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Aristo'nun ahlak felsefesine fazlaca
önem verilmeyişinin başlıca sebeplerinden biri de şudur: Müslümanlar yüksek
ahlak prensiplerini Kur'an ve Sünnet'te
buldukları için bu konuda yabancı kültürlere iltifat etmemişlerdir. Kur'an'da
Hz. Peygamber'in ahlakı "en üstün ahlak" olarak vasıflandırılmakta (bk. el-Kalem 671 4) ve ResOlullah'ın "en güzel örnek" o ld uğu ifade edilerek (bk. el-Ahzab
33121) müslümanların onu örnek almaları tavsiye edilmektedir. Bu sebeple her
çeşit fazileti Kur'an ve Sünnet'te arayan müslümanlar sistematik ahlak nazariyelerinden ziyade, ahlak ile ilgili ayet
ve hadisteri "Kitabü'l-adab", "Kitabü'lahlak" veya "Mekarimü'l-ahlak" gibi isimler altında toplamayı ve bu ilkeleri hayatın her safhasında uygulamayı tercih

Luca Della Robbia'da Eflatun ve Aristo'yu gösteren bir kabartma - Floransa 1 italya

etmişlerdir.

Siyaset. Aristo'nun sekiz bölümden oluPolitika (Politica) adlı eserinin Arapça 'ya çevrildiği konusunda klasik kaynaklarda hiÇbir bilgi mevcut değildir. islam müellifleri bu eseri Kitdbü's -Siyd se adıyla anıyor ve az da olsa muhtevası hakkında bazı bilgiler veriyariarsa da
bugüne kadar İslam dünyasında söz konusu eserin izine rastlamak mümkün olmamıştır. Bir mecmuada (Köprülü Ktp .,
nr. 1608, vr. 70 3 ) Aristo'nun devlet şekilşan
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leri hakkındaki fikirlerinin yer aldığı görülmektedir; ancak bu konuya Politika' dan başka Retorika (Rhetorica) adlı ki tabında da yer verdiği için belirtilen mecmuadaki 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 anlaşılan Kitdbü's -Siydse if tedbfri'r-riydse veya diğer adıyla Sırrü'l-esrdr ' ın Aristo ile ilgisi yoktur ve zaten Meşşai filozoflar bu uydurma eseri hiçbir zaman
ciddiye almamışlardır. Bununla beraber
söz konusu eser tıp, finiset* ve astroloji gibi konuları da kapsadığı için sonraları İslam kültür dünyasını hayli meş"
gul etmiştir.
Klasik kaynaklarda Aristo'ya izafe edilen birçok mektup yer almaktad ır. Bunlar mahiyet itibariyle siyaset ve ahlak
konularında İskender'e hitaben yazıld ı
ğı iddia edilen öğütlerdir. Şu var ki Allah'a hamdü sena ile başlayan, dünyayı
ve dünya nimetlerini küçümseyen, alçak
gönüllülüğü ve tevekkülü tavsiye eden
dini motifli bu yazıların Aristo'nun düşünce tarzıyla bağdaşması mümkün de-

Aristoteles [Aristo]. Mantık u Aristo (nşr. Abdurrahman Bedevi), Kahire 1948·52, 1-111; a.mlf.,
Organon (tre. H. Rag ı b Atademir), İstanbul
1963·67, I·V; a.mlf., Kitiibü'l-ljatabe: Rhetorica
(tre. i. Selame), Kahire 1953; a.mlf.. Kitaba ·ş
Şi'ir: Poetica (tre. İsmail Tunalı), İstanbul 1963;
a.mlf., es-Sema' üt-tabr'f: Physica (tre. A. Lü tfi es-Seyyid), Kahire 1935, 1-11; a.mlf., Kitabü'nNefs: De An ima (tre. A. Fuad ei-Ahvani), Kah ire
1949; a.mlf., Ma Ba'de't-tabr'a: Metaphysica
( Tefslru Ma Ba 'de 't-tabT 'a içinde, nşr. Maurice
Bouyges), Beyrut 1938-48, I·IV; a.mlf., Kitiibü'/Af]lak:: Ethika Nikomakhya (tre. A. Lütfi esSeyyid), Kahire 1924; Batlamyus ei-Garib. Fihristü kütübi Aristotalfs ve sfretüh, Süleymani·
ye Ktp. , Ayasofya, nr. 4833, vr. ll b-14b; Farabi,
eş-Şemeretü 'l-marziyye ff ba 'zı risalati'l-Fara biyye (nşr. DietericiL Leiden 1890; a.mlf.. elCem' beyne re'yeyi'l·hakfmeyn (eş-Şemere
içinde) ; a.mlf.. Fr Agrtiii'l-hakfm ff kül/i ma·
kale mine 'l-kitabi'l·meusüm bi'l·Hurüf (nşr .
DietericiL Leiden 1890; a.mlf., ihsi:' ü '/·'u lam
(nşr. A. Gonzales Palancia), Madrit 1953; a.mlf.,
Felsefetü Aristotalfs (nşr. Muhsin Mehdi),. Bey·
rut 1961 , i-IV; a.mlf.. Ff Ara' i ehli'l·medfneti'l·
fazıla (nşr. DietericiL Leiden 1985; Mes'üdi,
et·Tenbfh ; Kindi, Resa'il; İbnü'n-Nedim. el·
Fihrist, Beyrut 1398/1978, s. 239, 345-352;
İbn Sina, el-işarat; a.mlf., en-Necat (nşr . Muhyiddin Sabri), Kahire 1331; Said el-Endelüsi,
Tabakatü 'l·ümem, Kahire, ts. , s. 26 , 29; İbn
Fatik, Muf]tarü'/-hikem ue mehasinü'/-kelim
(nşr. Abdurrahman Bedevl), Beyrut 1980, s.
178-184; İbn Rüşd, Resa' il, Haydarabad ·1947;
a.mlf., Tell]fşu Kitabi 'n -Nefs (nşr. A. Fuad eiAhvanil. Kah ire 1950; İbnü'I-Kıfti, ihbarü '1'ulema', Kahire 1326, s. 21-40; İbn EbO Usaybia, 'Uyünü 'l-enba' , Kahire 1882, 1, 54-69; Abdurrahman Bedevi, Aris to 'inde'/- 'Arab, Kah ire
1947; a.mlf., el-Eflataniyye el-Muhdeşe 'in·
de'/- 'Arab, Kah ire 1955; a.mlf., Efiatan'inde '[.
'Arab, Kah ire 1955; a.mlf., Greek in to Arabic,
London 1962; T. J. De Boer. islamda Felsefe
Tarihi (tre. Yaşar Kutluay). Ankara 1963; a.mlf..
"Aristo", iA, 1, 570-572; D. Laertius. Liues of
Eminent Philosophers (nşr. R. O. Hicks - M.
A.), London 1965-66, l-ll; F. E. Peters, Aristot·
le and Arabs, London 1968 ; De Lacy O'Leary,
islam Düşüncesi ue Tarihteki Veri (tre. Hüseyin Yurdaydın -Ya şar Kutluay). Ankara 1971;
Anton - H. Chroust. Aristotle, I-ll, London
1973; Mahmut Kaya, islam Kaynakları Işığın·
da Aristate/es ue Felsefesi, İstanbul 1983; R.
Walzer, "Aristiitalis or Aristii", E/ 2 (İng .). ı ,

630-633.
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Aristo'nuı:ı eserlerinin İlk ve Ortaçağ'
daki listeleri, bunların mahiyet ve muhtevaları , 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 Felsefesi (İstanbul 1983) adlı eserine bakı
labilir (s 73-34 7)
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Kuzey Sina bölgesinin
idari merkezi.
_j

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

ARİVET
batı yakasında yer
1986 sayımına göre nüfusu 67.638. bölgenin nüfusu ise
136.663 'tur.

lunan

Ariş

BİBLİYOGRAFYA :

vadisinin

almaktadır. Şehrin

Ariş, Mısır'ın fethi sırasında Amr b.
As tarafından alınarak İslam toprakları
na katılmıştır (18 / 639) . İbn Battüta ve
Yakutel-Hamevi Ariş'i anlatırken "han"
adı verilen misafirhanelerden ve alışve 
riş merkezlerinden bahsederler. Stratejik bir mevkiye sahip olan şehir. Mısır'ı
fetheden Arap ve Osmanlı ordularının
geçtiği önemli bir yerdi. Nitekim Yavuz
Sultan Selim Mısır fethine giderken deniz yolunu takip ederek Ariş'ten geçmiş
ve orada bugün de mevcut olan bir cami inşa ettirmiştir (15 16) I. Dünya Savaşı'na kadar ayakta duran Ariş'teki Osmanlı kalesi 1560'ta Kanüni Süleyman
tarafından yaptırılmıştır. 18 Şubat 1799'da Napolyon tarafından işgal edilen Ariş'i
aynı yılın 17 Kasımında Osmanlılar özel
bir anlaşmayla geri aldılar. 24 Ocak 1800
tarihinde Napolyon ile Osmanlılar arasın
daki anlaşma burada yapılmış ve Fransızlar hiçbir kayıt ve şart ileri sürmeden
Mısır' ı terketmişlerdir. 1882 ·de İngiliz
ler' in Mısır' ı işgalinden sonra Londra
Muahedesi ile Mısır Mehmed Ali Paşa'ya
bırakılırken bu ülke ile Osmanlı Devleti
arasındaki sınır Ariş civarından Akabe'ye
uzanan bir hat boyunca tesbit edilmişti.
1906'da Osmanlı Devleti'nin Hicaz demiryolu üzerinde önemli bir mevki olan
Akabe ve yakınlarındaki Tabe'yi işgali
ve ardından İngiltere'nin ültimatomu ile
burayı tahliye etmesi üzerine. Mısır topraklarında kalan Ariş civarından Akabe
körfezine uzayan sınır iki ülke heyetleri
arasında yeniden belirlendi. Şehir, 20
Aralık 1916'da Filistin'e doğru yola çıkan
İtilaf kuwetlerinin eline geçti. ı. Dünya
Savaşı'nda Osmanlı ordusu Süveyş Kanalı istikametinde hareket ettiği sırada
Ariş'ten geçmemiş, fakat oraya bir sahil muhafaza müfrezesi gönderilmiştir.
Ariş 1917' de Osmanlı kuwetlerinin bölgeyi tahliyesi üzerine İngiliz işgali altına
girmişse de savaştan sonra Mısır'a terkedilmiştir. 1967 yılında Sina· nın İsrail
tarafından işgal edilmesinden sonra bir
süre İsrail idaresinde kalan Ariş daha
sonra Eylül 1978'de yapılan Camp David Antiaşması'yla Mısır' a iade edildi. Osmanlılar devrinde yetişen ve sonradan
Ezher şeyhi olan meşhur fıkıh alimi Abdurrahman b. Ömer ei-Arişi (ö. ı ı 79 /
1765) ile muhaddis Ahmed b. İbrahim
b. Feth ei-Arfşi buradan yetişen tanın 
mış ilim adamlarındandır.

1\a.müsü 'l·a '/am, IV, 3145; Yaküt. Mu'ce·
mü 'l·büldan, N, 113·114; Kazvini, Aşarü 'l · bi·
/ad, Beyrut 1969, s. 221; İbn BattOta, Tuf:ıfe·
tü 'n·nüz?ar, I, 70; Makrizi, ef.Jjıtat, I, 210·211;
Himyeri. er·Ravdü'l·mi'tar (nşr. İhsan Abbas).
Beyrut 1975, s. 410; C. Bouchard, La Chute
dei·Arich (nşr. G. Wiet). Kah ire 1945; ·ei·Ka·
müsü 'l· islamf, V, 359 vd .; Danişmend, Krono·
/oj i, IV, 78 ; Hasan İbrahim. islam Tarihi, I, 301·
302; Mustafa Murad ed - Debbağ. Biladüna Fi·
listfn, Arnman 1405 / 1985, I, 135, 138, 139,
406, 416, 421; The f\1iddle East and f'lorth Africa 1984·1985, London 1985, s. 73; F. Buhl,
"el-'Ariş", iA, N, 221; a.mlf., "al - 'Arish", E/ 2

(İng . ). I, 630.
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Birkimseye
bir süre kullanmak üzere
karşılıksız verilen mal.

_j

Arapça'da daha çok ariyyet şeklinde
kelimenin kökünde "nöbetleşme" manası bulunmaktadır. Bazı dilciler ariyetin ar (utanma, haya) ve ariyye
(bağ ı ş) kelimeleri ile münasebeti üzerinde de durmuşlardır. Arapça'da ariyet
karşılığında are, muar, müstear kelimeleri de kullanıldığı gibi ariyet vermeye
iare. verene muir. ariyet almaya istiare.
alana da müsteir denmektedir (Mecelle,
md , 766-767)
Bir fıkıh terimi olarak ariyet, Hanefi
ve Malikfler'e göre. dönülmesi kabil olmak üzere menfaati karşılıksız olarak
başkasına temlik edilen (devredilen) maldır. Şafii ve Hanbelfler'e göre ise menfaat mülkiyeti değil, intifa hakkı devredilen maldır. Hanefi alimlerden Kerhi de
ikinci tarifi kabul etmektedir. İkisi arasındaki fark. birinci tarife göre ariyet
alan kimsenin bunu başkasına iare hakkının bulunması, ikinciye göre ise böyle
bir hakkının bulunmayıp sadece kullanım hakkının mevcut olmasıdır.
Kur'an-ı Kerim'de geçen "maün" kelimesini (bk ei-Maün 107 / 7) müfessirler.
karşılıklı yardımlaşmanın birer örneği
olan zekat ve ariyetle açıklarlar. Buna
göre Kur'an ariyeti teşvik etmiş, buna
engel olanları ise kınamıştır. Hz. Peygamber'in ariyetin meşrüluğu ile ilgili sözleri yanında bizzat kendisinin de ariyet
aldığına dair hadisler vardır (bk. Wensinck, Muccem, ı•ecfu-e " , istic8.re", .,c&riyye" md leri) Bunlara dayanarak İslam
hukukçuları rneşrü kullanımlar için ariyet vermenin müstehap olduğunu belirtmişlerqir. Gayri meşrü bir yolda kullankullanılan
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mak söz konusu olduğunda ise ariyet,
yerine göre rnekruh ve haram sayılmıştır.
Ariyetin Unsurları . Hanefiler'e göre ariyet vermenin unsurları (rükünleri) icap
ve kabul veya onun yerini tutan teatidir;
yani sarih bir irade beyanı ile veya iareye delalet edecek bir karinenin bulunması halinde irade beyanı olmaksızın bir
malı ariyet olarak alıp kullanmadır. Diğer mezhepler ise iarenin unsurlarını
muir, müstair, ariyete konu olan mal,
irade beyanı olarak dörde ayırırlar. İki
görüş arasındaki fark öze değil şekle
yöneliktir. İrade beyanı zaruri olarak bu
beyanın taraflarını ve konusunu da içine aldığından Hanefiler bunların ayrıca
belirtilmesine gerek görmemişlerdir.
Şartları. Unsurlarından ayrı olarak iarede taraftarla ve ariyet alınan malla ilgili
şu şartların da bulunması icap eder : 1.
Ariyet verenin ve alanın akıllı olması gerekir ; Hanefiler'e göre bulüğ ve reşid
olma şart değildir (Mece lle, md. 809). Buna göre eksik ehliyetli mümeyyiz küçükler kanuni temsilcilerinin rızasıyla ariyet
alıp verebilirler. Diğer mezheplere göre
ise ariyet verenin tam ehliyetli, alanın
da tamamen lehte olan akidleri yapmaya ehil olması gerekir. Bu mezheplere
göre ariyet verme tamamen aleyhte bir
muamele olduğundan eksik ehliyetlilerin (mümeyyiz küçük. sefih, köle) ariyet
vermesi kabul edilmemiş, alan bakımın 
dan ise, tamamen lehte bir tasarruf olduğundan, teberruu kabule ehil olmaları yeterli görülmüştür. Hanefiler iarede malın kendisinin (aynı nın) değil menfaatinin temlik edildiğini ve her zaman
dönülebilir (gayri lazım) bir akid olduğu
nu göz önüne alarak bunu muir bakı 
mından tamamen aleyhte bir muamele
kabul etmemişler ve alım satım gibi eksik ehliyetlilerin izinle yapabilecekleri
akidler arasında saymışlardır. z. Ariyet
olarak verilen malın tüketilen değil kullanılan bir mal olması gerekir. Tüketilerek faydalanılan mallar ariyet akdinin
değil karz• akdinin konusu olurlar. Bu
tür malların aynının değil mislinin iadesi mümkündür. Halbuki ariyette kural
olarak malın misli değil aynı iade edilir.
Para da bu anlamda tüketilen bir mal
kabul edilir ve ariyete değil karza konu
olur. Bunun bir istisnası tabii sernerelerde (zevaid-i munfası l a} görülmektedir.
Süt, yün, meyve gibi tabii semerelerinden faydalanılan hayvanların vb. malların ariyetinde bu tür malların aslının
değil semerelerin tüketilmesi söz konusu olmaktadır. 3. Akdin tamam olması
ve ariyet alanın malın menfaatine malik
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