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ıııııııı SüLEYMAN ULUDAG 

D FELSEFE. İslam felsefe geleneğin
de aşk kavramı eski Yunan felsefesinde 
olduğu gibi hem kozmolojik hem de ah
laki bir muhtevaya sahiptir. Akıl, nefis 
ve cisim hakkındaki felsefi telakkilerin. 
gerek insan gerekse alem konusunda 
getirilen açıklamalarda merkezi bir rol 
aynaması yüzünden, diğer birçok kav
ram gibi aşk kavramı da İslam felsefe
sinin ahlaki- kozmolojik karakterini yan
sıtacak şekilde açıklanmıştır. Aşk kav
ramı etrafında eski Yunan filozofla rınca 
geliştirilen fikir ve yaklaşımlardan ha
berdar olan müslüman düşünürler, te
varüs ettikleri bu fikirleri işlemiş ve on
lara kendilerine has bir form vermişler
dir. 

Aşk ve sevginin kozmolojik bir unsur 
olarak düşünülmesi Antikçağ 'da önce
likle Empedokles'in yazılarında görülür. 
Bu filozofa göre alem, aşk ve nefret un
surlarının birleştirip ayrıştırdığı dönü
şümlü bir oluş ve bozulma sürecinden 
sonra meydana gelmiştir. Bu süreç, dört 
unsurun birleşip ayrılmasından başla

yarak insanların savaşıp barışmalarına 
varıncaya kadar organik ve inorganik 
bütün varlıkları kuşatan geniş bir tesir 
alanına sahiptir. Barış ve uyurnun bir
leştirici görünümüne ancak aşk arnili
nin hakim olmasıyla ulaşılır ve Empe
dokles bu etkiyi Tanrıça Afrodit'e nis
bet eder. Bu filozofa göre cinsel birleş
me dahi kozmolojik birleşmenin ne öl
çüde etkili olduğu hakkında fikir veren 
tecrübi bir göstergedir. Empedokles'e 
ait bu fikirlerio bazı nüanslarla da olsa 
müslüman müelliflerce tanındığı ve tar
tışıldığı bilinmektedir. Yeni Eflatuncu 
yorumlarıyla islam dünyasına giren bu 
fikirler. mesela Ebü'I-Hasan el-Amiri, 
EbQ Süleyman es-Sicistani ve Şehristani 
gibi müelliflerin yazılarında · değerlendi

rilmiştir (bk. Kraemer, s. 141 - 143) . 

Ancak İslam filozoflarına aşk konu
sunda ilham veren asıl metinler Eflatun 
ve Aristo'ya aittir. Her ne kadar Sym
posium adlı diyalogu felsefi aşk kavra
mının Eflatun'daki tam bir ifadesi sayıl
malıysa da filozofun asıl Phaidros'taki 
fikirleridir ki islam dünyasında tanın
mış ve etkili olmuştur. Bu diyalogda aş
kın bir tür sapıtma, bir ruh hastalığı ola
rak yorumlanması , ancak bu deliliğin 

cismani ve ilahi olmak üzere iki ayrı ka
rakterde olabileceğinin vurgulanması 

(bk. Phaidros, 23 ı e, 242e) İslam filozof
larının dikkatini çekmiştir. Bu dikkatin 

ASK 

elde mevcut en erken delili, EbQ Bekir 
er-Razi'nin et-Tıbbü 'r-ruly1ni adlı ese
rinde aşkı maddi haziara düşkünlüğün 
bir tezahürü olarak değerlendiren ve 
aşık olanları şehvetlerinin esiri oldukları 
gerekçesiyle hayvanlardan aşağı gören 
fikirleridir. Sonraları Ebü'I-Ferec İbnü'I
Cevzi de Razi'ninkiyle aynı adı taşıyan 

bir eserinde aşkı bir ruh hastalığı , sakı

nılması gereken bir iffetsizlik olarak de
ğerlendirerek Razi'nin yaklaşımını de
vam ettirmiştir (İbnü'I-Cevzi. s. 8-9). 

İlk İslam filozofu Ya'küb b. İshak ei
Kindi'nin Risfıle ii l]aberi ictimfı 'i'J- fe
lfısife <ale'r-rumuzi'J- <aşlpyye başlıklı 

bir risale kaleme almış olması, aşk ko
nusunun henüz erken tarihlerde Arap
ça felsefi literatüre girdiğine işaret et
mektedir (ibnü 'n -NedTm, s. 3 ı 9) Özellik
le ihvan-ı Safa ' nın Resfı, il'inde aşk ko
nusuyla ilgili olarak ileri sürülen farklı 

felsefi görüşler, konuya duyulan ilginin 
canlı şekilde devam ettiğini gösterir. Re
sa' il' de Eflatun'un aşkı bir tür ruh has
talığı ve cinnet hali sayan fikirlerinin ya
nı sıra Aristo'nun aşkı sevginin ifrat şek
li kabul eden görüşü (b k. 'ilmü 'l-al]lak, 

IX, ı O. 5) nakledilerek aşka olumsuz tarz
da yaklaşan felsefi görüşlere iştirak edil
mediği belirtilir. İhvan'a göre aşk bir fa
zilettir; hatta Allah ' ın yaratıklara bir lut
fudur. Prensip olarak her sevgi duygu
sunun fıtri bir gayesi vardır ve farklı ga
yeler sevgi duygusunun farklı konular
da tezahür etmesini sağlar. Mesela can
lılardaki çiftleşme arzusunun gayesi nes
lin devamı, çocuk sevgisinin gayesi güç
süz ve bakıma muhtaç olan çocukların 
yetiştirilmesi, meslek ve sanat tutkusu
nun gayesi kamu yararı , ilim ve hikmet 
sevgisinin gayesi ise bilginin yaygınlaş
ması, insanların aydınlanması, bilginin 
kitaplar vasıtasıyla nesilden nesile ak
tarılması, din ve dünya işlerinin düzen
lenmesi vb.dir. Öte yandan insanlardaki 
zihni farklılık sevgi duygusunun da fark
lı konulara yönelmesine yol açar. Mesela 
çocuklar süslü oyuncaklardan hoşlanır
ken sıradan erişkinler bunların temsili 
olmayan şekillerinden hoşlanır ve dünya 
nimetlerine yönelir ; metafizik ilimleri 
tanıyan seçkin kimselerse ilahi güzellik
lere bağlanır. Bu yüzden İhvan'a göre 
sevginin objesi benzerlik ve türdeşlik 

esasına göre belirlenir. Her nesne ken
dine özgü varlık sınırı içinde kalan, ait 
olduğu varlık mertebesine uygun düşen, 
kendisiyle benzeşen gayelere yönelir. in-
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san nefsi ne bati, gazabi ve n atık şeklin
de ifade edilen melekelerine uygun dü
şen tatmin vasıtalarına bağlanırken se
mavi felekler de -canlı, akıllı birer varlık 
olmalarından dolayı- Allah'a duydukları 
aşk ile dönüşlerini sürdürürler. 

Aristo, "kendisi hareket etmeyen ilk 
hareket ettirici"nin felekleri harekete ge
çirişini, sevilenin seveni harekete geçir
mesine benzetir. Metafiziko'nın "Lamb
da" bölümünün yedinci faslında yer alan 
bu küçük benzetme, müslüman filozof
ların kaleminde esaslı bir kozmolojik 
doktrin haline getirilmiştir. İhvan-ı Sa
fa'dan önce Farabi, Allah'ın tıpkı akıl

akıl-ma'kül oluşu gibi aşk-aşık-ma'

şOk olduğunu yazmış ve aşk kavramını 
suctür nazariyesinin temeline yerleştir
miştİ (el-Medfnetü'l-fazıla, s. 54, 68). Fa
rabi'nin bu görüşünü aynen benimseyen 
İbn Sina ise bundan fazla olarak Risale 
ii mahiyyeti'l- 'ışlf. adlı eserini bu ko
nuya ayırmıştır. Bu eserinde aşkı kemal 
fikriyle irtibatlandırmış ve bu kavramı 
gerek tabii gerekse insani seviyede bir 
kemale erme iştiyakı olarak tanımlamış
tır. Filozofa göre kemalin ilkesi "mutlak 
hayır" olan zorunlu varlık, noksanlığın 

ilkesi ise madde yani kemalden yoksun 
olmaktır. Söz konusu kemal - noksanlık 

yahut varlık-yokluk kutuplaşması bütün 
varlık tabakalarında tabii bir temayol 
uyandırır; aşk adını alan bu temayül, 
varlığın kendi sınırlarına ulaşmasını veya 
kendini gerçekleştirmesini sağlayan bir 
tekamül fikrine işaret eder. Aşkın insa
nı yükselteceği en üst kemal noktası 

"ilahTieşmiş insan" mertebesidir. 

İslam ahlak felsefesinde genel olarak 
Eflatuncu akıl-tutku veya Aristocu fazi
let- rezilet doktrinlerinin sınırlarını sar
san bir aşk kavramı söz konusu oldu
ğunda itidal fikrinden fedakarlık edil
mediği görülür. Bu fikrin hararetli bir 
savunucusu olan büyük ahlak filozofu 
İbn Miskeveyh, aşkı Aristo'ya benzer şe
kilde sevgide aşırılık şeklinde yorumla
yarak aşkın haz düşkünlüğü şeklinin kö
tü, iyilik tutkusu şeklininse iyi olduğu 
tarzında bir ayırıma gitmiştir. Aynı ah
lak felsefe geleneğine bağlı olan Nasi
rüddin-i Tüsi ise şehvet düşkünlüğü şek
lindeki aşkın bütün aşırılıkların en tahrip 
edicisi olduğunu ısrarla belirterek itidal 
fikrine daha çok ağırlık verdiğini göste
rir. Bu yaklaşımın felsefi disiplinler bün
yesinde gelişen İslam ahlak ilmindeki 
ortak kabulü yansıttığı söylenebilir. 
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~ İLHAN KuTLUER 

D EDEBiYAT, KÜLTÜR vE SANAT. is
lam milletlerinin kültür ve edebiyatla
rıyla İslam sanatlarının hemen her da
lında bütün özellikleriyle aşk anlayışı
nın çeşitli tesir ve tezahürlerini görmek 
mümkündür. Bu tesir o kadar yaygındır 
ki bazı araştırmacılar İslam edebiyat ve 
sanatına hakim olan estetik anlayışını 
"aşk estetiği" adıyla anmaktadırlar (bk. 
Ayvazoğlu). 

Türk kültür, edebiyat ve sanatında da 
aşk konusu gerek mahiyeti gerekse iş
lenişi bakımından çok geniş bir rağbete 
mazhar olarak farklı sahalarda değişik 
eserlerin ortaya çıkmasına sebep olmuş
tur. Mahiyeti itibariyle mecazi-maddi
beşeri, felsefi ve tasawufi- ilahi- hakiki 
aşk olarak üç değişik özellikte ele alı

nan aşk konusu, bunlardan her birinin 
müstakil veya iç içe işlendiği farklı şekil 
ve türde edebi eserlerde ortaya kon
muştur. Ancak Türk edebiyatının Arap 
ve Fars edebiyatlarıyla derin ve köklü 
alakası sebebiyle ortaya çıkan şekil ve 
türler, başta Arap şiiri olmak üzere her 
üç edebiyatın ortak izlerini taşımakta ol
duğu için, konunun daha iyi anlaşılması 
bakımından kısaca bu alakayı belirtmek 
gerekir. 

Eski Arap şiirinde kasid veya kaside
nin nesi b, tegazzül ve teşebbüb .(teşbfb) 
adı verilen belli başlı bölümlerinde bil
hassa maddi ve beşeri aşk konusu iş

lenmiştir (geniş bilgi için bk. Çetin, s. 70, 
71, 74, 86). Fars şiirinde ise kasidenin bu 
bölümleri geliştirildiği gibi gazel adıyla 
ayrı ve yeni bir şekil ortaya konmuş, bir 

taraftan muhtevası zenginleştirilirken 

diğer taraftan da aşk gazelin en önem
li ve belli başlı konularından biri haline 
getirilmiştir. Böylece "gazel-i aşıkane" 
adıyla anılan bir şekil ortaya çıkarak di
vanların en değerli şiirleri arasında yer 
almıştır. 

Daha sonraları aşk konusu her üç özel
liğiyle Fars ve Türk edebiyatlarında ay
rıca kıta, rubaf, tuyuğ ve mesnevilerde 
de ele alınmış, fakat Arap edebiyatında 
daha çok maddi yönüyle işlenmiştir. Bu 
gelişmenin tabii sonucu olarak Türk şi-
irinde, sayılan bu şekillerin hepsi aşk ko
nusunun işlendiği belli başlı formlar ola
rak divan, tasawuf, tekke ve halk ede
biyatlarında çeşitli türlerin ortaya çık

masına yol açmıştır. 

Aşk ve muhabbetin işlendiği hemen 
bütün dini ve bazıladini eserlerde aşk-ı 
hakiki, mutlak aşk, aşk-ı ilahi adlarıyla 
hep Allah aşkı kastedilmiştir. Aşığın bü
tün merhalelerden geçerek sonunda ula
şacağı gerçek aşk budur. Manzum ve 
mensur müstakil tasawufi eserlerle ta
sawufi tevhidlerde yer alan aşk anlayışı 
bu olmuştur. Gerçek aşka ulaşmak için 
Hz. Peygamber'in de bu manada sevil
mesi gerekir, buna "aşk-ı resül" adı ve
rilmiştir. Nitekim Hz. Peygamber'in isim
lerinden biri de "habibullah"tır (AIIah'ın 

sevgilisi). Süleyman Çelebi Mevlid'inde, 
"Ey habibim sana aşık olmuşarn 1 Cüm
le halkı sana bende kılmışam" derken 
Allah'ın ve bütün yaratılmışların Hz. Pey
gamber' e karşı bu manadaki sevgisini 
ve duygularını dile getirir. YOn us Emre' 
nin, "Aşkın ile aşıklar yansın ya Resülel
lah 1 İçip aşkın şarabın kansın ya Resü
lellah" matla'lı gazel-ilahisi de bu konu
yu işleyen ve asırlarca çok tanınıp sevil
miş, pek çok kere de bestelenmiş bir şi
irdir. Bu konu divan şairlerinin na'tla
rında da işlenmiştir. Bir de tasawuf ulu
larına ve tarikat kurmuş büyük muta
sawıflara karşı bağlılarının duyduğu sev
gi ve muhabbeti dile getiren şiirler var
dır ki bunları da aşk konusunun ele alın
dığı ikinci grup eserler arasında saymak 
gerekir. 

Türk edebiyatında aşk konusu mos
takil olarak ele alındığı gibi bu edebiya
tın çeşitli mahsullerinde lafız ve mana 
sanatlarından faydalanılarak bilhassa tel
mih, teşbih, mecaz ve istiareler yoluy
la kullanılmış , ayrıca mazmun ve remiz 
olarak da yaygın bir şekilde işlenmiştir. 
Daha çok tasawufi- ilahi ve maddi- be-


