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June 21, 2011 
A DEEP APPROACH® TO TURKISH 
SUGGESTION CARD FOR SELF‐DIRECTED LEARNING 
   
CARD NUMBER: 7 
THEME: DİN VE FELSEFE 
  RELIGION AND PHILOSOPHY   
(Sufilik, İslâmiyete Giriş, Fârâbi ve Çokkültürlülük)  
(Sufism, Introduction to Islam, Farabi and 
Multiculturalism) 
LEVEL: Advanced 
 
Focus on Language developed by Celile Ökten  
 
 
FOCUS ON LANGUAGE 
and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT  
 
1. Background Information 
Summary of the “Fârâbi” video clip 
Culture tips 
2. Language Assistance 
Key words for the video clip transcribed 
Guided questions 
Grammar  
Vocabulary 
3. Transcription and Glossary 
Transcriptions of the video clips 
Glossary 
 
1. Background Information 
 
Summary of the “Fârâbi” video: Turkish‐Islam philosopher, Fârâbi, traced  three great cultures in his 
works: pre‐Islamic Turkish culture, ancient Turkish culture, and Islamic culture. He tried to clarify the 
contradictions that appeared after  Prophet Mohammad’s death by using logic. He emphasized the 
importance of positive sciences. Vestiges of modern sociology can be seen in his philosophy of state 
and society. In sum, he established a balance among religion, philosophy, and science.  
 
Culture tips:  
Qur’an:the holy book of Islam 
Mohammad: the prophet of Islam (570/571‐632) 
Fârâbi: a Turkish‐Islamic philosopher (870‐950) 
Sufism: the mystical dimension of Islam 
Mewlana: Sufi, poet, philosopher (1207‐1273) 
Samazen: a whirling dervish 
Sunnism: the largest Muslim sect in Turkey  
 
2. Language Assistance 
 
Key  words:  İslâm,  Turkish‐Islamic  synthesis,  minority  rights,  human  rights,  Mevlawi,  Alavi  order, 
hymns. 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Guided questions: 
1. İslam kültürünü nasıl tanıtırsınız? 
2. Türk‐İslâm düşüncesinin gelişimini tartışınız. 
3. Fârâbi’nin İslam dünyasına katkısı ne olmuştur? 
4. Türk Tasavvuf Müziğinden örnekler veriniz. 
5. Türkiye’de  yaşanılan  İslâmiyet  ve  çokkültürlülük üzerine düşünüp  yorumlarınızı  arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 
 
Grammar:   
Constituents of the verb phrase: 
a) verb: 
The verbs that can take direct objects are called transitive verbs, and those that cannot take direct 
objects are intransitive verbs. 
Examples:  Kitabını yolluyorum. I send you the book. 
       Ankaraya geldim. I arrived to Ankara. 
 
b) complements of the verb: 
 1. The direct object is what receives the action or the object acted upon. Sometimes it does not end 
in a case, but generally it takes the accusative case marker –(y)I 
  Example: Fârâbi, Arapça’ya da felsefe dili kimliğini kazandırmıştır. Farabi synthesized Arabic 
with philosophical identity.  
2. The  indirect object usually  takes dative, ablative, and  locative case markers or  the  instrumental 
suffix‐(y)lA. 
  Examples: Her üç alandaki bilgilere eğilmiş. He focused on the knowledge of each of the three 
fields. 

Fârâbi,  kendinden önceki  ilim adamlarından, düşünce adamlarından  faydalanır. He benefits 
from the previous philosophers and scientists. 
  Bu kendine özgü perdelerin birbiri  ile ilginç izdivaçlarından oluşan rengârenk makamlarımız. 
Our colorful music tunes that are played in distinct pitches  surprisingly make harmony together.  
  Durkheim’ın  fikirlerinin  hemen  pek  çoğu  Fârâbi’nin  eserlerinde  görülmektedir.  Most 
ofDurkheim’s ideas can be seen in the works of Farabi.  
3. Adverbials describe the verb in terms of destination, location, and manner. We analyze adverbials 
at the syntax level, depending on the context of the message given in a sentence.  

Examples:  Düşünce  adamları  dünyaya  yalnız  gelmezler.  Philosophers  do  not  come  to  the 
world alone. 

Fârâbi’nin  İranlı  olarak  İran’da  dolaştığı  manasına  gelmemelidir.  That  does  not  mean  that 
Farabi goes around like an Iranian in Iran. 

 
Review of participles and gerunds: 
You  have  already  learned  about  participle  and  gerund  suffixes.  Here,  we  add  how  these  suffixes 
function to form subordinate clauses in the given texts. 
Examples: Fârâbi, hiçbir yerde kendisini orijinal olarak takdim etmez. Farabi never introduced himself 
as being original. 
Türklerin yaşadığı bir Türk coğrafyasıdır. It is a Turkish region where Turks lived.  

   
 
Video Clips from Fârâbi: 

Fârâbi’nin  felsefeye merakı  kadılık  yaptığı  dönemde bir  tüccarın  kendisine  verdiği Aristo’ya 
ait kitapları okumaya başlamasıyla ortaya çıkar. İçinde uyanan bu merak duygusu ve öğrenme isteği 
ile uzun yolculuklara çıkar. 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Fahrettin Olguner: ‐Hemen şunu vurgulamak mecburiyetindeyim. Fârâbi, önce bugün İran coğrafyası 
olarak  bilinen  yerlerde  dolaşır.  Ama  bu,  Fârâbi’nin  İranlı  olarak  İran’da  dolaştığı  manasına 
gelmemelidir.  Bugünkü  İran  coğrafyası  o  yıllarda  yani  Fârâbi’nin  hayatta  olduğu  yıllarda  büyük 
çoğunluğu Türkler tarafından, Türklerin yaşadığı bir Türk coğrafyasıdır.  

İslâm dünyasındaki felsefe geleneğini oluşturmakla da kalmayan Fârâbi, Arapça’ya da feksefe 
dili  kimliğini  kazandırmıştır.  İslâmiyet  öncesi  ve  İslâmi  dönem  Türk  kültürlerinin  mevcut  olduğu 
bölgelerde  ilmi  ve  kültürel  yaşantısını  şekillendirir.  Fârâbi’nin düşüncelerinde  ve eserlerinde Yunan 
kültürünün de izleri görülmektedir.  
F.O:‐İlim adamları, düşünce adamları dünyaya yalnız gelmezler. Tamamiyle tek bir varlık değillerdir. 
Kendinden önceki düşünürlerden bir takım bilgiler alırlar; kendileri de bu bilgilere bir takım ilâveler 
de bulunurlar. İşte Fârâbi de bunlardandır. Fârâbi, hiçbir yerde kendisini orijinal olarak takdim etmez. 
Ben  bu  düşünceleri  ilk  defa  söylüyorum  gibi  bir  şahsen  zayıflık  diyeceğim buna;  böyle  bir  zayıflığa 
kapılmaz Fârâbi. Yani Fârâbi, kendinden önceki ilim adamlarından, düşünce adamlarından faydalanır. 
Ama Fârâbi’nin üzerinde tesir eden üç büyük kültür vardır. Bunları özellikle vurgulamak istiyorum. Üç 
büyük kültür: Bu kültürlerden birisi, İslâm öncesi Türk kültürüdür. Birisi, İslâm kültürüdür. Birisi yine 
İslâm öncesi döneme ait Yunan ya da benim ifademle ilk çağ batı düşüncesidir. 

Fârâbi,  İslâm  dininin  peygamberi  Hz.  Muhammed’in  ölümünden  sonra  ortaya  çıkan  görüş 
ayrılıklarına da mantıklı yorumlar getirerek uzlaşmacı tavrını ortaya koymuştur.  
F.O:‐  İslâm  dünyasında  Fârâbi’den  önce  bir  takım  düşünce  akımları  çıkmıştır.  Gerek  siyasi  alanda 
gerek  dinin  ortaya  koyduğu öteki  alanlarda  özellikle  iman  alanında  bir  takım  farklı  görüşler  vardır. 
Ancak bu farklı görüşler, kendi fikirlerini doğru olarak insanlara takdim ederken mukaddes metinlere 
dayanırlar. Yani Kur’ân’ın âyetlerine ve Peygamberin sünnetine dayandırırlar. Şimdi tasavvur edin ki 
düşünün  ki  karşı  kutuplarda  iki  ayrı  düşünce,  her  birisi  metin  olarak  aynı  metne  dayanıyor.  Yani 
Kur’ân’a  dayanıyor.  Kur’ân  acaba  bunlardan  hangisinin  fikrini  doğru  bulacaktır;  hangisini 
destekleyecektir.  İşte Fârâbi, kendi  zihninde diyor ki bunlar  için mutlaka bir ölçü bulmalıdır. Kur’ân 
âyetleri,  Peygamberin  sözleri  acaba  bu  fikirlerden  hangisini,  hangi  ekolün  görüşünü 
desteklemektedir. Bunu belirtmek için, işte bir ölçü gerekir. İşte bu ölçü de Fârâbi’ye göre mantıktır. 
Bundan  dolayı  da  Fârâbi,  İslâm  dünyasında  tâbir‐i  câizse  mantığın  babasıdır.  Eserlerinin, 
çalışmalarının büyük bölümünü mantığı hasletmiştir. Mantık üzerine çalışmıştır. Dolayısıyla bilginin, 
görüşlerin her insan için aynı tarzda kabul edebilecek bir ölçüsü olması açısından mantığı ölçü kabul 
etmiştir.  

Çalışmalarını  büyük  bir  bölümünü  mantığa  ayıran  Fârâbi’ye  göre  bu  bilim  dalı,  düşünme 
gücünün kurallarını düzenler. Dil ve mantığın incelenmesini de birbirine paralel kabul eder. Üzerinde 
çalıştığı varlık felsefesi, bilgi, cemiyet ve devlet felsefesi gibi konularda da düşünceleri açık ve nettir. 

Felsefede olduğu kadar pozitif bilimlerde de orjinalliğinden ödün vermeyerek bilim,  teknik, 
fikir  ve  cemiyet  sahalarında  günümüzde de hissedilen  derin  tesirler  bırakmıştır. Örneğin Durkheim 
sosyolojisinin  temelini,  insanların  topluluk halinde yaşamalarının doğal  zorunluluktan kaynaklandığı 
gibi düşünceler oluşturur.  
F.O:‐Fârâbi,  daha  öncede  sanıyorum,  müteaddid  defalar  söylediğimiz  gibi  kendinden  önceki  ilim 
adamlarından,  düşünürlerden  bilgiler  almış,  düşünceler  almış;  onları  kendinde  hatm  etmiş  ve 
kendinden  sonrakilere  yeni  ipuçları  vermiştir.  Söz  gelimi,  sosyolojide,  sosyolojinin  kurucusu  sayılan 
Durkheim’ın fikirlerinin hemen pek çoğu Fârâbi’nin eserlerinde görülmektedir. Söz gelimi, bir tanesini 
söyleyeyim  ben,  Durkheim’a  göre  insan  cemiyeti,  topluluğu,  toplum,  tabii  bir  haldir.  İnsanlar, 
doğuştan  toplu  yaşamak  durumundadırlar  ve  insanları  toplu  halde  yaşamaya  sevk  eden  sebepler, 
tabiatın ta kendisidir. Bunlar, Durkheim’dan yüzlerce yıl önce Fârâbi tarafından söylenmiş fikirlerdir.  

Sonuç  olarak  denilebilir  ki  Fârâbi  din,  ilim  ve  felsefe  arasındaki  uzlaşmanın  en  büyük 
mimarıdır ve yaşadığı çağlardan gelen esintiler, özellikle musikiye yansımalarıyla kulaklarımızda hoş 
nağmeler bırakır.  
F.O:‐Efendim, araştırmalarımın sonucu olarak söyleyebileceğim şey şu ki Fârâbi, bilimsel bilginin, dini 
bilginin ve felsefi bilginin İslâm dünyasındaki en büyük otoritesidir. Her üç alandaki bilgilere eğilmiş; 
bunlara hem katkıda bulunmuş hem de bunları çok iyi anlamıştır. Eğer yirminci yüzyılda hatta yirmi 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birinci yüzyılda biz, dini bilimsel düşünceyi ve felsefeyi yeniden kurmak istiyorsak bana göre Fârâbi’ye 
eğilmek, onun tavrını benimsemek durumundayız. Ayrıca Fârâbi hem felsefenin hem İslâm’ın hem de 
Türkün düşünce, hayat anlayışlarını şahsında temsil eden büyük bir mütefekkirdir. Fârâbi, Müslüman 
Türk düşüncesinin cisimleşmiş, âbideleşmiş temsilcisidir.   
Vocabulary (TDK) 
Abideleşmek (f): Anıtlaşmak. Yahya Kemal şiirleriyle abideleşti. “being in the memory of”. 
Cisimleşmek (f): Cisim durumuna gelmek, tecessüm etmek. “become concrete” 
Esinti (i): Belli belirsiz hissedilen hafif yel, nefha: “Güneş gene alevlendi, kavak yapraklarına türkü söyleten 
serin esinti dindi.” ‐T. Buğra. “light wind” 
Hasletmek (f): Meydana getirmek. “Bu kazancı çok satış sonucunda hasletti” “produce” 
İman (i): “faith” 
Kadılık (i): Tanzimata kadar her türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise 
yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları. “muslim 
judge during Ottoman time” 
Mecburiyet (i): 1. Zorunluluk: “Milletler yaşamak için devirlerinin şartlarına uymak mecburiyetindedirler.” ‐
M. Kaplan. 2. Yükümlülük. “obligation, responsibility” 
Mukaddes (s): Kutsal: “Fasih, içini çekti, mukaddes bir taş heykelden istimdat eden bir biçare tavrını aldı.” ‐
A. H. Müftüoğlu. “sacred” 
Müteaddid (s): Türlü türlü, çeşitli. Bir çok. Birden fazla.” “repeatedly” 
Mütefekkir (i): Düşünür. “a reflective and meditative person” 
Nağme (i): Güzel, uyumlu ses, ezgi, melodi: “Boyuna Arapçayı andırır bir nağme mırıldanıyor.” ‐S. M. Alus 
“melody” 
Sevk etmek (f): 1) göndermek, götürmek; 2) mec. sürüklemek, itmek: “Burada başka bir olay anlatacağım 
ki bu, Türk'ü şuuraltı bir kuvvetle İstiklal Savaşı'na sevk eden amillerin biridir.” ‐H. E. Adıvar. “impel” 
Tâbir‐i câiz: Açıkçası. Tâbir –i caizse Fârâbi Aristo’dan yararlanmıştır. “clearly” 
 
Glossary  
Alevilik: after Sunnism, the second largest sect of Islam in Turkey. 
Fıkıh: laws and regulations of Islam that organize public and individual life. 
Hadis: the expressions and interpretations of the Prophet Mohammad about Quran and rules of 
God. 
Hallac‐ı Mansur (858‐922): a Muslim Sufi; his very well‐known phrase “Ene’l Hak ‐ I am God” means 
that everyone carries within him/her the love of God. 
Hz. Ali: the cousin and son‐in‐law of Mohammad and the fourth Islamic caliphate. Shia Muslims 
regard him as the first imam. 
Kur’ân: the holy book of Islam. 
Kızılbaşlık: a sub‐branch of the Alavi order. 
Kudüm: a rhythmic instrument usually played for Sufi hymns. 
Mevlevi: a dervish devoted to Rumi’s path. 
Mesnevi: the famous poem written in Persian by Rumi.  
Muhyiddin‐i Arabi (1165‐1239): Muslim Sufi, philosopher, and poet. 
Ney: a blowing instrument played in classical Turkish music. 
Safevilik: a Sufi sect founded in Iran and familiar to Shia. 
Sema: a Sufi ritual of the Mavlewi dervishes. 
Semah: a Sufi ritual within the Alavi order. 
Sünnet: expressions, statements, and behaviors of the Prophet Mohammad that enlighten Muslims. 
Sünnilik: the largest Islamic sect in Turkey. 
Ümmet: Muslims all around the world. 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