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 İbn Sînâ, Ezelilik ve Özgür İrade
Ibn Sînâ, Eternity and Free Will

Dr. Zikri Yavuz*

Abstract

God’s knowledge is eternal and changeless and the events we designate from our standpo-
int as past, present and future are all present in an eternal, timeless now. This concept of God’s 
eternal changeless knowledge of a contingent event raises some of philosophy’s perennial prob-
lems. This study attempts to say something about Ibn Sînâ’s account of God’s foreknowledge 
of future contingent truths as well as his view of eternity and contingent truths concerning free 
actions of creatures and also to clarify Ibn Sînâ’s conception of free will related to possible 
worlds and necessity. And there are also some questions: does free will require being able to 
do otherwise and alternative possibilities?  I argue that Ibn Sînâ is a hard determinist and his 
conception of free will exclude being able to do otherwise and alternative possibilities for the 
agent. 

"slam felsefesinin en önemli #ahsiyetlerinden biri olan "bn Sînâ’nın felse$  bakı# açısı, me-
ta$ zik, kozmoloji ve epistemoloji alanında önemli açılımlara neden olmu#tur. Bu felse$  bakı# 
açısının Tanrı hakkında merkezi kavramlar olarak mutlak basitli!e ve de!i#mezli!e özel bir 
önem verdi!ini söylemek yanlı# olmayacaktır. Tanrı herhangi bir kısma sahip olamayaca!ından 
dolayı mutlak anlamda basit, aynı zamanda bil$ il varlık oldu!undan dolayı da de!i#ime maruz 
kalması söz konusu olamaz. Onda herhangi bir de!i#imin vuku bulaca!ını söylememiz mümkün 
de!ildir.

"bn Sînâ’nın Tanrı tasavvurunda mutlak basitlik ve de!i#mezli!in ba#at roller oynamasının 
yanında, Tanrı âlem ili#kisi göz önünde bulunduruldu!unda, ezelilik, yaratma ve zaman gibi 
kavramların da aynı derecede önem kazandı!ını söylememiz yerinde olacaktır. Dolayısıyla bu 
bildiride "bn Sînâ’nın ezelilik ve özgür irade anlayı#ı arasındaki ili#kinin "bn Sînâcı meta$ zik 
yönünden ne kadar tutarlı olup olmadı!ını ele almaya çalı#aca!ız.

Bu ba!lamda "bn Sînâ’ya göre Tanrı’nın bilgisinde herhangi bir eksiklik söz konusu ola-

*        Ankara Üniversitesi "lahiyat Fak.
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maz. Bu yüzden Tanrı’nın gelecek zamanlı önermelerin do!rulu!u hakkındaki bilgisine de bir 
eksiklik atfetmemiz de mümkün de!ildir. Bu önermelere do!ruluk de!eri atfetmek için, di!er 
bir ifade ile Tanrı’nın bu önermelerin do!ruluk de!erini bilmesi için, illaki do!ruluk hakkında 
"bn Sînâcı bir epistemolojik yakla#ıma sahip olmamız gerekti!i de irdelenmesi gereken di!er 
bir sorun olarak kar#ımıza çıkmaktadır.

E!er zamanı geçmi#, #imdi ve gelecek #eklinde de!i#en bir süreklilik olarak tasavvur ede-
cek olursak, bu durumda ya Tanrı’nın bu üç duruma taalluk eden bilgisinde bir de!i#me söz 
konusu olaca!ı, ya da Tanrı’nın bu üç durumu de!i#en bir süreklilik içinde de!il de ezeli bir 
"imdilikle/bir andalıkla bilece!i gibi bir dilemma ile kar#ı kar#ıya kalabiliriz. "bn Sînâ’nın bu 
çözümün ikinci kısmını kabul etti!i, yani âleme zamansal bir ba#langıç atfetmeyerek Tanrı’da 
bir de!i#ime neden olmaması adına, Tanrı için zamansal kiplerin söz konusu olamayaca!ını 
iddia etmektedir. Do!al olarak bu bakı# açısı zaman felsefesi açısından bir takım sorunları da 
beraberinde getirmektedir. E!er Tanrı’nın gelecek hakkında bir bilgisinden ziyade ezelde geç-
mi#, #imdi ve gelecek olmaksızın ezeli bir andalıktan bahsedeceksek, o takdirde bir anlamda ay 
altı âlemde mevcut olan ardı#ıklıktan ay üstü âlemde söz etmemiz mümkün olmayacaktır.

Tanrı’nın bil$ il bir varlık olmasının gere!i olarak gelecek zamanın ay altı âlemde bil$ il 
vuku bulmaksızın ay üstü âlemde bil$ il var olaca!ı dü#üncesi, zaman felsefesi açısından za-
manlar arası geçi#kenli!e neden olabilece!inden dolayı, oldukça tartı#maya açık bir varsayım 
oldu!unu söylememiz yerinde olacaktır.

Dolayısıyla bu bildiride "bn Sînâ’nın ezelilik, zaman, gelecek zamanlı önermelerin do%ru-
luk de%eri ve do%ruluk kavramları birbiriyle ili#kili olacak #ekilde tartı#ılmaya çalı#ılacaktır. 
Bu meta$ ziksel varsayımlar ı#ı!ında, Tanrı’nın gelecek zaman kipli önermelerin do!rulu!u 
hakkındaki görü#lerinin ne oldu!u ve bunun zaman teorileri ile ili#kileri bakımından mümkün 
çıkarımları, buna mukabil fatalizmden nasıl kaçınabilece!ini "bn Sînâ açısından de!erlendir-
meye çalı#aca!ız. Gelecek zaman kipli önermelerin do!ruluk de!erine bu önermelerin içeri!inin 
bil$ il gerçekle#meden önce sahip olunmasının özgür irade açısından bir takım sorunlara neden 
oldu!u kaçınılmaz bir gerçektir. Dolayısıyla biz ilk önce gelecek zamanlı önermelerin statüsü-
nü belirlemeye çalı#aca!ız. Daha sonra "bn Sînâ’nın bu soruna ne tür bir çözüm getirdi!i ve 
gelecek zamanlı önermelerin do!ruluk de!erinin Tanrı tarafından nasıl bilinebilece!i ve bunun 
nasıl bir ezelilik anlayı#ı ortaya çıkardı!ını de!erlendirmeye çalı#aca!ız. Bunun neticesinde 
"bn Sînâ’nın gerçekten özgürlükçü bir özgür iradeye imkân sa!layıp sa!lamadı!ı konusunda 
bir takım de!erlendirmelerde bulunaca!ız.   

FATALİZM VE GELECEK ZAMAN KİPLİ ÖNERMELERİN DOĞRULUK DEĞERİ

 Tanrı’nın failin yapaca!ı $ iller hakkında ön bilgiye sahip oldu!u teizmin en temel id-
diasıdır. Mükemmelli!ine binaen Tanrı’nın bilgisinde de bir eksiklik kabul edilemez. Tanrı’nın 
bilgisinin zorunlu olması nedeniyle, bu bilginin failin gelecekte yapaca!ı $ illeri zorunlu kılıp 
kılmayaca!ı önemli bir tartı#madır. Bu problemi #u #ekilde formüle edebiliriz;

Zorunlu olarak, e!er Tanrı benim yarın "stanbul’a gidece!imi biliyorsa, yarın "stanbul’a 1. 
gidece!im.
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Zorunlu olarak, Tanrı yarın benim "stanbul’a gidece!imi bilir.2. 

Zorunlu olarak, yarın "stanbul’a gidece!im.3. 

Bu formülün 1. öncülünde yer alan zorunluluk modal kavramının 3. öncülde de mevcut 
olup olmaması, problemin temel tartı#ma merkezini olu#turmaktadır. Teolojilik fatalizmin en 
temel argümanı, zorunluluk modal kavramının, Tanrı’nın zorunlu ve mükemmel olması nede-
niyle, sonuçta da olması gerekti!ini varsaymasıdır. Bu suçlamadan kurtulmak için, öncelikle 
Aristoteles’in gelecek zamanlı önermelerin do!rulu!u hakkındaki temel yakla#ımını irdeleyip 
daha sonra "bn Sînâ’nın bu meseleye çözümünün ne oldu!unu belirlemeye çalı#aca!ız.1

Bildi!imiz gibi Stoacılar nedensel olarak deterministik bir dünya görü#ü ileri sürüyorlardı. 
Onlara göre nedenler var olmaksızın hiçbir $ ilin meydana gelmesi mümkün de!il iken, ya#adı-
!ımız dünya nedenler zinciri içinde varlı!ını sürdürmekteydi. Aristoteles ise özgür iradenin var-
lı!ını savunmak için gelece!in belirli olmadı!ı bir dünya tasavvurunu öngörmeyi amaçlıyordu. 
Bunun için gelecek zaman kipli önermelerin önceden nedensel bir belirlenime sahip olmadı!ını 
ileri sürmeye çalı#ıyordu. Dolayısıyla Aristo’nun esas tartı#tı!ı konu, gelecek zamanlı önerme-
lere #imdiden do!ruluk de!eri atfetmenin fatalizme yol açıp açmayaca!ı idi. Aristo’ya göre, 
fatalizmden kaçınmanın en temel yolu, gelecek zamanlı önermelerin bil$ il vuku bulmasından 
önce her hangi bir do!ruluk de!eri atfetmemekle mümkün olur. Dolayısıyla gelecek zaman kipli 
önermenin olgusal içeri!inin bil$ il olması, yani #imdi gerçekle#mesi durumunda o önerme-
nin olgusal içeri!i gerçeklikle örtü#ece!inden dolayı bilgi de!eri kazanmı# olacaktır. Böylece 
buradan da geçmi# zamanlı önermenin de daha önceden var olmu# olmasından dolayı do!ru, 
do!ruluk de!eri de!i#tirilemeyece!inden dolayı da zorunlu oldu!unu söyleyebiliriz. Dolayısıyla 
geçmi#le gelecek arasında asimetrik bir durumun var oldu!u söylenebilir. Geçmi# ve #imdi zo-
runlu iken gelecek belirsiz ve alternatif imkânlılıklara açıktır. Aristo De Interpretatione 9’da 
bu konuyu ele almaktadır.2

1 Fatalizmin temel argümanını #u #ekilde ifade edebiliriz; 1.Gelecekte olabilecek #eyler hakkında #u anda öner-
meler vardır, 2. Her önerme ya do!rudur ya da yanlı#tır, 3. E!er (1) ve (2) nci öncüller do!ruysa, o takdirde 
gelecekte meydana gelecek her #eyi do!ru bir #ekilde tahmin edecek/ortaya koyacak do!ru önermeler kümesi 
mevcuttur, 4. E!er gelecekte meydana gelecek her #eyi do!ru bir #ekilde öngörecek do!ru önermeler küme-
si var ise, o takdirde gelecekte her ne olacak ise, kaçınılmazdır, 5. Gelecekte her ne meydana gelecekse, 
kaçınılmazdır. Böyle bir argümanda temel itiraz (2) ve (4)e yapılmı#tır. (2)’nin temel mantı!ı, semanti!in 
temel ilkesi olan “iki de!erlilik ilkesi” olarak adlandırılmaktadır. (4)’un mantı!ı ise, hiç kimsenin gelecek 
hakkında do!ru bir öngörüde bulunamayaca!ını iddia etmenin yanlı# bir yargı oldu!unu söyler. Dolayısıyla var 
olan her hangi bir önermeye do!ruluk de!eri atfetmenin yanında, gelecek zaman kipli önermelere de do!ruluk 
atfetmek de yanlı# olmayacaktır. Fatalizm hakkındaki tartı#malarda birçok yazar iki de!erlilik prensibini 
inkâr yoluna gitmi#tir. Bu çizgiye göre gelecek kontenjan olan önermeler #imdi ne do!rudur ne de yanlı#tır. 
Örne!in “yarın ö!le yeme!i yiyece!im” önermesini ele alalım. Bu görü#e göre bu önerme #u anda ya do!ruluk 
de!erine sahip de!ildir ya da belirsizlik de!erine sahiptir. Zikredilen zaman geldi!inde, sen ya ö!len yeme!i 
yiyeceksin, ya da yemeyeceksin, söz konusu görü#e göre, söz konusu günde yemek yiyece!in önermesi, ya do!ru 
ya da yanlı# olacaktır ve o zamandan sonra bu önerme sonsuza de!in, ya do!ru olacaktır ya da yanlı# olacaktır. 
(söz konusu zamanda yemek yiyip yemeyece!ine ba!lı olarak).

2 Ackrill, J.L. A New Aristotle Reader,  New Jersey, Princeton Un, Pres, 1987, s, 18–19 (19a23–39). “Var 
olan var oldu!u zaman,  zorunlu olarak vardır; var olmayan #ey var olmadı!ı zaman, zorunlu olarak var 
olmamaktadır. Fakat her var olan, zorunlu olarak var olan de!ildir ve her var olmayan, zorunlu olarak var 
olmayan de!ildir. Çünkü var olan her #eyin, var oldu!u zaman zorunluluktan var oldu!unu söylemek, onun 
mutlak anlamda zorunlu olarak var oldu!unu söylemekle aynı de!ildir. Var olmayan içinde aynı #ey geçerlidir. 
Aynı açıklama çeli#ikler/ mütenakızlar (contradictories) için de geçerlidir: her #ey zorunlu olarak vardır veya 
yoktur, (zorunlu olarak) var olacaktır veya olmayacaktır; fakat bir kimse  (bunu) bölemez ve birisinin veya 
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Aristo’nun “ya yarın sava# olacak ya da yarın sava# olmayacak”  ifadesi ile ya “yarın 
sava# olacak” ya da “yarın sava# olmayacak” ifadesini bir birinden ayırdı!ını, birincisinin 
üçüncü halin imkânsızlı!ından, di!erinin ise iki de!erlilik (bivalence) prensibinden kaynaklan-
dı!ını söyleyebiliriz. Bunun anlamı, tırnak i#areti e!er her iki cümleyi bir arada niteledi!inde 
bir bakıma yarın sava# olup olmayaca!ı belli olmadı!ından cümlenin do!ruluk de!erine sahip 
olmadı!ı ve bir belirsizli!in oldu!u ileri sürülmesine kar#ın, tırna!ın e!er her iki cümleyi ayrı 
ayrı niteledi!i kabul edilirse, yarın sava# olaca!ının ya da olmayaca!ının birisinin vuku bula-
ca!ı fakat bunu #imdiden bizim bilemeyece!imiz olmasıdır. Dolayısıyla birincisinde bir bakıma 
gelece!e üçüncü bir de!er atfedilirken, ikincisinde ise gelece!in sahip oldu!u de!erin #imdiden 
bilinememesi söz konusudur. 

Buna göre birinci tür önermede, önermenin bütününün do!rulu!u veya yanlı#lı!ı söz ko-
nusu iken, ikinci tür önermede ise iki de!erlilik prensibine göre önermenin kısımları hakkında 
do!ruluk söz konusu olmaktadır. Böylece bütüncül bir önermenin do!rulu!u veya yanlı#lı!ından 
ziyade, yani bir önerme ve onun çeli#i!ini bir bütün olarak ele almak yerine, her hangi bir öner-
me ve onun çeli#i!inin birbirinden ayrı olacak #ekilde tek bir önerme olarak ele alır. Dolayısıyla 
Aristo’nun üçüncü halin imkânsızlı!ı ilkesini kabul edip iki de!erlili!i reddederek fatalizmden 
kaçındı!ı ileri sürülebilir.3 Buradaki temel mantı!ın Ortaça!da temel olarak kabul edildi!ini 
"bn Sînâ’nın da bu anlayı#ı kabul etti!ini söylememiz yerinde olacaktır.

Bununla birlikte insan de!il de Tanrı söz konusu oldu!unda, "bn Sînâ açısından gelecek 
zamanlı önermelerin do!ruluk de!erinin bilinmesiyle ilgili olarak Tanrı adına bir eksiklikten 
bahsedilemez. Tanrı mutlak anlamda ilim sahibi bir varlık olması hasebiyle onun bilgisinin 
dı#ında her hangi bir #ey kalamaz. Dolayısıyla geçmi#, #imdi ve gelecek zamanda meydana 
gelmi# ve gelecek olayların hepsi Tanrı’nın bilgisi dâhilindedir. Fakat klasik anlayı# genelde 
Tanrı’nın bilgisi konusunda herhangi bir eksikli!i kabul etmez iken, gelecek zaman kipli öner-
melerin nasıl bilindi!i konusunda bir birinden oldukça farklı bakı# açılarına sahip oldu!u ve 
bu bakı# açılarının da Tanrı âlem ili#kisi konusunda farklı de!erlendirmelere neden oldu!u 
yadsınamaz bir gerçektir. Dolayısıyla teolojik fatalizmden "bn Sînâ açısından kurtulmanın 
nasıl mümkün oldu!unu sormamız yerinde olacaktır. "bn Sînâ teolojik fatalizmi kabul edip 
sorumlulu!u failin kendisinden almakta mıdır, yoksa faili yapıp ettiklerinden sorumlu tut-
makta mıdır? "bn Sînâ’nın teizmin en temel argümanı olan failin yapıp ettiklerinden sorum-
lu oldu!unu yadsıdı!ını ileri sürmemiz mümkün gözükmemektedir. Dolayısıyla "bn Sînâ bu 
konuda dinin temel saiklerine ba!lıdır. Bununla birlikte yukarıda ifade edilmi# olan teolojik 

di!erinin zorunlu oldu!unu söyleyemez. %unu kastediyorum, örne!in: yarın burada bir deniz sava#ının olaca!ı 
veya olmayaca!ı zorunludur; fakat (bir deniz sava#ının) meydana gelmesi veya gelmemesi zorunlu olmasına 
kar#ın, bir deniz sava#ı için yarın meydana gelmek ne zorunludur, ne de gelmemesi zorunludur- Dolayısıyla 
önermeler bil$ il #eylerin nasıl meydana geldiklerine göre do!ru oldukları için, açıktır ki, zıtlıklara (contraries) 
müsaade ettikleri durumlarda, aynı #ey çeli#ikler için de zorunlu olarak geçerlidir. Bu, her daim öyle olmayan 
#eylerle veya her daim de!il- öyle olmayan #eylerle meydana gelir. Bunlarla ilgili olarak,  çeli#iklerden birisinin 
veya di!erinin do!ru veya yanlı# olması zorunludur, bu veya #unun de!il, aksine o tesadüf olarak vardır;  veya 
bir #eyin di!er #eye nazaran do!ru olması, fakat daima do!ru veya yanlı# olmaması.”

3 Bu konuda oldukça yo!un tartı#malar mevcuttur. Konumuzu teizm açısından ele alaca!ımız için bu konudaki 
yo!un tartı#malara sadece kısaca de!inmekle yetindik. Daha ayrıntılı bilgi için, bkz.William Lane Craig, The 
Problem of Divine Foreknowledge and Future Contingents From Aristotle to Suarez, E. J. Brill, Leiden, Newy-
ork, 1988, s. 2; The Development of Logic  William Kneale and Martha Kneale, Oxford, 1962, s., 45-54, 
Susan Hack, Deviant Logic , CUP, 1974, s., 73-90.
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fatalizmin #ematik olarak ifade edilmi# argümanlarından nasıl kurtulmaktadır? Buradan 
birkaç çıkı# yolu var kanaatimizce "bn Sînâ’ya göre; bunlardan ilki meta$ ziksel zorunluluk 
ile hipotetik zorunluluk arasında ayırım yapması, di!er bir ifade ile yukarıda ifade etmi# ol-
du!umuz Aristotelesci çözüm olan de dicto zorunlulu!un de re zorunlulu!u gerektirmedi!ini 
benimsemi# olması; ikinci olarak Tanrı’nın bilgisinin zamansal niteli!ini ortadan kaldırarak, 
Tanrı’nın gelecek zaman hakkındaki bilgisini ortadan kaldırmak; üçüncü olarak da özgür ira-
de konusunda determinizmle özgür iradenin bir arada savunabilece!ini ön görerek belirlen-
mi# bir özgür iradenin failin yapıp ettikleri konusunda sorumlulu!unu ortadan kaldırmadı!ı 
görü#ünü benimsemek. 

 Biz ilk önce de dicto zorunluluk ile de re zorunluluk arasındaki ayırımın neye tekabül 
etti!ini kısaca ifade ettikten sonra, "bn Sînâ’nın Tanrı’nın bilgisinin zamanla ili#kisi konu-
sundaki çözümünün ne oldu!unu ve zorluklarını ifade etmeye çalı#aca!ız. Daha sonrada öz-
gür irade ve zorunluluk arasındaki "bn Sînâcı çözümün ne gibi sonuçları oldu!unu ele almaya 
çalı#aca!ız.  Yukarıda ifade edilmi# olan teolojik fatalizmin temel iddialarından $bn Sînâ en 
temel olarak, birinci öncüldeki zorunluluk modal kavramının sonuçta yer alamayaca%ı &ek-
lindedir. Çünkü e!er aksi geçerli olsaydı, birinci öncülde geçerli olan meta$ ziksel zorunluluk 
sonuçta da geçerli olurdu ki, bu durumda kontenjan olarak kabul edilen âlemin varlık modu-
na meta$ ziksel zorunluluk eklenmi# olacaktır. Bu durumda var olan âlem var oldu!undan 
ba#ka türlü olamayacaktır veya var oldu!u durumundan farklı #ekilde olamamazlık edeme-
yecektir. Dolayısıyla böyle bir #ey kabul edildi!inde, "bn Sînâ açısından âlemin yaratılmı# 
oldu!u temel görü#ünü bir kenara bırakmak zorunda kalırdık ki bu kabul edilemez bir bakı# 
açısıdır. Bu bakı# açısının ortaça! meta$ zi!i açısından genel kabul gören bir anlayı# oldu-
!unu ve sadece "bn Sînâ’ya mahsus bir anlayı# olmadı!ını söylemeliyiz. Tekrar ifade edecek 
olursak, temel çözüm birinci öncülde mevcut olan zorunluluk modal kavramının sonuçta yer 
almasının gerekmedi!idir ki, böylece meta$ ziksel zorunluluktan kurtulunmu# olunmaktadır. 
Âlem bizatihi zorunlu de!il, ligayrihi zorunludur.4 Di!er bir ifade ile Tanrı’nın benim yarın 
"stanbul’a gidecek olmam hakkındaki zorunlu bilgisi, benim yarın "stanbul’a gitmemi zorunlu 
kılmaz. E!er aksi olsaydı, benim "stanbul’a gitmem bütün mümkün dünyalarda do!ru olan 
bir önerme olurdu ki, bu önermenin çeli#i!ini ifade etmek mümkün olmadı!ından önermenin 
kontenjanlı!ı da ortadan kalkmı# olurdu. Bunun "bn Sînâ’nın kabul edece!i bir çıkarsama 
olmadı!ı açıktır. Fakat bu açık ve do!ru meta$ zik ilke her ne kadar kabul edilmesi kolay bir 
ilke olarak gözükse de, bildirinin ilerleyen safhalarında, yukarıda #ematize edilmi# argüma-
nın birinci öncülündeki #artlı önermenin ön bile#eni ile art bile#eni arasındaki zorunluluk ili#-
kisinin gereklili!inin özgür irade açısından bir takım kabul edilemez sonuçlar do!urdu!unu 
da söylemeliyiz.

4 "bn Sînâ, The Metaphysica of Avicenna, A critical translation-commentary and analysis of the fundemantal 
arguments in Avicenna’s Metaphysica in the Danish Nama-i ala’i (The Book of Scienti! c Knowledge), Parviz 
Morewedge, Routledge, London, 1973, s. 69 ve 77–79, "bn Sînâ’ya göre Tanrı’nın dı#ındaki varlıklar, var 
olmaları bakımından mümkün, fakat varlıklarını Tanrı’dan almaları nedeniyle de zorunludurlar. Dolayısıyla 
Tanrı’nın dı#ındaki varlıkların varlıkları, meta$ ziksel zorunluluk de!il, kontenjan bir zorunluluk içermektedir. 
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ZORUNLU VARLIK VE GELECEK ZAMANLI ÖNERMELERİN DOĞRULUK DEĞERİ

Bu çözümün yanında "bn Sînâ’nın gelecek zamanlı önermelerin do!rulu!u hakkında ne tür 
bir çözüme sahip oldu!unu ifade etmemiz yerinde olacaktır. Ona göre, gelecek, Tanrı’nın bilgisi 
dı#ında olamaz, bu Tanrı’ya bir eksiklik atfetmek anlamına gelirdi. Fatalizmden kaçınmak 
için gelecek zamanlı önermelerin do!rulu!u ile ilgili olarak, soruyu "bn Sînâ açısından #öyle 
sormak daha mantıklı olacaktır; Tanrı’nın gelecek zamanda vuku bulacak olaylar hakkındaki 
bilgisi sadece epistemik bir eri#imden mi kaynaklanmaktadır, yoksa gelecek hakkındaki bilgisi-
nin içeri!inin de bil$ il var olması gerekti!ini öngören bir bakı# açısına mı sahiptir? Di!er bir 
#ekilde ifade edecek olursak, "bn Sînâ’ya göre Tanrı gelece!i gelecek olarak mı bilmektedir, 
yoksa gelece!i gelecek olarak de!il de &imdi5 olarak mı bilmek zorundadır? Ona göre, Tanrı 
mutlak basit ve de!i#mez oldu!undan Onun gelece!e taalluk eden bilgisinden bahsetmemiz 
mümkün de!ildir. Bu bil$ il varlık olan Tanrı’ya bilkuvvelik atfetmek olurdu ki Tanrı’nın potan-
siyel bir varlık oldu!u anlamına gelirdi. Aynı zamanda geçmi# #imdi ve gelecek zaman kipleri-
nin "bn Sînâ açısından kabul edilmesi de mümkün gözükmemektedir. Çünkü zamansal kiplerin 
varlı!ını kabul etmek, bunlar arasında süreklili!i kabul etmek ve dolayısıyla bunlara taallük 
eden Tanrı’nın, bilgisinde de!i#meyi de kabul etmek anlamına gelmektedir. Dolayısıyla "bn Sînâ 
açısından Tanrı’nın gelece!i gelecek olarak bilmesi mümkün de!ildir. Yaratılmı# varlıklar za-
mansal ardı#ıklık içerisinde bilgiye sahip olsalar bile, zamanın dı#ında olan ve mutlak anlamda 
zamansız bir ezelili!e sahip olan Tanrı’nın bilgisinin zamansal kiplere taallük etmesi tasavvur 
edilemez. Peki bu durumda ardı#ıklık içerisinde olan ve neden sonuç ili#kisi içerisinde var olan 
ay altı âlemdeki varlıkların bilgisini nasıl elde etmektedir? Buna "bn Sînâ’nın cevabı külli bilgi 
yoluyla olacaktır. Bütün varlık âlemi varlı!ını Tanrı’dan aldı!ı Ondan sudur etti!i için, Tanrı 
hem onların varlıklarını hem de aralarındaki nedensel ili#kiyi bilir. Buna örnek olarak Tanrı 
ne zaman güne# tutulaca!ını, bu güne# tutulmasından önce güne#in hangi durumda ve güne# 
tutulduktan sonra da hangi durumda oldu!unu bilir. Fakat güne#in bu üç durumu geçmi#, #imdi 
ve gelecek #eklinde birbirinin ardı sıra olan bir süreklilikten ziyade, bir birleri arasındaki üç 
ili#kisel duruma tekabül eder. Dolayısıyla Tanrı güne#in bu üç halini zaman içinde olmaksızın 
külli bir bilgi ile bilerek, de!i#ime maruz kalmamı# olur.6 "bn Sînâ’nın sudurcu meta$ zi!i 

5 Burada dikkat edilmesi gereken husus, #imdi kavramının geçmi# ve gelecek zaman kipleri arasındaki bir zaman 
dilimine tekabül eden bir ana de!il, bütün zamanı ku#atan ve bütün zamanla e# zamanlı olma anlamındadır.

6 Avicenna, The Metaphysics of Healing, tr. M. Marmura, Brigham Young Un. Press, Utah, 2005, s. 289–290, “Bir 
kimse bunu “tikeli, tümel yönden bilmek” diye isimlendirmeyi reddederse, onunla tartı#ılmaz. Çünkü #imdilik 
amacımız, bundan ba#ka bir #eydir. Amacımız, bilenin de kendisiyle ba#kala#tı!ı bir bilgi ve idrakle tikellerin 
nasıl bilindi!i ve idrak edildi!i; bilenin ba#kala#madı!ı bir bilgi ve idrakle nasıl bilindikleri ve idrak edildiklerini 
açıklamaktır. Çünkü sen var oldu!unda veya sürekli mevcut olacak oldu!unda güne# tutulmalarının durumu 
bildi!inde, sadece mutlak anlamda güne# tutulması hakkında de!il, gerçekle#en her güne# tutulması hakkında 
bilgin olurdu. Sonra o güne# tutulmasının varlı!ı veya yoklu!u, senin herhangi bir durumunu de!i#tirmezdi. 
Çünkü her iki durumdaki (varlık ve yokluk durumlarındaki) bilgin aynı olacaktır. Bu bilgi ise #udur: “falan güne# 
tutulmasından veya güne#in falan burçta #u kadar süre bulunmasından sonra, #u niteliklere sahip bir güne# 
tutulması meydana gelmi#tir, #undan sonra olmu#tur ve ondan sonra #u olmu#tur”. Senin bu inancın, güne# 
tutulmasından önce, onunla beraber ve ondan sonra do!rudur. Zamanı buna dahil edersen varsayılan bir anda bu 
güne# tutulmasının var olmadı!ını bilirsin, ardından da ba#ka bir anda onun var oldu!unu bilirsin. Bu durumda 
güne# tutulmasının olmadı!ında dair birinci bilgin, güne# tutulmasının gerçekle#mesi esnasında ortadan kalkmı# 
ve ba#ka bir bilgi olu#mu#tur. Böylece sende yukarıda i#aret etti!imiz ba#kala#ım gerçekle#mi#tir. Senin, güne# 
tutulmasının açılı#ı zamanında, tutulmasından önceki gibi kalman mümkün de!ildir. Sen zaman ve ana ba!ımlı 
iken bu nasıl olabilir ki! Fakat "lk Varlık, zamanda olması ve verilen hüküm de yeni bir hüküm ve yeni bilgi 
olarak Ondan çıkması bakımından, bu zamanda ve o zamanda bir hüküm vermekten uzaktır”
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Tanrı kavramıyla ilgili olarak herhangi bir varlık ve mahiyet ayırımını kabul etmeyerek mutlak 
basitli!i ön gördü!ünden dolayı, Tanrı’nın bilgisinin zamansal olaylara taallük etti!inin kabul 
edilmesi durumunda bunun ortadan kalkaca!ını haklı olarak ileri sürer. Bir #ey hakkında külli 
bilgiye sahip olmanın o tikeli tam olarak bilme olup olmadı!ı bildirimizin konusu olmamakla 
birlikte, "bn Sînâ ay altı âlemde zamansal ardı#ıklı!a sahip olaylar hakkında, ardı#ıklı!a sahip 
olmayan külli bir bilgi tasavvur eder. Dolayısıyla Tanrı’nın bu ay altı âlemle ba!lantılı olan 
ve ay altı âlemin ona göre #ekillendi!i bu bilgisi bir anda olan ve de%i&mez bilgidir ve ay altı 
âlemin nedenidir. Böylece ay üstü âlemde gelecekten, bilkuvvelikten bahsetmenin imkânı da 
olmamaktadır. Di!er bir ifade ile ezeli olan Tanrı’nın bilgisi de zorunlu, de!i#mez, bil$ il olmak-
tadır. Bilkuvve olan ay altı âlem bil$ il olan ay üstü âleme göre #ekillenmektedir. Bir anlamda 
ay üstü âlemde her #ey ezeli bir andalıkta (eternal now) meydana gelmekte, ay altı âlemde ise 
buna göre #ekillenerek her #ey vuku bulmaktadır. 

Dahası bilinmelidir ki; "lk’e akıl dendi!inde, Kitabu’n- Nefs’te ö!rendi!in gibi basit anlam-
da denmi#tir ki, O’nda, [insan] nefsinde oldu!u gibi bir araya getirilmi# veya ayrı#tırılmı#, daha 
önce Kitabu’n- Nefs’te tartı#ıldı!ı anlamda, çe#itli formlar yoktur. Bu nedenle "lk, cevherinde 
bir ço!almaya veya zatının hakikatinde #eylerin suretleriyle suretlenmeye neden olmayan bir 
bilgi ile, #eyleri bir defada bilir. Daha ziyade onların formları O’ndan akledilebilirler olarak su-
dur eder. Onun, aklili!inden sudur eden formlar olmasından ziyade,  akıl olması daha do!rudur. 
Çünkü O zatını akleder ve bütün #eylerin ilk ilkesidir ve her #eyi Kendi zatıyle akleder. 7

Di!er bir ifade ile zamansız, bir anda ezeli ve zorunlu olarak var olan bir varlık âleminden, 
zamansal ardı#ık, mümkün bir varlık âlemi nedenler zinciri münasebetiyle var olmaktadır. "bn 
Sînâ’ya göre Tanrı’nın kendisinin dı#ındaki bütün varlıklar hakkındaki bilgisi bir anda, zaman-
da ardı#ıklı!ı içermeyen bir bilgidir. 

Akıl, öncelik ve sonralı!a sahip olan e#yayı kavradı!ında, bunlarla birlikte ister istemez 
zamanı da kavrar. Ancak, o bunu zaman içinde de!il, “#imdi” de kavrar. Do!rusu, akıl zamanı 
bir “#imdi”de kavrar. Akıl bir kıyas ve tanım ortaya koydu!unda, bu zaman içinde vuku bulur. 
Fakat onun sonuç ve tanımlanan #eylere ili#kin anlayı#ı bir anda ortaya çıkar.8

"bn Sînâ’nın bu metninden anla#ılaca!ı gibi, zamansal ve mantıksal olan #eyler akledildi-
!inde, akletmenin kendisinin zamansal niteli!i olmadı!ını aklın bunu bir anda meydana getir-
di!ini ileri sürmektedir. Dolayısıyla akletmenin kendisi zamansal bir süreklilik de!il, bir anda 
olan bir durumdur. Aynı zamanda sezgi, al-hads, kelimesi kıyasın orta teriminin bir anda idraki 
anlamına gelmektedir. Haklı olarak Marmura’ya göre, kıyas için geçerli olan akıl yürütme, 
Tanrı’nın bütün var olanlar hakkındaki bilgisini de kapsayacak #ekilde geni#letebilir. "bn Sînâ 
rasyonalist bir $ lozof oldu!undan dolayı, onun için mantıksal ve varlıksal düzen arasında teka-
büliyetin oldu!unu söylemek yanlı# olmayacaktır.9

Var olan #eyler hakkında Tanrı’nın bilgisinin olabilmesi için, var olan bu #eylerin “zorunlu 
kılınmı# bir düzen içinde” olması gerekir. Bir öncülden çıkan neticeler gibi, Tanrı’dan çıkmı# 

7  The Metaphysics of The Healing, s. 291, “        
8  Avicenna’ De Anima, Being The Psychological Part of Kitab al-Shifa, ed. F. Rahman, Oxford Un. London, 

1970, s., 237.
9 Michael E. Marmura, “Some Aspects of Avicenna’s Theory of God’s Knowledge of Particulars”, Journal of the 

American Oriental Society, Vol. 82, no. 3, Jul.-Sep., 1962, s. 299-312.
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olmaları gerekir. Fakat netice zaman içinde idrak edilmez. Tanrı’nın dı#ında var olan bütün 
varlık âlemi, bir anda sezgisel olarak idrak edilir. Tanrı zorunlu olarak ortaya çıkmı# bütün 
neticeleri zamanın dı#ında bir sezgi ile bilmektedir.10

Buraya kadar "bn Sînâ’nın ezelilik anlayı#ının bir anda olmayı, birbirini takip eden bir ar-
dı#ıklı!ı gerektirmedi!ini ifade etmeye çalı#tık.11 Bununla birlikte sudurcu meta$ zik açısından 
ay altı âlemin rastlantısal bir nitelik arz etmeksizin zorunlu bir #ekilde var oldu!unu da ortaya 
koymaya çalı#tık. Dolayısıyla bu varsayımların gere!i olarak, ay altı âlemde ard arda meydana 
gelen olaylar, ay üstü âlemden zorunlu bir #ekilde sudur etmesinin do!al sonucu oldu!udur. 
"bn Sînâ’ya göre Tanrı’ya her hangi bir bilkuvvelik atfedilememesi nedeniyle onun gelecek 
hakkındaki bilgisinin, gelecekten kaynaklamadı!ı deyim yerindeyse gelece!in gelecek olarak 
de!il, &imdi olarak ay üstü âlemde var olmasını gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla bu durumun 
zaman teorileri açısından bir takım problemleri ortaya çıkardı!ını söylememiz gerekmektedir. 
%u anda Ankara iken benim yarın "stanbul’a gidecek olmam #u anda "stanbul’a gidiyor ve ertesi 
günü "stanbul’a gitmi# olmam, her ne kadar ay altı âlemde üç farklı duruma tekabül etse de, ay 
üstü âlemde bil$ il olarak mevcut olan ve bu üç bilgiye aynı anda ve e& zamanlı olarak tekabül 
eden tek bir bilgiye taalluk etmektedir. Ardı sıra meydana gelen bütün kontenjan âlemi ku#atan, 
bir anda ve e#zamanlı olan ezeli bir bilgi vardır. Dolayısıyla "bn Sînâ’ya göre ay altı âlemde 
bil$ il olarak #u anda "stanbul’a gidiyor olmam, dün "stanbul’da olmamı ve yarın "stanbul’da 
olacak olmamın bil$ il varlı!ını gerektirmez iken, ay üstü âlemde bu üç unsurun da bil$ il ve e# 
zamanlı var olmasını gerektirmektedir. Daha geni# bir perspektifden dü#ündü!ümüzde, ay üstü 
âlemde bir kimsenin do!umu ile ölümünün aynı ontolojik statüye sahip oldu!unu söylememiz 
yanlı# olmayacaktır. Dolayısıyla bu bakı# açısına Kenny’nin ortaya koymu# oldu!u itirazın ol-
dukça yerinde oldu!unu dü#ünüyorum.

Zamansız ezelilik hakkındaki bütün anlayı#, onun bütün zamanın her bir parçasıyla e# 
zamanlı olması, ku#ku bırakmayacak #ekilde, tutarsızdır. Çünkü e# zamanlılık, genel olarak 
anla#ıldı!ı haliyle, geçi#ken bir ili#kidir. E!er A, B ile aynı zamanda meydana geliyorsa, ve 
B, C ile aynı zamanda meydana geliyorsa, o takdirde A, C ile aynı zamanda vuku bulur. E!er 
BBC ve ITV programının her ikisi Big Ben programı ba#ladı!ında ba#larsa, her ikisi de aynı 
anda ba#lar. Fakat Aquinas’a göre, benim #u anda #u kâ!ıdı daktilo etmem, bütün ezelilikle e# 
zamanlıdır. Tekrar, bu görü#e göre Büyük Roma yangını bütün ezelilikle e# zamanlıdır. Böylece, 
ben bu kelimeleri yazıyorken, Neron kalpsizce oyununu oynuyor.12

Kenny’nin Thomas Aquinas’ın ezeli e#zamanlılık konusunda yaptı!ı yorumun temel ola-
rak aynı meta$ zik öngörüleri payla#an "bn Sînâ için de geçerli oldu!u söylememiz yerinde 
olacaktır. Tanrı’nın ezeli bilgisinin bir anda e# zamanlı olarak bütün zamanı ku#atması 
veya deyim yerindeyse âlemin bütün tarihini sıkı#tırılmı# bir ana/#imdiye indirgenmesi-
nin insanın varlık hakkındaki a priori sezgileriyle örtü#tü!ünü iddia etmek pek olanaklı 
gözükmemektedir.13

10  Marmura, agm, s. 303
11  "bn Sînâ’da ezelilik kavramı için  bkz., R. Acar, Talking about God and Talking about Creation, Avicenna’s and 

Thomas Aquinas’ positions, Brill, Leiden, 2005, s. 89-93
12  Antony Kenny, “Divine Foreknowledge and Human Freedom”, Aquinas: A Collection of Critical Essays, ed. 

Antony Kenny, Macmillan, London, 1969, s., 264.
13 Nitekim bu argümanımızı destekleyecek ba#ka bir unsur, "bn Sînâ’nın bilgi ile bilinen arasında kurmu# oldu!u 
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Netice olarak "bn Sînâ meta$ zi!i hakkındaki ifade ettiklerimizi özetleyecek olursak, "bn 
Sînâ gelecek zamanlı önermelerin varlı!ını en azından Tanrı açısından ortadan kaldırarak 
fatalizmin en temel iddiası olan gelece!in geçmi#ten belirlendi!i iddiasını bertaraf etmi# gö-
zükmektedir. Fatalizmin temel argümanlarını #emala#tırdı!ımızda "bn Sînâ’nın Aristoteles’in 
fatalizmden kaçmak için ortaya koymu# oldu!u temel argüman olan gelece!in gelecek olarak 
önceden bilinebilir olamayaca!ı meta$ ziksel ilkesini Tanrı adına reddetti!ini, fakat Aristo’nun 
aksine gelece!e bir belirsizlik atfetmek yerine Tanrı için gelece!in söz konusu olamayaca!ını 
ileri sürerek geçmi#, #imdi ve gelece!i kapsayan ezeli bir #imdilikle Tanrı’nın bildi!ini var-
saymaktadır. Dolayısıyla "bn Sînâ hem gelece!in geçmi#ten belirlenmi# olaca!ı iddiasını ezeli 
bir #imdilikle bertaraf ederek fatalizmden kaçınmı# olmakta, hem de Tanrı’nın bilgisinde bir 
eksiklik öngörmemi# olmaktadır.

Fakat aynı zamanda bunu ezeli bir #imdilik ve bütün zamanı ku#atan bir e# zamanlılıkla 
yaptı!ı için zaman teorisi açısından bir takım sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. Bunun 
yanında fatalizmin en temel argümanını ortadan kaldırmı# olması özgür iradeyi savunabilmesi 
için yeterli bir alan bırakıp bırakmadı!ı tartı#ılması gereken di!er bir unsurdur. Kanaatimizce 
problemin bu #ekilde çözümü formel bir çözüm olarak gözükse de, di!er yandan meseleyi daha 
da karma#ık hale getirmektedir.

ŞARTLI ÖNERMELER, ZORUNLULUK VE ÖZGÜR İRADE

"bn Sînâ meta$ zi!inin zaman açısından ortaya çıkarmı# oldu!u problemlere de!indikten 
sonra, özgür irade açısından sorun olarak gözüken di!er bir meseleye de!inebiliriz. Ortaça!’ın 
özgür irade meta$ zi!i açısından en kabul edilen görü#ün önermesel zorunlulu!un olgulara dair 
bir zorunlulukla e# de!erde tutulamayaca!ının genel olarak kabul edilen bir bakı# açısı oldu-
!unu ifade etmi#tik. 

"bn Sînâ Tanrı’nın kategorik kıyasa göre de!il de hipotetik kıyasa göre $ ilde bulundu!u-
nu ifade eder. Ona göre #artlı önermelerin do!ru olabilmesi için ön bile#enle art bile#enin her 
ikisinin de do!ru olması gerekmez. “E!er adamın biri uçarsa, o gökyüzünde hareket eder” 
önermesinin #eklen do!ru olabilmesine kar#ın, ön bile#en ve art bile#en yanlı# olabiliyorken, ön 
bile#en yanlı# olabiliyor iken art bile#en do!ru olabilece!i “e!er adamın biri ku# olsaydı, o hay-
van olurdu” örne!ini verir. Fakat “zorunlu olarak e!er Tanrı yarın benim "stanbul’a gidece!imi 
biliyorsa, o halde yarın "stanbul’a gidece!im” gibi bir #artlı önerme söz konusu oldu!unda, bu 
#artlı önermenin sadece formel olarak do!ru olması yeterli olmamakta, aynı zamanda içerikle-
rinin de do!ru olması gerekmektedir. Çünkü #artlı önermenin ön bile#enindeki varlık, zorunlu, 
ezeli ve kendisinin dı#ındaki varlıkların nedeni olan bir varlıktır. Dolayısıyla art bile#enin ön 
bile#enden zorunlu olarak çıkması gerekmektedir. Di!er bir ifade ile art bile#enin do!rulu!unu 
ön bile#enin içeri!i garanti altına almaktadır. Bu yüzden "bn Sînâ Zorunlu Varlık tarafından 
her ne irade edilmi#se, var olaca!ını, Onun iradesinin de!i#meyece!ini belirtmektedir.14

zorunlu ili#kide kendini gösterir. Onun epistemolojisinde tekabüliyetçi bir teorinin hâkim oldu!unu görüyoruz ve 
bu anlayı#a göre, Tanrı’nın bir #eyi bilmesi için o #eyin var olması gerekmektedir. Kontenjan bir #eyin bilinmesi 
onun zorunlu olması nedeniyledir. Var olan bir #eyin de nedeni olmak zorundadır. Ay altı âlemde var gözüken 
belirsizlik, aslında ay üstü âlemde zorunlu ve de!i#mez bir #ekilde mevcut olmaktadır. Bkz., The Metaphysica 
of Avicenna, s., 63-64

14 The Metaphysica of Avicenna, s.70
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Bunun yanında daha önce de ifade etti!imiz gibi, "bn Sînâ meta$ zi!i açısından #artlı öner-
menin art bile#enin ön bile#enden zorunlu olarak çıkmı# olması, di!er bir ifade ile do!rulu!u-
nun ön bile#en tarafından garanti edilmesi, art bile#eni kendinde zorunlu bir önerme kılmaz. 
Tanrı’nın benim "stanbul’a gidece!imi zorunlu olarak bilmesi, benim "stanbul’a zorunlu olarak 
gidecek olmamı gerektirmese de, çünkü bu durumda meta$ ziksel zorunlu olmu# olurdu, yine de 
"stanbul’a gitmeme durumu benim açımdan söz konusu olmamaktadır. Di!er bir ifade ile benim 
"stanbul’a gidecek olmam bizatihi zorunlu bir önerme olmamasına kar#ın, daha önce yapmı# 
oldu!umuz de dicto de re zorunluluk ayrımı gere!ince, yarın "stanbul’a gidecek olmam dı#ında 
bir alternatife de sahip oldu!umu söylemek mümkün gözükmemektedir. "stanbul’a gidecek ol-
mam bizatihi zorunlu olmamakla birlikte ligayrihi zorunlu olarak gerçekle#ecektir.

"bn Sînâ açısından Tanrı’nın bilgisi ve iradesi nihai anlamda Tanrı’nın zatına indirgenen 
nitelikler oldu!undan dolayı, Tanrı’nın yarın benim "stanbul’a gidece!imi bilmesi ile onu irade 
etmesi arasında herhangi bir zamansal ara olmaksızın ezeli bir yaratmanın sonucudur. Eze-
li ve zorunlu yaratma kavramının "bn Sînâ’nın bakı# açısından bu âlemden ba#ka bir âlemi 
yaratmasına Tanrı adına olanak tanımamaktadır. Ona göre, Tanrı’nın dı#ındaki bütün varlık 
âlemi Tanrı’dan zorunlu olarak sudur etmi# varlıklardır. Dolayısıyla Tanrı’nın dı#ındaki varlık 
âlemi Ondan zorunlu olarak meydana gelmi# olup Tanrı’nın bil$ il var olan bu âlemin dı#ında 
bir âlem yaratmı# olması mümkün de!ildir. Di!er bir ifade ile bu âlem bizatihi zorunlu olmasa 
bile zorunlulu!unu Tanrı’dan alan bir âlemdir ve Tanrı bu âlemi yaratmak zorundadır. Bu yüz-
den Tanrı bu âlemden ba#ka bir âlemi irade edemez çünkü bu âlem Tanrı’nın zatından zorunlu 
olarak irade edilmi#tir. Dolayısıyla "bn Sînâ açısından var olan bu âlemden ba#ka bir âlemin 
yaratılmı# olması mümkün de!ildir.

Bu yüzden yukarıda da ifade edildi!i gibi, #artlı önermenin art bile#eninin bizatihi zorunlu 
bir niteli!e sahip olmamasına kar#ın, ön bile#enle art bile#en arasında zorunlu bir ili#kinin var 
oldu!unu ve ön bile#enden art bile#enin zorunlu olarak çıktı!ını söylemek yanlı# olmayacaktır. 
Burada dikkat edilmesi gereken husus, art bile#enin bizatihi zorunlu olması ile ön bile#enin 
içeri!inden zorunlu olarak meydana geldi!ini söylemenin aynı meta$ ziksel anlamlara sahip 
olmadı!ıdır.

Böylece #artlı önermenin art bile#eninin meydana gelmesi ön bile#endeki zorunlu varlıktan 
kaynaklanmakta ve Onun zorunlu iradesi ile olmaktadır. Bu yüzden ön bile#enle art bile#en 
arasındaki zorunlulu!a dayalı ili#ki bir anlamda Tanrı’nın deyim yerindeyse gelecek hakkındaki 
bilgisindeki kesinli!i de garanti altına alan bir durumdur. Böyle bir zorunlulu!un var olmadı-
!ının dü#ünülmesi durumunda, Tanrı’nın bilgisinden ziyade ancak inançlarından bahsedilebi-
lece!ini ifade etmemiz gerekir ki, "bn Sînâcı meta$ zik anlayı#ın bu bakı# açısını kabul etmesi 
mümkün gözükmemektedir. Dolayısıyla âlemin i#leyi#inde herhangi bir bo#luk kabul etmeyen 
"bn Sînâ açısından, Tanrı’nın inayetinin ve hükümranlı!ının mutlak anlamda savunulması için 
böyle bir meta$ zik bakı# açısı gerekli gözükmektedir. Bu açıdan sudurcu meta$ zik açısından 
#artlı önermeyi niteleyen zorunluluk kavramının art bile#eni nitelemedi!i ileri sürülerek fata-
lizmden ve mutlak determinizmden kaçınılmaya çalı#ılırken, di!er yandan da ön bile#enle art 
bile#en arasında zorunlu bir ili#kinin var oldu!u savunularak Tanrı’nın kontenjan âlem hakkın-
daki mutlak inayet ve hükümranlı!ı garanti altına alınmı# olmaktadır. 
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Tam da bu noktada, "bn Sînâ’nın yukarıda ortaya koymu# oldu!umuz anlayı#ı ı#ı!ında, 
failin yapmı# oldu!u $ illerden sorumlu tutulmasını sa!layacak #ekilde özgür iradenin temel 
ko#ullarını sa!layıp sa!layamadı!ı ba#ka bir problem olarak durmaktadır. "bn Sînâ’nın sudur-
cu meta$ zi!i özgür irade açısından ba!da#macı bir anlayı#ı mı ortaya koymakta, yoksa liberal 
anlamda özgür iradeye kapı mı aralamaktadır? Bir failin özgür iradeye sahip olabilmesinin 
temel ko#ulları olan “failin $ ilinin nihai nedeni olması” “yaptı!ının aksini de yapabilmesi” 
ve “önünde alternatif seçeneklerin olması” gibi kavramların hangilerini içerisinde barındırdı!ı 
meselenin özü açısından önemlidir. Di!er bir ifade ile, bu kavramlardan bazılarının dı#lanması 
durumunda özgür iradeyi savunabilmenin mümkün olup olmadı!ı di!er bir sorundur. Özgür 
irade kavramının sadece failin yaptı!ı $ ilin kendinden kaynaklanmı# olması yeterli kabul edi-
lecek midir yoksa, buna ilaveten failin yaptı!ının aksini yapabilmesi ve bununla birlikte önün-
de alternatif seçeneklerin var olması gerekti!i de ileri sürülmek zorunda mıdır? Özgür irade 
teorileri açısından bir failin özgür iradeye sahip olabildi!inin savunulabilmesi için, asgari iki 
#artın gerekli oldu!unu söyleyebiliriz. Bunlardan ilki, failin nihai anlamda yaptı!ı $ ilin nedeni 
olması, di!er bir ifade ile her ne kadar nedenler zinciri içerisinde de olsa fail yapmı# oldu!u 
$ ilin gerçek nedeni olmalıdır. "bn Sînâ’ya göre Tanrı bizatihi zorunlu "lk Neden’dir ve ikincil 
nedenler ondan sudur ederler ve zorunluluklarını "lk Neden’e borçludurlar. Dolayısıyla yara-
tılmı# fail bu nedenler zincirleri içinde eylemde bulunmaktadır. Bu yüzden "bn Sînâ için fail 
$ ilini nedenler zinciri içerisinde yapar. Bu anlamda özgür irade için nedenlenmemi# olma ilke-
si, "bn Sînâ açısından zorunlu bir ilke olarak gözükmemekle birlikte, nihai anlamda fail $ ilin 
nedenidir. Fakat failin kendisinin dı#ında nedenlerinin var olması ve aynı zamanda failin nihai 
anlamda kendi $ ilinin nedeni oldu!unun kabul edilmesi durumunda, $ ilin meydana gelmesinde 
failin mi yoksa failin dı#ındaki nedenlerin mi gerçek neden oldu!u veya bu nedenler arasındaki 
oranın ne oldu!u konusunda yapılacak bir ayrımın sınırlarının pek açık oldu!unu söyleyemeyiz. 
Dolayısıyla "bn Sînâ’ya göre failin nedenlenmi# olması özgür irade açısından her hangi bir 
problem te#kil etmemektedir.

Fakat di!er yandan failin kendi $ ilinin nedeni olmasının yanında, özgür iradenin di!er 
ko#ulu olan, “yaptı!ının aksini yapabilme” yani fail A $ ilini yapabiliyorken aynı anda de!il-
A’yı da yapabilme olasılı!ına sahip olma ilkesinin varlı!ını muhafaza etti!ini söylemek müm-
kün gözükmemektedir. Özgür irade açısından failin yaptı!ının aksini yapabilme ilkesi ile failin 
yaptı!ının dı#ında bir olasılık oldu!unu dolayısıyla alternatif seçeneklerin var olması gerekti!i 
anlamına gelir. 

Bu anlamda "bn Sînâ açısından bu dünyanın var oldu!undan ba#ka türlü olması imkân 
dâhilinde de!ildir. Âlem tek bir nihai gayeye do!ru yönelmekte ve bunu ara gayelerle gerçek-
le#tirmektedir. Bu tür bir meta$ zik bakı# açısının failin önünde alternatif seçeneklerin oldu!u 
bir alana yer açaca!ını söylemek güç gözükmektedir. Bunun neticesi olarak failin A $ ilini 
yaparken de!il-A $ ilini de yapabilmesini aynı oranda gücü dâhilinde görmek mümkün de!ildir. 
Dolayısıyla e!er bil$ il var olan âlem var olabilen tek âlem ise, bu âlemden ba#ka bir âlemin 
var olması imkân dâhilinde de!il ise, di!er bir ifade ile Tanrı bu âlemi yaratmak zorunda ise, 
o takdirde bu âlemden ba#ka âlemlerin var olmasını olanak dâhilinde görmemiz mümkün de-
!ildir. E!er bu âlemden ba#ka âlemlerin var oldu!u olanak dâhilinde de!ilse, o takdirde failin 
önünde bil$ il gerçekle#mesi mümkün olan alternatif seçeneklerin var oldu!unu söylememiz de 
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mümkün gözükmemektedir. E!er failin önünde alternatif seçenekler yok ise o takdirde failin 
yaptı!ı $ ilin aksine yapabilme kudretine sahip oldu!unu da söyleyemeyiz. Böylece "bn Sînâcı 
bakı# açısına göre, failin önünde tek bir seçenek olmakta, yani fail sadece ve her zaman A se-
çene!ini yapabilmekte de!il-A seçene!ini yapamamaktadır. Netice olarak yaptı!ının aksini ya-
pamayan bir failin gerçekten özgür iradeye sahip olup $ illerinden sorumlu oldu!unu söylemek, 
hem özgür irade meta$ zi!i açısından hem de dinin temel saikleri açısından savunulması zor bir 
argüman oldu!unu ifade etmemiz kanaatimizce a#ırı bir çıkarım olmayacaktır.

SONUÇ

Buraya kadar ifade etmeye çalı#tıklarımız hakkında ortaya koymaya çalı#tı!ımız sonuçları 
özetlememiz yerinde olacaktır. Buna göre "bn Sînâ’nın ortaya koymu# oldu!u ezelilik anlayı#ı 
zaman teorisi açısından oldukça tartı#malı bir sonucu do!urmakta oldu!u kanaatindeyiz. Bu 
anlayı# farklı zaman dilimlerinin aynı anda bil$ il var olmasını gerektirecek #ekilde bir takım 
sonuçların kabulüne neden olacaktır. Çünkü "bn Sînâ gelece!in gelecek olarak Tanrı tarafından 
bilinmesinin aksine ezeli bir #imdilikle bilinmesini ileri sürerek, fatalizmden kaçınmaya çalı#-
mı# olmasına kar#ın, ezeli #imdilik bütün zamanı ku#atan bir e# zamanlılı!a sahip oldu!undan 
dolayı, ay altı âlemde meydana gelen ardı#ık olaylar ezeli zorunlu varlı!a nispeten meydana 
gelmektedirler. Dolayısıyla Tanrı’nın bilgisi açısından benim yarın "stanbul’a gidecek olma-
ma bu meydana gelmeden önce do!ruluk de!eri atfedilmi# olmaması failin özgür bir #ekilde 
"stanbul’a gidecek olmasına kapı aralamamaktadır. 

Di!er yandan Tanrı’nın kontenjanı kontenjan olarak bilmesi ile zorunlu ezeli bilgisinin 
kontenjanı kendinde zorunlu kılmadı!ı öngörülerek fatalizmden kaçınılmaya çalı#ılmı#, fakat 
#artlı önermelerin ön bile#eninin zorunlu olması durumunda art bile#eninin de kaçınılmaz bir 
#ekilde do!ru olaca!ından dolayı failin önünde yapaca!ı $ illerle ilgili alternatif seçeneklerin 
oldu!unu söylemek mümkün de!ildir. Oysa dinin en temel varsayımlarından birisi, failin iyiyi 
ve do!ruyu seçebilmesi ve buna göre yapıp etmi# oldu!u eylemlerden sorumlu olabilmesidir. Bu 
bakı# açısına göre failin gerçekten yapaca!ı $ ille ilgili alternatif seçeneklere sahip oldu!unu 
söylemek pek olanaklı gözükmemektedir. Dolayısıyla teizmin en temel varsayımlarından olan 
özgür iradenin varlı!ının "bn Sînâ meta$ zi!i açısından nispeten göz ardı edildi!ini iddia etmek 
haksız bir yargı olmayacaktır.


