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www.masgunku.wordpress.com: Al-Kindi adalah salah seorang sufi tercerahkan di 
zamannya, dia bernama Ya’kub Ibnu Ishaq Al-Kindi, tetapi dalam sejarah kita 
mengenalnya dengan nama yang tak asing lagi yaitu Al-Kindi, ia lahir di Kufah (Iraq) 
pada tahun 796 M, ayahnya gubernur di Basrah, setelah dewasa Al-Kindi merantau ke 
Bagdad dan di Bagdad AlKindi mendapat perlindungan dari Khalifah Al-Ma’mun (813-
833 M) dan dari Khalifah Al-Mu’tasim (833-842 M). Al-Kindi menganut aliran 
Mu’tazilah dan selanjutnya Al-Kindi belajar ilmu filsafat secara mandiri dan 
berkesinambungan di bawah bimbingan Allah dengan berbagai buku Yunani yang 
diterjemahkan Al-Kindi ke dalam bahasanya. Di zaman Al-Kindi merupakan zaman 
penterjemahan buku-buku Yunani dan Al-Kindi merupakan salah seorang sufi terkemuka 
yang aktif ikut serta sebagai pentarjim, namun aktivitasnya lebih terfokus pada pemberian 
kesimpulan dari pada mentarjim. Karena Al-Kindi orang berada, maka Al-Kindi dapat 
membayar para pentarjim lainnya untuk membantunya mentarjim berbagai buku yang 
dibutuhkannya. Setelah berbagai buku terjemahan itu dipelajarinya, kemudian Al-Kindi 
konsentrasi merambah jalan hidup sebagai seorang penulis buku. Menurut keterangan 
dari Ibnu Nadim menjelaskan bahwa buku-buku ciptaan Al-Kindi ada sekitar 241 judul di 
bidang ilmu filsafat, ilmu logika, ilmu hitung, ilmu astronomi, ilmu kedokteran, ilmu 
jiwa, ilmu politik, ilmu optika, ilmu musik, ilmu matematika, dan lain sebagainya. 
Menurut The Legasy Of Islam diberitakan bahwa buku Al-Kindi tentang ilmu optika 
telah diterjemahkan ke dalam bahasa latin dan banyak mempengaruhi Roger Bacon. 
Sebagai manusia ciptaan Allah, Al-Kindi tidak diperbolehkan abadi jasadi di jagat Allah 
ini, maka pada saat Al-Kindi menerima panggilan Allah menghadap-Nya, maka Al-Kindi 
pun meninggalkan kita semua dan 241 judul buku ciptaannya menjadi amat bermakna 
guna pencerahan seantero jagat. Al-Kindi Wafat jasadi di tahun 873 M, namun ilmunya 
masih hidup di fikiran kita dan jasanya masih hidup dalam kenangan sejarah sejagat dan 
sejarah mencatatnya sebagai sufi tercerahkan dan saya memberinya gelar ra (rodhiyallohu 
Anhu). www.masgunku.wordpress.com  


