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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 

Bir Doğulu ' nun 
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Aristo ve 
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ARiSTü 

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 

375 



ARiSTü 

ad ı verilmiştir. Fonetik zaruretler sonu
cu müslümanlar, filozofun orüinal şek
liyle Aristoteles olan ismini Aristütalis. 
Aristatalis, Aristalis ve kısaltılmış olarak 
Aristü gibi farklı imlalarla yazıp oku
muşlardır. Ayrıca yaygın olan şöhretin
den dolayı "el-hakim" ve "el-feylesQf"' 
unvaniarı mutlak olarak zikredilince kas
tedilen yine Aristo'dur. Bunlardan başka 
Aristo mantık disiplininin kurucusu sa
yıldığı için "sahibü'I-mantık", ilimleri sis
tematize eden bir üstat olduğu için "el 
muallimü'l -ewel" unvanlarıyla da anıl

mıştır. 

Hemen hemen her ünlü kişi hakkın

da olduğu gibi Aristo hakkında da He
lenistik çağda birtakım menkıbeler uy
durulmuş ve islam dünyasındaki tercü
meler döneminde bu efsanevi unsurla
ra da yer verilmiştir. Ayrıca felsefeyi is
lam toplumuna benimsetmek amacıyla 
Aristo'nun ismi etrafında özel olarak ba
zı menkıbelerin meydana getirildiği de 
bilinmektedir. Mesela ibnü'n-Nedim' in 
verdiği bilgiye göre, Halife Me'mQn rü
yasında Aristo'yu görür ve ona estetikle 
ilgili sorular sorar. Müellif bu rüya olayı

nı islam dünyasında tercüme ve felsefe 
hareketlerinin başlamasında en önemli 
sebep olarak gösterir (bk. el·Fihrist, s. 
239). Bazı kaynaklarda Aristo'nun fizyo
nomisiyle ilgili olarak yer alan tasvir ve 
minyatürler de Me'mQn tarafından gö
rüldüğü rivayet edilen bu rüya olayına 
dayanılarak yapılmış yakıştırmalardan 

ibarettir. Bu menkıbe ve rivayetler bir 
yana bırakılacak olursa. iddia edilenin 
aksine müslümanlar VIII. yüzyıldan iti
baren Aristo'nun hayatı, eserleri ve fel
sefe sistemi hakkında doğru ve ayrıntılı 
bilgiye sahip olmuşlardır. islam kaynak
larında Batlamyus el -Garib olarak anı
lan Ptolomaios Khennos'un Aristo'nun 
hayatını, vasiyetini ve eserlerinin liste
sini ihtiva eden kitabı Fihristü kütübi 
Aristo ve siretüh adıyla Arapça'ya ter
cüme edilmiş (Sü leymaniye Ktp., Ayasof
ya, nr. '4833) ve ibnü'n-Nedim'in el-Fih
rist'inden itibaren konuyla ilgili kaynak
lar genellikle bu eserdeki sağlam bilgi
lere dayandırılmıştır. Hatta kelamdan 
felsefeye geçişi sağlayan ve ilk islam fi
Iozofu olarak bilinen Kindi, Aristo'ya ait 
eserlerin sayısını. konu ve muhtevasını 
tanıtmak amacıyla Kemmiyyetü kütü
bi Aristatolis ve ma yu}ztacü ileyhi ii 
ta}zşili'l-felsefe adlı bir eser kaleme al
mıştı. Bu eserleri konuları itibariyle man
tık, fizik. metafizik ve ahlak olmak üze
re dört bölümde inceleyen Kindi. Aris-
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to'nun bugün bilinen bütün eserlerini 
tanıtmış ve hiçbir sahte esere yer ver
memiştir. Meşşai okulunun ikinci müs
lüman fılozofu olan Farabi ise birçok 
eserinde çeşitli vesilelerle Aristo'nun ki
tapları üzerinde durmuş ve özellikle Fel
sefetü AristatOlis adlı eserinde her biri
nin geniş şekilde kritiğini yapmıştır. Bu 
da gösteriyor ki müslümanların. Aris
to'yu ona mal edilen sahte eserler yo
luyla tanımış olmalarından dolayı felse
fesini doğru anlayamadıkları yolunda 
bazı Batılı araştırmacılar tarafından ile
ri sürülen iddialar (bk. De Boer. islam 'da 
Felsefe Tarihi, s. 22) yanlış ve mesnetsiz
dir. Bununla beraber Yeni Eflatunculu
ğun ortaya çıkışından sonra Aristo'ya ait 
olmayan bazı eserlerin ona nisbet edil
diği ve bunların İslamiyet'ten önce İs
kenderiye okulu kanalıyla Ortadoğu'ya 
yayıldığı bilinmektedir. Daha sonra Arap
ça'ya da çevrilen bu eserlerin tesirinde 
kalan bazı Meşşai filozofların zaman za
man peripatetik çizgiden uzaklaştıkları 
görülmektedir. islam kültür ve düşün
cesi üzerinde iz bırakan ve sayısı yediyi 
bulan bu eserlerin en önemlisi Esulucia 
(Theologia) veya Arapça adıyla Kitabü'r
Rububiyye 'dir. Geçen yüzyılın sonları
na kadar Adsto'ya ait olduğu sanılan bu 
eserin, yapılan ilmi araştırmalar sonun
da Yeni Eflatunculuğun kurucusu Ploti
nus'a ait Enneades adlı kitabın IV-VI. 
bölümlerinin özetlerinden ve buna yer 
yer eklenen bazı açıklamalardan ibaret 
olduğu anlaşılmıştır: eserin yazarı yine 
Yeni Efıatuncu bir filozof olan Proklus 
Diadikus'tur (ö 485). Böylece Yeni Efia
tuncu fikirler, özellikle bu felsefedeki 
sudur• teorisi islam düşünürleri arasın
da yayılma imkanı bulmuştur. Gerçi ba
zı Meşşai filozoflar bu eserin Aristo'ya 
ait olduğu konusunda kuwetli şüpheler 
taşımışlarsa da (bk. Farabi. el-Cem', s. 
28) bu filozoflar, Aristo'nun dini dogma
larla bağdaşmayan ve alemin kıdemini 
gerektiren madde ve sQret teorisine 
karşı, din ile felsefeyi uzlaştırmak ve 
kozmik varlığı bir hiyerarşi içinde izah 
etmek için sudür teorisine daha çok te
mayül göstermişlerdir. Bazı Meşşai filo
zofların Aristocu gelenekten uzaklaşma 

sının bir başka sebebi de bunların. İs
kender Afrodisi. Porphyrius, Themistius, 
Simplikus ve Yahya en-Nahvi (J. Ph ilopo
nus) gibi Aristo'nun Yeni Eflatuncu şa
rihlerini ve bunların yorumlarını tanımış 
olmalarıdır. Bu sebeple bazı problemler
de yanlış anlama ve yorumlamalar var
sa bunun sorumluluğunu müslüman dü
şünürlerden ziyade sözü edilen eski yo-

rumcularla Süryani mütercimlerde ara
mak lazımdır. Şunu da belirtmek gere
kir ki Meşşailer için Aristo felsefesini ol
duğu gibi takip veya taklit etmek söz 
konusu değildir. Aynı ekole bağlı olduk
ları halde, mesela Kindi. Farabi. ibn Sina 
ve İbn Rüşd'ün felsefeleri az veya çok 
birbirinden farklı özellikler taşır. 

Eserleri. Mantık. Aristo'nun Organon 
adıyla bilinen ve altı kitaptan oluşan 
mantık külliyatı ilk tercüme edilen eser
lerdendir. iranlı bir mühtedi olan Abdul
lah ibnü'l- Mukaffa (ö 142 / 759). Kate
goriler'i ( Categorias: Kitabü'l-fvlakülat). 
Peri Hermeneias'ı (Kitabü'l· 'ibare), I. 
Analitikler'in (Analytica Priora: Kitabü'l· 
~ı yas) yüklemli kıyasla ra kadar olan bö
lümüyle Porphyrius'un Eisagoge 'sini (isa· 
gücf) Pehlevi dilinden Arapça'ya çevirmiş
tL Daha sonra Organon'un diğer bölüm
lerini teşkil eden II. Analitikler (Analyti· 
ca Posteriora: Kitabü 'l-Burhan ), Topik
ler (Topica: Kitabü Mevazı'i'l·cedel) ve 
De Sophisticis Elenchis (Kitabü Tebki· 
ti's·süfista 'iyyfn) gibi eserlerin yanında, 
Yeni Eflatunculuk'tan intikal eden bir 
geleneğe göre, Aristo'nun· Rhetorica (Ki· 
tabü 'l·ljatabe) ve De Poetica (Kitabü'ş· 
Şi'r) adlı kitapları da Organon'a ilave 
edilmek suretiyle Arapça'ya çevrilmiş ve 
böylece mantık kitaplarının sayısı seki
ze yükselmiştir. Porphyrius'un Katego
riler'e giriş olarak ve onları izah mak
sadıyla kaleme aldığı Eisagoge (lsagü
cf) adlı eserinin de ilavesiyle mantık kül
liyatı dokuza tamamlanmış oluyordu. 
Böylece islam dünyasında ibnü'I-Mukaf
fa ile başlayan ilk mantık çalışmaları gi
derek gelişmiş ve Organon 'un her kita
bı muhtelif mantıkçılar tarafından şer

hedilmiş, yahut da özet ve şema haline 
getirilmiştir. Organ on 'un Arapça'ya ter
cümesiyle birlikte mantığa karşı reddi
yeler de yazılmaya başlanmış ve Gazza
li'ye gelinceye kadar mantık islam top
lumunda felsefe okulları dışında genel 
kabul görmemiştir. 

Tabiat İlimleri. Aristo'nun tabiat ilim
leri alanında irili ufaklı yirmiye yakın 
eser kaleme aldığı bilinmektedir. Bun
ların hemen hepsi Arapça'ya çevrilmiş 

ve daha sonra üzerlerinde şerh ve ihti
sar etme yahut haşiye veya reddiye yaz
ma şeklinde gelişen çalışma l ar yapılmış

tır. Bu konuda dikkati çeken bir husus, 
islam mütefekkir ve müelliflerinin man
tık külliyatında olduğu gibi Aristo'nun 
tabiat ilimleri alanına giren eserlerinde 
de sayıyı sekizle sınırlamaları ve bu sını
rı aşmamak için bazan birkaç eseri tek 



başlık altında göstermiş bulunmaları

dır. Mesela zooloji alanındaki Historia 
A nimalium (on bölüm). De Generatione 
Animalium ( beş bölüm), De Partibus 
A nimalium (dört bölüm) ad lı eserler bir 
tek kitap olarak ve Kitdbü'l -Hayevdn 
(on dokuz bölüm) adıyla anılagelm i ştir. 

Ayrıca tabiata dair yazdığı dokuz risale, 
Helenistik dönemde Parva Naturalia 
adı altında toplandığı gibi sonraları bu 
eser De Sensu et Sensato ad ıy la ün 
yapmış, islam literatürüne ise tam Arap
ça karşılığı olan el -His ve 'l-ma]ısı1s 

adıyla girmiştir. islam dünyasında Kindi 
ve Farabi ile başlayan ilimierin tasnifin
de tabiat ilimler i bölümü konu, muhte
va ve isim olarak Aristo'nun bu alanda
ki eserler iyle benzerlik arzeder. Fakat 
Aristo'dan itibaren bütün müellifler psi
kolojiyi (De Anima adlı eseri)tabiat ilimle
rinden saydıkları halde sadece Kindi psi
koloj iye fizikle metafizik arasında ayrı 

bir yer vermiştir. 

Metafizik. Aristo birçok ilmin o lduğu 

gibi metafiziğin de kurucusudur. Var l ığı 

varlık olarak ele alıp ilk ve son sebepler 
bakımından inceleyen. onu duyulur mad
di cevherler ve duyular üstü manevi cev
herler olarak en ince ve en derin yönle
riyle araştıran Aristo'dur. O kendi eseri
ne Prote Philosophia (ilk Felsefe) adını 
verdiği halde, sonraları onun eserlerini 
tertip eden Rodoslu Andronikos İlk Fel 
sefe ile alakah bulduğu yazı ları Fizika'
dan sonraya koyduğu için bu eserin Me
tafizika (Metaphysica: Fizikten Sonra) 
adını almasına sebep olmuştur. Tercü
me döneminde Md ba 'de't- tabi'a adıy
la Arapça 'ya çevrilen ve on dört bölüm-

den meydana gelen bu kitabın bölüm
leri Grek alfabesindeki harflerle ayrıldı
ğı için bazı islam kaynakları eseri Kitd
bü'l-Hurı1t adıyla da anarlar. Ne var ki 
Metafizika ' nın tamamı Arapça 'ya çev
rilmiş değildir. Farabi bu eserin mahi
yet ve muhtevasını anlatmak için kale
me aldığı Risdle ii açjrdiı'l-hakim ii 
külli ma~ale mine'l-kitdbi'l-mevsı1m 

bi'l - Hurı1f adlı risalesinde bölüm sayısı
nı on iki olarak tesbit etmiştir (s 34) 
ibn Rüşd ise X ve XII. bölümleri bir ara
da mütalaa ettiği için bölüm sayısın ı on 
bire i ndirmiştir. M etafizik u ' nın (K) ve 
(N) bölümleri Arapça'ya tercüme edilme
miştir. Müslümanlar bu kitabın daha zi
yade XII. bölümü (L) ile ilgilenmişler, 

onun birçok defa Arapça 'ya tercüme 
edilmesini sağlamışlardır. İskender Af
rodisi ile Themistius'un bu bölüme yaz
dıkları şerhler üzerinde de çok durul
muştur. Çünkü bu bölüm, metafiziğin en 
girift problemlerinden biri olan "Tanrı" 

ve "Tanrı ' nın sıfatları " gibi konuları ihti
va etmektedir. Bu sebepledir ki sonra
dan metafizik disiplininin adı literatür
de "el-ilmü'l-ilahT" olarak da anılmıştır. 

Md ba 'de't- tabi'a' nın Meşşai filozof
lar üzerinde büyük bir tesir meydana 
getirdiği şüphesizdir. Fakat metafiziğin 
temel problemleriyle ilgili ayrıntılara inii
diğinde görü leceği üzere, Aristo ile is
lam MeşşaTleri'nin meselelere bakış açı
ları ve ulaştıkları sonuçlar birbir inden 
farklıd ı r. islam filozoflarının Aristo ·dan 
ayrıldıkları ve kendi orUinal görüşlerini 

sergiledikleri problemierin baş l ıcaları 

şunlardır : Tanrı-kainat münasebeti. var
lığın ilkeleri yani madde ve sQret teori-

Aristo 'nun De An ima ad lı eserinin Grekçe'si ile ayn ı eseri n ibn Rüşd şerh i ni n Latince' si ve Arapça t ercümesi 
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ARiSTü 

si, alemin ezelT oluşu veya yaratı lmışlığı 

ve bununla bağlantılı olarak zaman ve 
hareket problemleri. eskatoloji ve ölüm
den sonra ruhun bekası meselesi. 

Ahlak. Aristo. Antikçağ'da sistematik 
ahlak ilminin ilk kurucusu sayı lır. Bu 
alanda üç ayrı eser kaleme almışsa da 
muhteva itibariyle bun ların arasında 

önemli bir fark yoktur. Onun islam ah
lak felsefesini ilgilendiren ve Arapça 'ya 
çevrilen eseri Ethica Nicomachea (Ni· 

komakhos Ahlak1 ) adlı k itabıdır. Klasik 
islam kaynaklarında bazan on bir, ba
zan da on iki bölüm olarak göst erilen 
bu eser gerçekte on bölümden ibaret
tir. Aristo 'nun ah lak felsefesinin temel 
ilkesine göre her türlü davranış, ifrat 
ve tefrit denen iki aşırı uçtan uzak. "doğ
ru olan orta"ya (itidal) uygun olmalıdır. 

Bu sebeple Aristo ahlak konusunda ge
nel ve katı kurallar üzerinde durmamış, 
sadece "ne zaman, neye göre. kime kar
şı , ne sebeple, ne ölçüde ve nasıl hare
ket etmek gerektiğini " araştırmış: insa
n ı faz ilete. mutluluğa ve olgunluğa gö
türecek "orta yol " un da bu olduğunu 

söylemiştir. Mantık ve diğer felsefe di
siplinleriyle kıyaslandığı t akdirde Aris
to 'nun ahlak felsefesinin islam kültür 
dünyasına sınırlı bir şekilde tesir ettiği
ni söylemek lazımdır. Her ne kadar ibn 
Miskeveyh'in Teh?ibü'l - al]ldk ' ından Kı 

nalızade'nin Ahidk - ı Aldi'sine kadar 
devam eden tar ihi gelişim içinde Niko
makhos Ahldkı ' nın bariz bir şekilde et
kisi görülmekte ise de bunlar pratikte 
çoğu zaman i sıarn toplumuna inememiş 
ve teoride kalm ı ş birtakım fantezi fikir
lerdir. i slam'ın ortaya koyduğu ahlak il
keleriyle Aristo 'nun bu konudaki düşü n

celer i arasında bir benzerlik kurmak 
mümkünse de gaye bakımından her iki 
ahlak anlayışı birbirinden çok farklıdır. 

Nitekim Aristo'nun tarif etti ği anlamda
ki mutluluk sadece aristokrat bir züm
reye hastır. Ona göre fakirler. soylu aile
den gelmeyenler. köleler. siyasi nüfOzu 
bulunmayanlar. kadınla r ve cahiller hiç
bir zaman mutluluktan tam olarak na
siplerini alamazlar. Oysa İslamiyet zen
gin-fakir, kadın - erkek, alim-cahil ve soy 
sop farkı gözetmeksizin, "iman edip iyi 
işler yapan· herkesin hem dünyada hem 
de ahirette mutlu olacağını bild irmek
tedir. Ayrıca Aristo'nun an l ayışına göre 
faziletli davranışın amacı şeref kazan
maktır. islam'a göre ise davran ışlar Al
lah rızasını kazanma gayesiyle yapılırsa 
değer ifade eder. Şan ve şeref duygu
suna dayanan ve başkasının takdirini 
kazanma arzusuyla yapılan hareketler 
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ahlaki değildir. Temeldeki bu görüş ay
rılıklarının yanı sıra İslam dünyasında 
Aristo'nun ahlak felsefesine fazlaca 
önem verilmeyişinin başlıca sebeplerin
den biri de şudur: Müslümanlar yüksek 
ahlak prensiplerini Kur'an ve Sünnet'te 
buldukları için bu konuda yabancı kül
türlere iltifat etmemişlerdir. Kur'an'da 
Hz. Peygamber'in ahlakı "en üstün ah
lak" olarak vasıflandırılmakta (bk. el-Ka
lem 671 4) ve ResOlullah'ın "en güzel ör
nek" olduğu ifade edilerek (bk. el-Ahzab 
33121) müslümanların onu örnek alma
ları tavsiye edilmektedir. Bu sebeple her 
çeşit fazileti Kur'an ve Sünnet'te ara
yan müslümanlar sistematik ahlak na
zariyelerinden ziyade, ahlak ile ilgili ayet 
ve hadisteri "Kitabü'l-adab", "Kitabü'l
ahlak" veya "Mekarimü'l-ahlak" gibi isim
ler altında toplamayı ve bu ilkeleri ha
yatın her safhasında uygulamayı tercih 
etmişlerdir. 

Siyaset. Aristo'nun sekiz bölümden olu
şan Politika (Politica) adlı eserinin Arap
ça 'ya çevrildiği konusunda klasik kay
naklarda hiÇbir bilgi mevcut değildir. is
lam müellifleri bu eseri Kitdbü's -Siyd
se adıyla anıyor ve az da olsa muhteva
sı hakkında bazı bilgiler veriyariarsa da 
bugüne kadar İslam dünyasında söz ko
nusu eserin izine rastlamak mümkün ol
mamıştır. Bir mecmuada (Köprülü Ktp ., 
nr. 1608, vr. 703

) Aristo'nun devlet şekil-

Raphael'in, Eflatun'un gerçeği göklerde tidealardal , Aris
to'nun yeryüzünde aradığın ı ifade eden resmi (Atina Okulu 

adlı freskosundan detay- Vatikan ) 
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leri hakkındaki fikirlerinin yer aldığı gö
rülmektedir; ancak bu konuya Politika' 
dan başka Retorika (Rhetorica) adlı ki 
tabında da yer verdiği için belirtilen mec
muadaki bu parçanın hangi eserinden 
alındığı tesbit edilememektedir. Ortaçağ 
İslam ve hıristiyan dünyasında Aristo'
nun siyaset kitabı olarak ün yapan ve 
İbnü'I-Bıtrik'in kaleminden çıktığı anla
şılan Kitdbü's -Siydse if tedbfri'r-riyd
se veya diğer adıyla Sırrü'l-esrdr ' ın Aris
to ile ilgisi yoktur ve zaten Meşşai filo
zoflar bu uydurma eseri hiçbir zaman 
ciddiye almamışlardır. Bununla beraber 
söz konusu eser tıp, finiset* ve astro
loji gibi konuları da kapsadığı için son
raları İslam kültür dünyasını hayli meş" 
gul etmiştir. 

Klasik kaynaklarda Aristo'ya izafe edi
len birçok mektup yer almaktadır. Bun
lar mahiyet itibariyle siyaset ve ahlak 
konularında İskender'e hitaben yazıld ı
ğı iddia edilen öğütlerdir. Şu var ki Al
lah'a hamdü sena ile başlayan, dünyayı 
ve dünya nimetlerini küçümseyen, alçak 
gönüllülüğü ve tevekkülü tavsiye eden 
dini motifli bu yazıların Aristo'nun dü
şünce tarzıyla bağdaşması mümkün de
ğildir. 

Aristo'nuı:ı eserlerinin İlk ve Ortaçağ'
daki listeleri, bunların mahiyet ve muh
tevaları , Arapça'ya yapılan tercümeleri, 
şerh. tefsir veya ihtisarları, ilmi neşirle
rinin nerede ve ne zaman yapıldığı gibi 
hususlar için Mahmut Kaya· nın İslam 
Kaynaklan Işığında Aristoteles ve Fel
sefesi (İstanbul 1983) adlı eserine bakı
labilir (s 73-34 7) 
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Mısır' da Kuzey Sina bölgesinin 
idari merkezi. 

_j 

Sina yarımadasının kuzeyinde Akde
niz sahilinde kurulan şehir. eski Mısır'da 
Rhinokorura adıyla biliniyordu. Bugün 
Kuzey Sina bölgesinin (muhafaza) merke
zi olup çok verimli topraklara sahip bu-


