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İSLAM DÜŞÜNCESİNDE DEĞERLER METAFİZİĞİ, İBRAHİM ÇETİNDAŞ1 

 

İnsan, dünya âleminde ilk belirdiği andan itibaren varlığı okuma, an-

lama, değerlendirme ve anlamlandırma süresinin en önemli aktörü olagel-
miştir. İnsanın önünde duran varlık düzeninde, kendine özgü aksiyolojik (de-
ğersel) bir karakteri ve bunun üzerinde kendini gösteren özgün, açık ve an-
laşılabilir bir dili mevcuttur. Etikten estetiğe, teknikten sanata, kültürden si-
yasete kadar hemen her değersel nitelik, varlığın fark edilen veya keşfedilen 
yeni bir yüzü olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Müslümanların değer veya değersellik olgusunu bu genel perspektife 
vurduğumuz zaman görülecektir ki varlık, aynı varlık ve hatta bunun bir par-
çası olan insan da türsel olarak aynı insandır. Teoriden pratiğe, türsel olan 
insandan güncel ve tarihsel olana geçtiğimiz zaman, orada işin renk ve mahi-
yeti büyük ölçüde değişmektedir. 

Müslümanların varlıkla ilişkilerini düzenleyen aksiyolojik kapasiteleri 
teorik bakımdan kusursuz görünmesine karşın, bunun yaşanan hayata aynı 
oranda yansıdığını söylemek hayli güç görünmektedir. 

Felsefi düşüncenin ana ekseninde gittikçe teoriden pratiğe kaydığı gü-
nümüz dünyasında Müslümanların, bütün boyutlarıyla varlığı anlama ve bu-
raya dayalı özgün değerler üretme sürecini behemehâl başlatmaları artık 
ötelenemez bir zaruret hali olarak kendini hissettirmektedir. İşte yazar ese-
rinde bu yöndeki ihtiyaca bir katkı sunmak amacıyla gerek varlık gerek bunu 
değerlendiren insan ve gerekse bu değerlendirme biçimlerinin mahiyet ve 
sonuçlarını görmek üzere İslam kültüründe var olan genel değersel birikimi, 
metafizik temellere yoğunlaşarak anlamaya ve bunu diğer insanlar için de 
görünür kılmaya çalışmıştır. 

Çalışmanın özünü oluşturan etik ve estetik değerler metafiziğin iki bo-

yutunu oluşturur. Bu anlamda iyi/iyilik veya kötü/kötülük, etik değerin, gü-
zel/güzellik ya da çirkin/çirkinlik ise, estetik değerin ifadesidir. 

İnsan hayatının özellikle duyusal ihtiyaçlarının kolaylıkla temin edile-

bildiği, ancak ruhsal veya aşkın boyutunun büyük ölçüde göz ardı edilerek, 
yok sayma eğilimlerinin gittikçe güç kazandığı günümüz dünyasında, insan-
lığın geleceğini tümden etkileyebilecek, noktalar bağlamında endişe uyandı-
rıcı güçlü sinyaller gelmektedir. Tabiatıyla bu ve benzeri çalışmalarla insanın 
varlık içerisindeki konumu, onunla kurduğu çok yönlü ilişki biçimi ve bunun 
neticesi olarak ortaya çıkan fiillerin niteliği gibi insanın, insan olarak kendi 
varoluşsal geleceğini ilgilendiren bu sorunlar üzerine yoğunlaşması, bugün 
itibariyle bir seçenek olmaktan çıkıp bir zaruret haline dönüşmüş durumda-
dır. 

                                                                 
1  Çetindaş, İbrahim. İslam Düşüncesinde Değerler Metafiziği. Ankara: Elis Yayıncılık, 2014. 
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Yazar bu çalışmanın birinci bölümünde, değerin ne olduğu, kökeni, de-
ğerleşme süreci veya bunun yapısal karakterinin nasıl oluştuğu gibi konular 
üzerinden bir temellendirme yapmaya çalışmıştır. 

Değer veya değerselliğin, insanın varlıkla kurduğu ilişki neticesi oluştu-
ğuna ve buna bağlı olarak etik, estetik ve epistemoloji gibi değersel kategori-
lerin ortaya çıktığına işaret eden Samuel Alexander’in, Space, Time And Diety 
adlı çalışması, yazarın görüşlerinin şekillenmesine ışık tutmuştur. 

Yazar, iyi, güzel ve doğrunun ölçüsü kişisel değerlendirmelere indergen-
mektedir demiş ve bunun kaygısını yaşadığını belirtmiştir. Tarihte bunun ör-
nekleri var mı varsa o zamanda bulunan ve bu zamanda eksikliği ortaya çıkan 
bu özelliklerin sebebi nedir? Ne oldu da insan değer ve değersellik özelliğini 
yitirmeye başladı? Bu soruların cevabı okuru daha da aydınlatacaktır. Yaza-
rın ele aldığı iyi, güzel kavramlarını örneklerle güçlendirmesi de eseri daha 
hacimli kılacaktır. 

Felsefenin genel tasnifi içerisinde ontoloji ve epistemoloji karşısında ak-
siyoloji veya değer ilmi, kendine mahsus metodolojisiyle, özgün ilmi bir di-
siplin olarak ayrı bir araştırma alanı şeklinde karşımıza çıkmaktadır. İnsan 
hem düşünen, hem eyleyen veya hem tasavvur/tahayyül eden hem de bunu 
gerçekleştiren bütünsel bir varlık hüviyeti taşımaktadır. Öyleyse o, sadece te-
orik, spekülatif veya bilişsel (cognitive) bir varlık değil, aynı zamanda düşün-
düklerini yapan, pratikleştiren, üreten veya var kılan değersel bir varlıktır. 
Değer veya değersellik, insanın varlıkla kurduğu çok yönlü ilişki veya ilişkiler 
neticesi bir anlamda varlığın, insana yönelttiği soruların cevaplarından oluş-
maktadır. İster maddi isterse manevi değerler olsun, bunların hepsini ortaya 
çıkaran belirli koşullar mevcuttur. Zira madde olmasa teknik, yine madde, 
bitki ve diğer canlı kategoriler olmasa sanatsal, insanlar arası ilişkiler olmasa 
etik, insanın aşkın âlemle zorunlu ilişkisi olmasa dini, varlığa ait kavramlar 
olmasa epistemolojik veya fikri değerler olmaz ya da oluşmazdı. Bütün bun-
lardan ‘anlaşılır ki, değerler âlemi varlık âlemine, değer problemi varlık 
problemine bağlıdır. Öyle ise, bir değerler ontolojisi’ veya kısaca aksiyolojik 
bir ontolojiden bahsetmek mümkündür. İnsan, varlıkla kurduğu ilişki so-
nucu, bu alana kendinde olanı katarak veya onda var olanı alarak değer, de-
ğersellik veya değerleşme sürecinin en temel aktörü haline gelmektedir. 

İnsanın duyusal, rasyonel veya ruhsal güç ve fonksiyonları, değer veya 
değerselliğin birer mihrakı olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanın akli yönü, 
onu fenomen alemin üzerine çıkarır ve oradan gelen kanun hükmündeki ah-
lak yasasının sesini işittirir. 

Eserin ana omurgasını oluşturan İslam düşüncesinde de, gerek Fârâbî 
ve İbn Sînâ gibi Meşşâî ekol dahil filozoflar, gerekse Gazzâlî, Sühreverdî, 
İbnü’l-A’râbî ve hatta Mevlânâ gibi İşrâkî ve irfani düşünceye sahip mutasav-
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vıf filozoflarda, değersel niteliklerin kökeni aşkın aleme dayanmaktadır. Ya-
şadığımız aleme bu özgün kimliğini kazandıran varlık aşkın veya müteal var-
lıktır. Değerler, güncel veya tarihsel kişiliklere özgü koşullarla birlikte ortaya 
çıkmakta, bunların yaşamsal sürecinin konusu olmakta ve bu nedenle de sa-
dece bu kişi veya kişilikleri bağlamaktadır. İyi, güzel veya doğrunun ölçüsü, 
kişisel değerlendirmelere indirgenmektedir. 

Bütün bunlardan hareketle yazar öncelikle etik ve estetik metafiziğinin 
arka planını anlama niyetinde olduğundan ikinci bölüme İslam Düşünce-
sinde Değerler Metafiziğinin Temelleri ana başlığını koyarak bu bölümü Var-
lık ve İnsan şeklinde iki kısma ayırmıştır. Birinci kısımda, genel varlık veya 
ontoloji metafiziğine işaret etmiş; bu kısımda varlığın değersel karakteri üze-
rinde durmuş onu inşa edip özgün kimliğini kazandıran değer ontolojisinin 
kendini dışa vuran metafizik temellerin altını çizmeye çalışmıştır.  

Varoluş ile değersel varoluş arasında özsel bir ilişki söz konusudur. Var-
lık hiyerarşisinin tepesinde bulunan Zorunlu Varlık veya Allah, aynı zamanda 
bütün varlığın kendisinden çıktığı ilk varlık, hiçbir varlığın kendisine benze-
yip, ortaklık içerisinde olmadığı bir, bütün iyilik düzeninin yine kendisinden 
taştığı iyi ya da alemdeki uyum, ahenk, güzellik, hoşluk ve sevginin kaynağı 
olan Aşk’tır. Öyleyse Zorunlu Varlık, sadece varlık veren değil, aynı zamanda 
“sırf güzellik ve iyilik sahibi” bir varlıktır.  

Kitabın ikinci bölümünde yer alan Varlığın Kemal’i kısmında varlık dü-
zenindeki her bir varlığın kemali, Mutlak Kemal’in özünün bir yansıması olan 
doğasındaki amaçsallığı fiilleştirmesidir. Maddeye göre form, kuvveye göre 
fiil, olabilirlik imkanına göre oluş, ide veya fikre göre eylem hep birer kemal 
veya yetkinlik haline işaret etmektedir. İyilik, mutluluk ve kemal kavramları 
arasında varoluşsal bir ilişki söz konusudur. Tabiatıyla varlığın iyiliği, mutlu-
luğu anlamına gelmekte, bu ise onun yetkinlik veya kemal halini göstermek-
tedir. 

Kitabın Nefsin Mahiyeti kısmında yazar; “Nefsin varlık ve canlılığını 
meydana getiren ilke cismani ve duyusal değil, akli veya ilahi alemden gel-
mektedir” demektedir. Onun fiilleri, cismin fiilleriyle uyuşmadığı gibi, ondan 
birbirine karşıt fiiller de ortaya çıkabilmektedir. Nefs, ne cisim, ne cismin 
parçası, ne de arazdır. Cismani varlıklar gibi tekamül edip değişmektedir. Bu 
nedenle ona yorgunluk, yaşlılık, zayıflık veya eksiklik gibi duyusal özellikleri 
ilişmemektedir. 

Değer veya değersellik bağlamında insan varlık, bir yandan varlık ale-
minin merkezinde yer alan bir değer varlığı, diğer yandan da bütün bu değer 
veya değersellik olgusu ya da beşeri birikimin kaynak, inşai güç veya faili ola-
rak değerlerin mihrakı konumundadır. İnsan, bir değer varlığı veya değerle-
rin mihrakı olarak aksiyoloji tarihinin en belirleyici faktörüdür. İnsan, nitel 
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karakteri bakımından İlahi Varlık’ın yeryüzündeki yansıması, fiilleşme ol-
gusu açısından ise onun taklitçisi durumundadır. 

Eserde zorunlu olan aşkın varlıktan bahsedilmiştir. Bu aşkın varlığın bü-

tün Kemal özelliklerini içinde bulundurduğu ve yaratılmış varlıklara da bu 
Kemal’i nasıl verdiği üzerinde durulmuştur. Gazzâlî, İbn Rüşd, Fârâbî, İbn 
Sînâ, Sühreverdî ve Meşşâîlerin bu aşkın varlıktan alemin ve kemal sahibi ol-
ması gereken insanın var oluş sürecine dair görüşlerine değinerek bu konuda 
okurları aydınlatmıştır. Çünkü bu görüşler akıl sahibi insanın nasıl değer sa-
hibi olacağı hakkında bize ipuçları vermektedir. Nefs ile ilgili bilgi verdikten 
sonra insanın bu varlık mahiyetindeki değeri, değer olgusuna katkısı ve akli 
melekesiyle bütün değerlerin mihrakı oluşuna değinilmiştir. Yazar değer, de-
ğersellik, etik ve estetiği örneklerle ele almıştır. Burada yine İbn Sînâ ve Süh-
reverdî’nin eserlerinden ve görüşlerinden faydalanmış, gaye varlık olan in-
sanın değersel anlamda nasıl olduğunu ve olması gerektiğini ortaya koymuş-
tur. 

Üçüncü bölümü yazar Ahlak Metafiziği olarak isimlendirmiştir. Ahlaki 
değerin ifadesi olan iyi ve iyilik olgusu, kökeni ve bunun dünya alemiyle iliş-
kisi gibi hususlar üzerinde durmuştur. Bununla birlikte bu bölümde, ahlaki 
bir değer varlığı olan insanın fiillerini ortaya çıkaran kökenler, temeli 
Aristo’ya kadar uzanan, ancak İslam’da salt bir alanla sınırlı kalmayıp genel 
bir yaşam biçimine dönüşen orta yol (itidal) ahlak anlayışı ile birlikte, insani 
fiillerin ortaya çıkmasında vicdanın yeri ve yine fiillerin icrasında irade veya 
özgürlüğün rolü gibi meta-etik konulara yoğunlaşmıştır. 

Vicdan güç kazandıkça, insanlık da güç kazanmakta ya da vicdan zayıf-

ladıkça insanlık da değersel olarak zayıflatmaktadır. Bu bağlamda Hz. Pey-
gambere atfedilen “Her ne kadar sana fetva verseler de, bir kere de kalbinden 
fetva al!” şeklindeki ifade, vicdanın görevi ile ilgili daha basit, yalın ve dolam-
baçsız bir anlayış biçimi sunmaktadır. Vicdani sorumluluğun doğması için 
irade hürriyeti şarttır. İnsanın, fiillerinde dinen hür olması, sınırsız bir özgür-
lük alanının var olduğu anlamına gelmez. Aksine, İslam veya diğer dinler, en 
genel olarak iyi ve kötünün ne olduğunu tanımlar ve insana bu konularda yol 
göstererek uyarılarda bulunur. 

Ahlak Metafiziğini ayrı bir başlıkta ele alan yazar bunu diğer başlıklar 

arasında da eritebilirdi ancak değerleri ayrı ayrı ortaya koymaya çalışacağı 
için bu şekilde ele almayı uygun görmüş ki bizce de gayet isabetli olmuştur. 
Çünkü doktorluk, sanatkarlık, mimarlık gibi değersel nitelikler insanın ru-
huna ayrı güzellikler katar. Çünkü her insan kendi değer dünyasına uygun 
niteliklerle anılır. Bu nitelikler hayatın her alanını etkiler. Bu bölümde 
Fârâbî’nin eserlerinden ve İhvâni’s-Safâ Risaleleri’nden faydalanmıştır. Vic-
danın insanlık üzerindeki etkilerine değinen yazar vicdani hürriyetin öne-
mini ortaya koymuştur. Bu konuda değerli tespitlerde bulunmuştur. Ak-
seki’nin görüşlerinin de burada etkili olduğu görülmektedir. Bu konuda akla 
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gelebilecek soruları da cevaplamaya çalışan yazar örneklerle de konuyu zen-
ginleştirmiştir ancak örnekler daha geniş tutularak konunun daha zenginleş-
tirilebilmesi de mümkündür.  

Son olarak dördüncü bölümü yazar İslam Düşüncesinde Meta-Estetik 
olarak belirlemiştir. Bu bölümde iyi veya iyilik konusunda izlenen usule ben-
zer şekilde, öncelikli olarak estetik değeri ortaya çıkaran metafizik kökenlere 
inilmeye çalışılmıştır. Burada güzel, güzellik kavramları, bunların ilahi ya da 
müteal alemle olan ilişkisinin sağlanması, ayrıca bu estetik değerin teorik ve 
pratik olgularla dünya alemine yansıma biçimi gibi, meta-estetiğin muhtelif 
boyutları Fârâbî, İbn Sînâ, Gazzâlî ve Sühreverdî gibi filozofların eserlerinden 
yararlanılarak ele alınmıştır. Fârâbî ve İbni Sînâ gibi sudûrcu filozofların dü-
şüncesine göre Allah, alemdeki iyilik düzeniyle birlikte, estetik değerlerin ifa-
desi olan güzellik düzeninin de mihrakı veya kaynağıdır. Aşkın alemden içkin 
aleme uzanan bütün varlık kategorilerinde zuhur eden estetik değerin ifadesi 
olan güzellik ontolojisi varlığını, özü aynı zamanda Sırf Güzel (cemil) olan Al-
lah’a borçludur. Bu nedenle ilk varlık, sadece genel olarak varlık düzeninin 
değil, aynı zamanda hem varlıktaki güzellik değerinin, hem de bu değerin ha-
rekete geçirdiği sevgi ve aşkın da zorunlu sebebi veya varoluşsal ilkesidir.  

Meta-estetik bölümünde yazar öncelikle bu konunun nereye kadar 
uzandığına değinmiştir. İlk varlık olan aşkın varlığın sırf iyilik, mükemmel 
güzellik ve letafet sahibi olduğuna değinmiştir. Yani yazar bütün güzelliklerin 
ilkesinin İlk Varlık olduğunu Akıl aleminin elde ettiği mutluluğun Allah’ı dü-
şünürken elde ettikleri mutluluk olduğunu, bütün alemi saran aşk görüşünü, 
Yunus’un ve İslam filozoflarının eserlerine de yer vererek anlatmıştır. Bu kı-
sımdaki yorumların arttırılması eseri daha güçlü hale getirecektir.  

Bu eser Müslümanların teoride olan ahlak anlayışının nasıl pratiğe dö-
nüşeceği, eksiklerimizin neler olduğu ve tekrar bu nitelikleri kazanmak için 
nasıl öze döneceğimiz noktasında bize rehberlik etmektedir. Varlığı okuya-
rak değerler üretip özsel niteliklerimizi koruyup teorik bilgilerimizi pratiğe 
dökmek yazarın da ifade ettiği gibi yeni bir dirilişin başlangıcı olacaktır.  

Bilim dünyasında üzerinde durulması gereken bu konuya yazarın deği-
nip böyle bir eser ortaya koyması ve eserin yeni kaynaklık vazifesi görmesi 
takdir edilmesi gereken bir durumdur. Eserde kullanılan kaynakların zengin-
liği ve yazarın kendi görüşleri göze çarpmaktadır. Eser araştırma ve muhteva 
açısından yeterli zenginliğe ulaşmış, sade bir anlatımla anlaşılması kolay hale 
getirilmiştir. Kanaatimizce örneklerle daha da zenginleştirilip hacimleştiril-
mesi mümkündür. Eserde konu hakkında gereksiz ayrıntılara yer verilme-
miş, konular sade ve yalın bir şekilde ele alınmıştır. 


