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ÇEVİREN Tanıl Bora
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fen’de doğdu. Münih’te, fizik ve müzik yan dallarıyla destekleyerek, felsefe doktorası 
yaptı. “Emperyalist işgal savaşı” olarak gördüğü Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması 
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gelmesi üzerine tekrar ülke dışına çıktı. Son olarak gittiği Prag’ın da Nazi işgaline 
uğraması arefesinde ABD’ye göç etti. 1949’da, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
Sovyetler Birliği himayesinde kurulan Demokratik Almanya Cumhuriyeti’ne taşın-
dı, Leipzig Üniversitesi’nde çalıştı ve bir süre “devlet filozofu” muamelesi gördü. 
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üzerine zorunlu emekliliğe sevk edildi. 1961’de Batı Almanya’ya geçti ve Tübingen 
Üniversitesi’nde ders vermeye başladı. 1968 öğrenci hareketine eleştirel ama hara-
retli bir destek verdi. 1977’de Tübingen’de öldü. Üç bine yakın öğrencinin meşaleli 
yürüyüşüyle uğurlandı.

Eserleri: Geist der Utopie [Ütopyanın Tini], 1918; Thomas Münzer als Theologe 
der Revolution [Devrimin Teologu Olarak Thomas Müntzer], 1921; Freiheit und 
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totelische Linke [İbn-i Sina ve Aristotelesçi Sol], 1949; Das Prinzip Hoffnung [Umut 
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Materialismusproblem, seine Geschichte und Substanz [Materyalizm Sorunu, Tarihi 
ve Özü], 1972; Experimentum Mundi. Frage, Kategorien des Herausbringens, Praxis 
[Dünya Deneyi. Soru, Çıkarsamanın Kategorileri, Praxis], 1975.

İletişim Yayınları Bloch’tan Umut İlkesi’ni (çev. Tanıl Bora, 1. cilt 2007, 2. cilt 
2012) ve İzler’i yayımlamıştır (çev. Suzan Geridönmez, 2010).



Gelişme, eductio formarum ex materia’dır.1

İBNİ SİNA - İBN RÜŞD

1 Biçimler/suretler sadece maddeden çıkar.
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ÇEVİRENİN NOTU

Dipnotlar açıklama için konmuştur, özgün metinde dipnot 
yoktur. Bazı eski Yunanca ve Latince terim ve alıntıların çe-
virisine yardımı için Serdar Tekin’e teşekkür ederim.

Bloch’un genel fikriyatına aşinalık kazanmaya yardımı 
olabilecek iki makalemi not edeyim: “‘Peygamberâne ve ge-
veze?’: Ernst Bloch ve eleştirel teori: akrabalıklar ve mesa-
feler”, Toplum ve Bilim, sayı 110 (2007), s. 132-152. “Er-
nst Bloch’ta sosyalizm, metafizik, din ve ateizm: ‘Başka bir 
anlamda sofu’”, Sol İlâhiyat içinde, der. Kâzım Özdoğan ve 
Derviş Aydın Akkoç, Birikim Kitapları, İstanbul, 2013, s. 
171-192.

TANIL BORA
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Asla Aynısı Değil

Zekice olan her şey, daha evvel yedi defa düşünülmüş ola-
bilir. Ama bir daha düşünüldüğünde, başka bir zaman ve 
başka bir durumda, artık aynısı değildir. Sadece düşünü-
rü değil, her şeyden önce üzerine düşünülen şey değiş-
miştir bu arada. Zekice fikir, kendini bu değişimde ye-
niden sınamalı, kendisini bir Yenilik olarak kanıtlamalı-
dır. Bu icap, bilhassa Şark’ın büyük düşünürleri örneğin-
de zengin sonuçlar doğurmuştur. Onlar Yunan’ın ışığını 
hem kurtardılar hem dönüştürdüler.
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Kayıt Düşmek ve Hatırlamak İçin

Bu düşünürlerin ilklerinden ve en büyüklerinden biri İb-
ni Sina idi, Latinleştirilmiş adıyla Avicenna. 980’de Buha-
ra’da Afşana’da doğdu, Tacik halkındandı. Abu Ali el-Hü-
seyin ibn Abdullah ibn Sina zengin bir hanenin ahvadıy-
dı, anne babası çocuğun özenli bir eğitim almasını sağla-
dılar, sağlıklı bir şekilde erken olgunlaştı. Gözüne apaçık 
görünen yoldan yürümek üzere insanda erkenden beliren 
o istidada uygun bir haldi bu. İbni Sina iyi aritmetik, ge-
ometri, mantık ve astronomi dersleri aldıktan sonra gitti-
ği Bağdat Üniversitesi’nde felsefe ve tıp öğrenimi gördü. 
On sekiz yaşına geldiğinde politik uğraşları ve ecza ilmi-
ni bir arada götürecek maharetine erişmişti. Sonraları Ha-
madan emirinin (antik Ekbatana) veziri oldu, ardından 
İsfahan valisinin hizmetine girdi, onun Hamadan’ı fet-
hetmesi üzerine oraya geri döndü. Bunun yanında, Bağ-
dat halifesinin oğlunu tahlilî bir yöntemle tedavi etmesi 
sayesinde erken yaşta tıbbi bir şöhret de kazanmıştı, bu 
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ona büyük servet kazandırdı. İbni Sina’nın ulema çevrele-
rinde hiç eksik olmayan düşmanları, onun aşk ve şarap-
ta aşırılığa teslim olduğunu ileri sürerler; şayet doğruysa 
bu onun bünyesinin sağlamlığına dair imgeyi tamamlar. 
Esas aşırılık onun eserinin genişliğindedir, İbni Sina arka-
sında doksan dokuz yazı bırakmıştır. Ecza sanatıyla felse-
fede eş derecede bilgili olan İbni Sina, yüzyıllar boyunca 
Şark’ta olduğu kadar Garp’ta da şifa biliminin temel kita-
bı sayılan ünlü tıp kanonunu yazdı. Felsefede temel eseri 
mânidar bir biçimde Kitab eş-Şifa adını taşır; böylece be-
denin tedavisini ve idaresini aklınkine aktarır. Şifa Kita-
bı bir ansiklopedidir, on sekiz kitapta dört temel bilimi 
ele alır: Mantık, fizik, matematik ve metafizik. Latinceleri 
mevcut olanlar (kısmen 11. ve 12. yüzyıldan kalma çevi-
rilerle) şunlardır: Compendium de anima, De Almahad, Ap-
horismi de anima, Tractatus de definitionibus et quaesitis, 
De divisionibus scientiarum ve Metaphysika çalışmaları. İb-
ni Sina’nın herhalde en gayrı ortodoks metni olan Philo-
sophia orientalis1 ise kaybolmuştur, ancak küçük bir kıs-
mı sonra gelen filozofların değinilerinden bilinir. Erken 
Tacikçe yazılan ve 1937/38’de Tahran’da yayımlanan iki 
ciltlik Danişnâme ansiklopedisi de keza gayrı ortodokstur 
(çünkü dilsel nedenlerle sadece küçük bir okur çemberi-
ne açıktır. Bu konuda bkz. Sovyet dergisi Woprosy philo-
sophii 3/1948, s. 358’de Bogutdinow). İbni Sina 1037’de 
İsfahan’da öldü, mezarı Hamadan’dadır ve bugün de zi-
yarete açıktır. Orada, Hamadan’da, 1952’de İran barış ko-
mitesinin çağrısı uyarınca, İran-Arap parıltısıyla tüm Ön 

1 Latince: Şark felsefesi.
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Asya’nın kültürünün en geniş ve ilerici mirasına ait olan 
büyük filozof adına bir anma töreni düzenlendi. Gerçi bi-
ninci doğum yıldönümü Avrupa zaman hesabını tam tut-
maz fakat İslâmi zaman ölçüsüne ve onun ay takvimine 
uyar. Zaten Avrupa kronolojisi de Şark skolastiğini şim-
diye kadar olduğundan daha iyi hatırlama sorumluluğuy-
la çoktandır karşı karşıya bulunuyor. Çünkü bu skolastik 
–Garb’inkinden önemli ölçüde farklı olarak– aydınlan-
mamızın kaynak alanlarından biridir ve her şeyden ön-
ce, göreceğimiz gibi, Aristoteles’e dayanarak Hıristiyanca 
olmayan bir yoldan geliştirilmiş son derece kendine öz-
gü bir materyalist canlılığa sahiptir. Aristoteles’ten Tho-
mas’a [Aquinolu] ve öte dünya tinine değil de, Giorda-
no Bruno’ya ve çiçek açan tüm/evrensel-madde’ye [vahde-
ti mevcut] uzanan bir çizgi vardır. İşte, İbni Sina bu çiz-
gide İbn Rüşd’le birlikte ilk ve en önemli köşe taşlarından 
biridir; yapılan anmanın bunun kaydını düştüğünü kav-
ramamız gerekir. Şayet nice sıradan anma günü gibi, sa-
dece tesadüfí ve geçip gitmiş değilse... Oysa bu hatırlama-
nın tam günüdür ve zorunludur: Maddeye, çoktan unu-
tulmuş, taze ve yeni bir bakış söz konusudur burada. Bu 
bakışın edası ne mekanistlerinki gibi yavan ne öte dünya-
dakilerin arzuladığı gibi mahcuptur; İbni Sina onu ener-
jiyle yükleyerek aktarmıştır bize.


