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ARiM el-BASRİ 
( ı.S~I ~.J ~) 

Ebü'n-Nu'man Muhammed 
b. el-Fazi es-Sedı1sl el-Basri 

(ö. 224 / 839) 

Meşhur hadis hafızı. 
_j 

140'lı (757) yıllarda doğdu . Büyük bir 
Arap kabilesi olan SedQs b. Şeyban nes
linden geldiği için es-SedQsf nisbesini 
alan Arim, devrinin ünlü muhaddislerin
den Hammad b. Zeyd, Hammad b. Se
Ieme, Cerfr b. Hazim. Abdullah b. Müba
rek gibi alimlerden hadis tahsil etmiş

tir. Kendisinden de Buharf. Ahmed b. 
Hanbel, Abd b. Humeyd, İbn Vare EbQ 
Müslim el-Keccf gibi alimler hadis riva
yet etmiştir. 

"Kötü huylu, yaramaz çocuk" gibi ma
nalara gelen Arim lakabının çocukken 
babası tarafından kullanıldığı aniaşılmak

ta ise de (bk. İbn Hacer, IX, 404) o bu va
sıflardan tamamen uzak bir yapı ve ah
laka sahip olarak yaşamış, ancak bu la
kapla şöhret bulmuştur. Hadis münek
kitlerince saduk*, me'mun• ve sika* 
olarak tanıtılmıştır. Hadis münekkidi EbQ 
Hatim er-Razı. bir hadise sahih diyebil
mek için onun Arim tarafından rivayet 
edilmiş olmasını yeterli görmüştür. 

İleri yaşlarda hafızası karıştığı için ha
dislerine ne derece güvenileceği tartış
ma konusu olmuş, neticede Arim'den ha
fızası zayıflamadan önce alınan bütün 
hadislerin sahih olduğu kabul edilmiş
tir. Hatta Darekutnf, onun hafızasının 

zayıfladığı dönemde bile hiçbir münker• 
hadis rivayet etmediği görüşündedir. İbn 
Hibban ise ömrünün sonlarında ne de
diğini bilemeyecek derecede aklı karıştı
ğını ileri sürerek bu döneme ait rivayet
lerinin öncekilerden ayırt edilmesi ge
rektiğini , aksi halde Arim'in bütün ha
dislerinin terkedilmesi ve hiçbirinin delil 
olarak kullanılmaması lazım geldiğini 

söylemektedir. Ancak Zehebf, İbn Hib
ban ·ın bu iddiasını ispat edebilecek bir 
tek münker hadis gösterernediğini be
lirterek ona karşı çıkmıştır. Nitekim Bu
harf de kendisinden doksan iki hadis ri
vayet etmiş, rivayetleri Kütüb-i Sitte'de 
yer almıştı r. 
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ARİSTü 
(m. ö. 384-322) 

İslam felsefesi üz_erinde 
önemli etkileri olan 

İlkçağ Yunan filozofu. 
_j 

'rrakya'daki Stageira'da doğdu. Bir he
kim ailesinden gelen babası Nikomak
hos. Makedonya Kralı ll. Filip'in babası 
Il. Amyntas'ın özel hek.imi ve yakın dos
tu idi. Aristo'nun gerek ailesi gerekse 
bulunduğu kültür çevresi kendisini tec
rübf araştırmaya ve müsbet ilimiere ön
ceden hazırlamıştı. 367 yılında Atina'ya 
tahsile giderek Eflatun'un Akademi'sine 
(Akademos) girdi. Burada yirmi yıl ka
dar süren tahsili sırasında önceleri Efla
tun'un en seçkin talebesi, sonra da onun 
felsefi sistemini eleştiren başarılı bir ra
kibi oldu. 347' de hocasının ölümü üze
r ine Aterneus tiranı prens Hermias'ın 
yanına Assos'a (Edremit körfezinde bugün
kü Behramköy'ün bulunduğu yer) gitti. Bu
radaki Akademi' de özellikle hocasının 

idealar teorisini eleştirdiğ i derslerini sür
dürürken ahlak ve siyaset alanındaki dü
şüncelerini de kaleme aldı. Bir yıl kadar 
Lesbos (Midilli} adasındaki Mytilene'de 
kalan Aristo'yu Makedonya Kralı Filip, 
oğlu İskender'i yetiştirmek üzere 343-
342 yılında Pella Sarayı 'na davet etti. Se
kiz yıl süren bu eğitim. daha sonra Aris
to'yu "cihan imparatorunu yetiştiren üs
tat" unvanıyla büyük bir şöhrete kavuş
turmuştur. Babasının ölümünden sonra 
tahta çıkan Kral İskender, 335-334 'te 
Asya seferine çıkınca Aristo Atina'ya gi
dip kendi okulunu kurdu. Bu okul Apol
Ion Lykeion Tapınağı'nın yanında kuruldu
ğu için Lykeion (lise) adını almıştı. Ders
lerini öğrencileri arasında gezinerek ver
d!ğinden onun kurmuş olduğu felsefe 
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ekolüne de Perioatos (el -meşşal: yürüyen) 
adı verildi. On iki yıl süren bu dönem 
Aristo için her bakımdan en verimli dö
nemdir. O, bir yandan Lykeion'da ders
ler veriyor. bir yandan da felsefi düşün
cesini temellendiriyor. ayrıca çağının bi
linen bütün ilimlerini sistematize- edi
yordu. 323 'te İskender ölünce Atina'da 
Makedonya aleyhtarlığı başlamıştı. Aris
to hem Makedonya taraftarı olmakla 
hem de dinsizlikle suçlanıyordu. Nihayet 
Sakrat örneğinde olduğu gibi. Atinalı

lar'a felsefeye karşı ikinci bir cinayet iş
leme fırsatı vermemek için Kuzey Yuna
nistan'da annesinin şehri olan Khalsis'e 
gitmek zorunda kaldı. Yakalandığı mide 
hastalığından kurtulamayarak 322 ·de 
altmış iki yaşında iken orada öldü. 

Eskiçağ Yunan ilmi ve felsefesi ulaşa
bileceği en yüksek noktaya Aristo ile 
ulaşmıştır. Aristo keskin zekası . tecrü
beci ve eleştirici karakteriyle çağının bi
linen bütün ilimlerini sistematize etti. 
Başta mantık olmak üzere birçok ilmin 
kurucusu sayılan Aristo felsefenin bütün 
disiplinleriyle ilgilendi ve geriye yüze ya
kın eser bıraktı. Eserleri Eflatun 'un kiler 
gibi diyalog şeklinde olmayıp sistema
tik ve didaktiktir. 

İslam Dünyasında Aristoculuk (Meşşaiy
ye) . İslam dünyasında halifelerin deste
ğiyle VIII. yüzyılda başlayıp X. yüzyılın 

sonlarına kadar üç asır devam eden ter
cüme hareketleri sayesinde, Antik ve 
Helenistik çağlarda yaşamış olan sekse
ne yakın bilgin ve filozofun çeşitli eser
leri Arapça'ya çevrilmiş oldu. Bunlar ara
sında Aristo. İslam dünyasındaki etkile
ri bakımından üzerinde en çok durulan 
filozoftur. İslam filozofları içinde termi
nolojik, metodik ve problematik açıdan 
Aristo'yu takip edenlere MeşşaiyyQn ve 
temsil ettikleri okula da Meşşaf okulu 
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