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Öz Günlük yaûamda kullanÖlan basit sözcükler felsefi bakÖû açÖsÖyla bambaûka görünebilir. Bu çalÖûmada günlük yaûamda sÖklÖkla kullandÖøÖmÖz bir sözcük olan alÖûkanlÖk kelimesinin pratik bir alan olan ahlâk ile iliûkisini, ùbn Sina ve Ravaisson’un düûünceleri
üzerinden sorgulamaya çalÖûacaøÖz. Aristoteles’ten çok ciddi ûekilde etkilenen her iki düûünür de kendi ahlâk düûüncelerinde alÖûkanlÖk kavramÖna önemli bir yer tahsis etmiûtir.
Bu çalÖûma bir bakÖma ahlâk ile alÖûkanlÖøÖn arasÖnda kurulan iliûkiyi sorgulama görevini
üstlenecektir.
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Abstract. The simple words, which have been used in daily life, may seem totally different with aid of the philosophical point of view. In this paper, we shall attempt to examine a word, the concept of habit we often use in daily life and its relation with morality as a practical area in the thoughts of Ibn Sina (Avicenna) and Ravaisson. Both of the
thinkers, who were impressed by Aristotle, have assigned the concept of habit a private
place in their understandings of morality. The paper, in one respect, shall take on a task
to examine the relation between morality and habit.
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Giriû
Felsefe, her bir kavramÖ ve düûünüûü anlam yüklü olan bir ummana benzetilebilir. Küçücük bir kavram, felsefî bir bakÖû ile derin anlamlar kazanÖp zenginleûir ve zenginleûtikçe derinleûebilir. Kimimizin sadece günlük konuûma
dilinde kullandÖøÖ kelimeler, yine felsefe gözlüøü ile bambaûka görünebilir.
Bunun dÖûÖnda felsefe VarlÖk ve varlÖklarÖn hakikatlerine yaklaûmak ve murat
edilen anlamÖ bulabilmek için bir olumsuzlama edimidir. KÖsacasÖ anlamÖ,
belki de gerçek anlamÖ saklayan örtüyü olumsuzlayarak kaldÖrma görevini de
felsefe üstlenebilir.
Günlük yaûamda anlamlarÖnÖ derinlemesine düûünmeden bazÖ kelimeler kullanÖrÖz; tutku, istek, irade, özgürlük, adalet vb. gibi. AlÖûkanlÖk kavramÖ da
bunlardan bir tanesidir. AlÖûkanlÖk sözcüøünü kullanarak kendimizce bazÖ
düûünüûleri, bazÖ davranÖû ve edim kalÖplarÖnÖ aûikâr hale getiririz. Erken kalkÖp, hayata erken baûlama alÖûkanlÖøÖ ve kitap okuma alÖûkanlÖøÖ gibi güzel
alÖûkanlÖk örneklerini; sigara, alkol kullanma gibi kötü alÖûkanlÖk örneklerini
zikreder dururuz. Peki, bunlarÖn mahiyetleri hakkÖnda düûünmemiz ne derece mümkündür? Mesela alÖûkanlÖøÖn mahiyeti, iûlevi ve kaynaøÖ ne olabilir?
AlÖûkanlÖk nasÖl kazanÖlabilir? AlÖûkanlÖk ruh mu, yoksa beden mi kaynaklÖdÖr?
Ya da alÖûkanlÖk acaba tüm canlÖlar için mi geçerlidir? úayet öyleyse alÖûkanlÖøÖn boyutu ve derecesi hepsi için aynÖ mÖdÖr, türünden sorularÖn cevaplarÖ
üzerine kafa yormak belki de en çok felsefeye yaraûÖr.
AlÖûkanlÖk felsefesi, çalÖûma sahasÖ olarak hem BatÖ hem de Doøu düûüncesinde neredeyse bâkir bir alandÖr. AlÖûkanlÖk problem alanÖ Aristoteles’inki
(M.Ö. 322) gibi özgünleûtirilmiû, ùbn Sina (ö.1037)’nÖnki gibi ûekil verilip,
geniûletilmiû, Ravaisson (ö.1900) ve William James (ö.1910)’in yapmÖû olduøu gibi1 alÖûkanlÖk üzerine hasredilmiû, alÖûkanlÖk meselesini çözümleyici yorumlar taûÖyan yapÖtlar beklemektedir. AlÖûkanlÖk meselesi üzerine hazÖrlanacak olan her çalÖûma bu alanÖ anlamlandÖrma çabalarÖna büyük katkÖlar saølayacaktÖr.
AlÖûkanlÖk sorunsalÖ, özellikle ahlâk felsefesiyle iliûkilendirildiøinde felsefe tarihinde çok eski bir problematik alanÖnÖ ifade etmektedir. Felsefe tarihinde
alÖûkanlÖk hakkÖnda yargÖda bulunmak ve onu anlamak için, genel itibarÖyla iki
temel yaklaûÖmda bulunulmuûtur. Bu yaklaûÖm BatÖ düûüncesinde kendine
yer bulduøu gibi, Aristoteles’ten etkilenilsin veyahut etkilenilmesin ùslâm felsefesinde de kendisini hissettirmiûtir:
...Aristoteles tarafÖndan baûlatÖlÖp, Hegel (ö.1831) tarafÖndan devam
ettirilen ve sonrasÖnda FransÖz felsefesinin kesin bir akÖmÖ tarafÖndan
meseleyi ele alan birinci yoldur -ki bu akÖm alÖûkanlÖøÖ temel varoluû-
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sal problem alanÖ olarak görmektedir-. Buna göre deøiûmeye temayülü olan varlÖklar için alÖûkanlÖk varlÖk yasasÖdÖr; Descartes (ö.1650) ile
baûlatÖlÖp Kant (ö.1804) tarafÖndan devam ettirilen ikinci yol ise, alÖûkanlÖøÖ otantik olmayan bir durum olarak görmüûtür... (Bu ikinci
yolda) Salt mekanizm, alÖûÖlagelmiû iûlemler ve alÖûkanlÖk, düûüncenin
tazeliøini tehdit eden tekrar hastalÖøÖnÖn illeti olarak ifade bulur.2
ùleride ùbn Sina üzerinden örneklemeye çalÖûacaøÖmÖz ûekliyle ùslam düûüncesi içerisinde tahlil edilen alÖûkanlÖk durumunun varlÖk koûulu olarak deøerlendirildiøi, insanÖn ûekil almasÖnda merkezi bir konumda olmasÖ dolayÖsÖyla
ilk yola daha yakÖn durmakta olduøunu ifade edebiliriz.
Bu merhalede, hem KantçÖ hem de Descartes’çÖ ikircilikçi yapÖnÖn (düalizm),
alÖûkanlÖøÖ, beden ve ruh arasÖna konan, zorunluluk ve özgürlük diktomisinde
keskin ayrÖlÖûa dayanarak ele aldÖklarÖ ileri sürülebilmektedir. Böylesi bir yaklaûÖm teoriden hareketle pratiøi anlamlandÖrma gayesi güttüøü için en baûÖnda
düûünen ile düûünülen arasÖnda hem ontik hem epistemik bir mesafe koymaktadÖr. Özellikle Kant, alÖûkanlÖøÖ insanlarÖn ûu ana kadar davranmÖû olduklarÖ tavrÖ sürdürmeleri için içten bir fenomenal zorlama esasÖ olarak anlar.
Yine Kant, alÖûkanlÖøÖ, akli etkinlikten yoksun bir ûekilde mekanik ve belirlenmiû bir tarzda görür. Sonuç olarak Kant’Ön düûüncesinde alÖûkanlÖk, insan
eylemlerinin düzensiz ve bayaøÖ bir parçasÖ olarak kendisine yer bulur.3
YukarÖda görüldüøü gibi, alÖûkanlÖk sorunsalÖnÖ anlamak için ifade bulan farklÖ eøilim ûekilleri, ruh-beden ikiliøini deøerlendirme tarzlarÖna göre birbirinden ayrÖlmÖûlardÖr. Bir taraf alÖûkanlÖøÖ varlÖøÖn ikinci doøasÖ ve varlÖk koûulu
olarak görürken diøer taraf ise onu mekanik, bayaøÖ ve belirlenimci yolla
açÖklama çabasÖna girmiûtir.4 Peki, hal böyleyken hangi anlamlandÖrma tarzÖnÖ
seçmek daha isabetli olabilir? Veya bu sorunun cevabÖ her iki yönün de endiûelerini giderecek bir tarzda verilebilir mi?
Etüdümüzde ûurasÖ ilginç bir nokta olarak karûÖmÖza çÖkmaktadÖr ki,
Ravaisson’un ahlâk felsefesi ile bununla alÖûkanlÖk anlayÖûÖ arasÖndaki baø,
ùbn Sina tarafÖndan da çok önceden kendisini hatÖrlatÖrcasÖna ifade edilmiû
bulunmaktadÖr. Bu benzerliøin, bir biçimiyle her iki filozofun temelde, çoøu
kez kendilerinin de ifade ettikleri üzere, Aristoteles’ten etkilenmiû olmalarÖndan kaynaklandÖøÖ savunulabilir. Bu olgu (her ne kadar eserlerinde konuyu
algÖlama tarzÖna iliûkin, ùbn Sina’ya atÖfta bulunmasa da,) Ravaisson’un konuyu idrak ederken ùbn Sina’dan da etkilenmiû olabileceøi imkânÖnÖ olumsuzlamamaktadÖr. Bu çerçevede çalÖûmamÖzda ùbn Sina ve Ravaisson arasÖndaki
ciddi benzerliklere temas edilecektir.
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1. AlÖûkanlÖk
1.1. AlÖûkanlÖk Nedir?
AlÖûkanlÖk sorunsalÖyla ilgilenen birçok filozof alÖûkanlÖk kavramÖnÖn –genel
geçer- bir tanÖmÖnÖ yapmayÖ denemiûlerdir. AlÖûkanlÖøÖ anlama ûekli, farklÖ disiplinlerin (tÖp, psikoloji ve felsefe vb.) konuyu algÖlama tarzlarÖna göre deøiûiklik göstermektedir. YapÖlacak ilk iû çalÖûmada bizi en uygun ûekilde yönlendirmesi ve meselenin anlaûÖlmasÖnda bir standart oluûturmak üzere alÖûkanlÖk kavramÖnÖn tanÖmlarÖndan bazÖlarÖna yer vermek olacaktÖr. AlÖûkanlÖøa
iliûkin tanÖmlamalardan bazÖlarÖna göz atalÖm; “…alÖûkanlÖk, düûünmenin, istemenin ve akli tecrübenin az ya da çok uyarlanmÖû (sistematize edilmiû) ûeklidir.”5 Bill Pollard, “alÖûkanlÖøÖ, düzenli bir ûekilde karakteristik durumlar altÖnda uygulanmÖû tekrarlar” ve “bu tekrarlar sonucunda onu uygulayan öznede kendiliøindenlik meydana getirme”6 biçimi olarak daha çok felsefi ve
metafiziksel bir temel üzerinde konuyu düûünür. Thomas Reid (ö.1796) de
alÖûkanlÖøÖ psikolojik bakÖû açÖsÖyla tanÖmlama eøilimindedir. “AlÖûkanlÖk genel
itibarÖyla bir ûeyin belirli aralÖklarla yapÖlmasÖ sonucu elde edilen yapma özelliøi olarak tanÖmlanmaktadÖr.”7 William James ise alÖûkanlÖøÖ, varlÖøÖn kendisini gösterme tarzlarÖndan birisi olarak görüp, bilinçli varlÖklarÖn bilinç alÖûkanlarÖnÖn eøitim kaynaklÖ akÖl edimleri olarak, bilinç dÖûÖ varlÖklarÖn ise alÖûkanlÖklarÖnÖn içgüdüsel olarak görüldüøünü belirtir.8 Bu tanÖmlamalar birbirlerine
benzerlik göstermektedirler. Her ne kadar yer verdiøimiz tanÖmlar psikolojik,
metafiziksel, felsefi bakÖû açÖlarÖnÖ anÖmsatsalar da hareket veya tecrübe, tekrar veya süreklilik ve uyarlanmÖû yol veya ûekil gibi noktalarda birbirleriyle
uzlaûmaktadÖrlar.
AsÖl kapalÖ nokta Kant tarafÖndan ortaya atÖlandÖr. AlÖûkanlÖøÖ tamamÖyla insanÖn mekanik yanÖnda gören Kant’a göre gösterdiøimiz alÖûkanlÖk ûu ana kadar davrandÖøÖmÖz ûeyleri devam ettirecek olan içsel bir gerekliliktir. Bu gereklilik hatta zorunluluk, zihnin ve ahlâkî eylemde bulunmanÖn temeli olan
zihni ve aktif olan özgürlüøü de olumsuzladÖøÖ için kendi içinde ahlâkî olan
iyiyi de alÖp götürmektedir. AlÖûkanlÖøÖn bu aûamada görevi, önceki hareketi
üzerindeki özgürlüøü yok etmek koûuluyla devam ettirmektir ki bu aûamada
alÖûkanlÖk Kant için özellikle ahlâkî dairede saçma ve bayaøÖ olandan ibaret
kalmaktadÖr.9
Bu ayrÖmÖn nedenini Clare Carlisle, Kant’Ön felsefesinde var olan özgürlük ve
zorunluluøun kesin ayrÖmÖnda görür. Kant’a göre, bizim dünyadaki tecrübe,
eylem ve bilgilerimiz sÖradan kanunlara tabi olduøu ölçüde ahlâkî olmayandÖr, yani onda ahlâkî olan sadece ama sadece biricik olan özgür istencin kapsamÖna dâhil olan bilgi, eylem ve tecrübeler için geçerlidir.10 Bu açÖklamalar
ÖûÖøÖnda Kant’Ön alÖûkanlÖøÖ neden ahlâkî olandan ayÖrdÖøÖ da ortaya açÖkça
çÖkmÖû olur. Zira Kant’a göre alÖûkanlÖøÖn ortaya koyduøu eylem ve hareket-
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ler, eski hareket ve tecrübeler tarafÖndan belirlenmiû ve ûekillendirilmiûtir. Bu
yolla alÖûkanlÖøÖn kendisi gibi sebep olduøu hareket kalÖplarÖnÖn kendinde özgür istenci barÖndÖran bir tarafÖ bulunmamakta ve toplu halde hepsi otomatik
ve mekanik olan hareket kalÖplarÖ olarak tasavvur edilmektedir. DolayÖsÖyla
alÖûkanlÖkla ortaya çÖkan herhangi bir hareketin ahlâkî bir deøere haiz olmasÖ
Kant için söz konusu olamamaktadÖr.
AlÖûkanlÖk üzerine böylesi düûünme ûekli yukarÖda verilen tanÖmlardan farklÖdÖr. Nitekim ifade edilen yaklaûÖm, mekanik ve belirlenimci bir düzeyde kalmaktadÖr. Etüdümüzde konu edindiøimiz ùbn Sina ve Ravaisson’un ise alÖûkanlÖøÖn mekanik ve belirlenimci tarzda incelenmesi ve anlaûÖlmasÖ hususuna
karûÖ olduøunu düûünmekteyiz. Tam burada aslÖnda alÖûkanlÖøÖn salt ve uzlaûmaz düalist düûünmede açÖklanamaz ûekilde ayrÖ gözüken özgürlük ve zorunluluk, ruh ve beden ayrÖmÖna bir köprü ve bunlar arasÖndaki ayrÖmÖn kapanmasÖ için bir ara mefhum olabileceøine imada bulunduklarÖna iûaret etmek istemekteyiz.
AlÖûkanlÖk, her iki düûünüre göre salt mekanik bir süreçle açÖklanamaz.
Ravaisson, “alÖûkanlÖk, deøiûikliøin tekrarÖnÖ ve devamlÖlÖøÖnÖ gerektirir, hâlbuki
mekanik bir düzende fiziksel deøiûiklikler bir anlÖk geçiûlerden oluûur” diyerek
konu hakkÖnda fikirlerini paylaûmÖûtÖr.11 AynÖ minval üzere Ravaisson, alÖûkanlÖøÖ, potansiyel olarak bulunabildiøi ve yapÖlandÖrÖlabilinip, deøiûtirilebildiøi bir
yer olan ve kiûiliksel olmayan enerjinin, tespit edilemez olan cevherinde yani
organize edilmemiû varlÖøÖn bilincinde, birliøe ve kiûiselleûtirilmeye ihtiyacÖ olduøunu düûünmektedir.12 Bu yorumla Ravaisson kiûiselleûme edimi sürecinde
alÖûkanlÖøÖn rolüne vurgu yapmÖû olmaktadÖr. O halde düûünüre göre alÖûkanlÖk
bir bakÖma benlik ve ûahsiyet kazanma ilkesi olarak karûÖmÖza çÖkmaktadÖr. Bu
durum ise tek baûÖna hiçbir mekanik ve zorunlu süreçle açÖklanamaz.
AlÖûkanlÖøÖn, Ravaisson’un düûünce zemininde inorganik-mekanist aûamaya
düûürüldüøü söylenilemez ancak diøer taraftan alÖûkanlÖøÖn bütün organik
aûamada aynÖ derecede ve mükemmel oranda var olduøu da iddia edilemez.
Ernst Stahl (1659-1734)’a göre, mekanik terimler, bilinçli bir ruhun, ana yaûam fonksiyonlarÖnÖ yönetmesini ve alÖûkanlÖk hayatÖnÖ açÖklamaya yeterli deøillerdir.13 Ancak bu konuya Barthez “eøer sindirimin ruh tarafÖndan yönetildiøi söylenilirse, öyleyse bu sürecin kaslarÖn istekli hareketi gibi neden zekâmÖza ve isteøimize konu olamadÖklarÖna iliûkin bir açÖklamaya ihtiyaç hâsÖl
olmalÖdÖr”14 diyerek mekanist çerçevede bir itirazÖ dile getirmiûtir.
Stahl ise Barthez’in itirazÖna, konuyla ilgili iki bilgi modu olarak düûündüøü
logizm ve logosu ayÖrabilmiû olmayÖ ümit ederek cevap vermeye çalÖûÖr. Stahl’a
göre, bunlardan ilki, yani logizm nesneleri temsil edebilen rasyonel düûünceye
atÖfta bulunurken, diøeri, yani logos, bir imajÖn formunda zihne getirilemeyen
ûeylerin ilkesel bilgisi olarak karûÖmÖza çÖkar. Bu aûamada Ravaisson da tartÖûmanÖn bir parçasÖ haline gelir ve Barthez’in konuyla ilgili sadece hayatÖn
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düûük formu olan yaûam formlarÖna yoøunlaûÖp, bilinç boyutuna ve logos tarafÖna gereken dikkati vermediøi için alÖûkanlÖøÖ eksik olarak anladÖøÖnÖ (ileri
sürer.)15 Böylece alÖûkanlÖøÖn hem bilinç yaûamÖ hem de fizyo-biyolojik yaûam
fonksiyonlarÖyla iliûkili olarak anlaûÖlmasÖ gerektiøi vurgulanmÖû olur. Verilmek istenen anlamÖn kapsamlÖlÖøÖnda, alÖûkanlÖøÖn organik alanda, bitkisel hayattan baûlamak koûuluyla bu yaûam alanÖnÖn en üstünde yer alan beûeri hayatÖ kapsayacak ûekilde iliûkili hale getirilmiû olmasÖ yatmaktadÖr.16
AlÖûkanlÖøÖn etki alanÖ seviyeden seviyeye deøiûiklik gösterir. Nitekim alÖûkanlÖk hayvan yaûamÖnda içgüdüsel tarafÖ aøÖr basan güçlü ve saølam bir etki gösterir.17 Bu anlayÖûa paralel olarak Xavier Bichat (ö.1802) “Yaûamsal alanda
(hayvansal hayat/fizyo-biyolojik yaûam) her ûey alÖûkanlÖk tarafÖndan düzenlenmiûtir”18 der. AlÖûkanlÖk, hayvansal yaûama kullanÖûlÖlÖk ve önemli hayati
güdüler yardÖmÖyla aittir.19
AlÖûkanlÖk beûeri yaûamda ise hem bedensel hem de ruhsal vazifelerle daha
mükemmel ve bütünsel bir ûekilde anlam bulur. Çünkü alÖûkanlÖk beûeri
alanda iradeye, bilince ve insanÖn bütünsel yapÖsÖna ihtiyaç duymaktadÖr.
Böylece ne kadar yüksek yaûam alanÖna çÖkarsak, o kadar yüksek ve mükemmel alÖûkanlÖk tarzlarÖyla karûÖlaûabileceøimizi söyleyebiliriz. Bitki ve hayvan yaûamÖnda alÖûkanlÖk yaûamÖn olanaklÖlÖøÖnÖ ve kalitesini saølarken, beûer
alanÖnda bunlarla birlikte beûerin insan olma macerasÖnda önemli roller icra
edebilmektedir. AynÖ zamanda Ravaisson’un da iûarette bulunduøu üzere
alÖûkanlÖkla, en düûük yaûam alanÖ ile en yüksek yaûam alanÖ arasÖnda saølam
bir köprü kurulmasÖ alÖûkanlÖk fenomenine yapacaøÖmÖz vurgularla daha
mümkün gözükmektedir. Bu anlayÖû ùbn Sina tarafÖndan da belirtilmiûtir.
ùlerdeki baûlÖklarda da görüleceøi üzere özellikle ùbn Sina ve Ravaisson’un
pratik açÖdan alÖûkanlÖk üzerinde birleûmiû olduøu bir baûka nokta ise alÖûkanlÖøÖn hayatÖ kolaylaûtÖran bir anahtar ve nimet olduøudur. AlÖûkanlÖk, çoøunlukla yanlÖû bir tanÖmla mekanik bir düzen olarak ifade edilmektedir. Ancak
o, daha çok rutin iûleri sistematize ederek aslÖnda aynÖ anda birçok iû yapma
imkânÖnÖ insanoøluna bahûeden bir nimet olarak anlaûÖlmalÖdÖr. Bu çerçeveden bakÖldÖøÖnda araba sürerken, beyin aktivitelerini iûe koûmak ya da telefonla konuûurken aynÖ anda çiçekleri sulamak vs. gibi eylemler alÖûkanlÖøÖn
aslÖnda bazÖ davranÖûlarÖ otomatize ederken biliûsel düzeydeki becerilere ve
davranÖûlara yer açarak akli hareketin ön plana çÖkmasÖna yardÖmcÖ bir özellik
olarak yorumlanabilmektedir.
1.2. AlÖûkanlÖøÖn BazÖ (Merkezî) Kavramlarla ùliûkisi:
Bu baûlÖk altÖnda bizleri, alÖûkanlÖk ve içgüdü arasÖnda ne gibi bir iliûkinin olduøu, onlarÖn aynÖ ûey olup olmadÖklarÖ, aralarÖndaki benzerlik ve farklÖlÖklarÖn ne olduøu gibi bazÖ problematik hususlar karûÖlamaktadÖr. Burada belki
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de söylenilmesi gereken ilk ûey ûudur: AlÖûkanlÖk kazanÖlmÖû olan özelliklere
iûarette bulunurken, içgüdü, doøuûtan getirilen özelliklerin toplam adÖ olarak
ifade bulur.20 DahasÖ bir ileri aûama olarak, içgüdünün alÖûkanlÖøa göre daha
az yanÖltmacÖ ve alÖûkanlÖøa nazaran çok daha fazla karûÖ konulamaz olmasÖ
ifade edilebilir, bu da içgüdünün alÖûkanlÖøa kÖyasla mekanik sahaya etki ve
tepki arasÖnda bir denge saølamak amacÖyla çok daha yakÖn olduøu sonucunun çÖkarÖlmasÖna olanak tanÖmaktadÖr. Diøer taraftan alÖûkanlÖk salt mekanik
düzene indirgenemez. AlÖûkanlÖk bunu içerir ama ondan daha da aûkÖndÖr.
Ama ûu da var ki her ikisi, yani alÖûkanlÖk ve içgüdü yaûayan varlÖklar için hayatidir. Reid, önemli bir noktayÖ dile getirerek ûunlarÖ söyler: ùçgüdü nasÖl ki
hayvan ve bebek için hayatiyse, aynÖ ûekilde alÖûkanlÖk da insan (yetiûkin) için
öyledir. Çünkü hayvanlar ve bebekler içgüdü olmadan yaûayamazken, yetiûkin insan da alÖûkanlÖk olmadan hayatÖ boyunca bebek olarak kalmaya mecbur edilir.21
AlÖûkanlÖøÖn, her ûeyden önce ve daha çok iradenin bir fonksiyonu olduøu
tespit edildikten sonra, alÖûkanlÖøÖn (alt tabakalarda) kendini yine de mekanik
bir hareket olarak gösterebilir olduøunu ifade etmek yerinde olacaktÖr. Fakat
yine de (kesinlikle dikkate açÖk bir konu olarak) o kendinde mekanik deøil
aksine ruhîdir.22
ùçgüdüsel veya miras bÖrakÖlmÖû doøa ya da öørenilmiû ve sonradan
kazanÖlmÖû yapÖ olarak tavsif edilebilen temayüller arasÖnda bir ayrÖm
yapmak gelenek halindedir. ùçgüdüyü hayvanlarÖn doøal tepkilerinin
yöneliminde var olan genel bir terim olarak, alÖûkanlÖøÖ ise daha üst
ve ileri bir anlam çizgisinde reaksiyonlarÖ düzeltme ve onlarÖ elde
etme kapasitesinde bulunan bir zekâ ve sonradan kazanÖlmÖû olan
temayüller varlÖøÖ olarak göstermek daha da ileri bir noktada gelenekseldir.23
Böylece denilebilir ki alÖûkanlÖk, içerisinde mekanik bir tarzda ifade bulan içgüdüyü içerirken, aynÖ zamanda onu aûar. Daha da önemlisi nasÖl ki içgüdü
organik sahada mekanik ve belirlenimci olarak kalÖyorsa, alÖûkanlÖk bu noktada, fiillik ve kuvvelik, zorunluluk ve özgürlük, beden ve ruh arasÖnda varoluûsal anlamÖnÖ gerçekleûtirerek ona beûeri sahada anlam verir ve onu ulvileûtirir.24
AlÖûkanlÖk için arzu ve istek de önemli kavramlardandÖr. Onlar belki arabanÖn
ona hareket saølayan yakÖt ve ateûleme sistemiyle karûÖlaûtÖrÖlabilirler. Benzer
ama belirlenimci ve mekanik olmayan bir yolla, istek ve arzu hem fonksiyonun baûlatÖcÖsÖ ve yönlendiricisi hem de alÖûkanlÖøÖn devam ettiricisi olarak
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görev yapar. Bu ûekilde istek ve arzu, hareketin baûlamasÖnÖn ve baûlatÖlmasÖnÖn öncülü olarak ifade edilebilir. Ravaisson, alÖûkanlÖk hareketlerinin isteøin
konusu olarak da nitelenebileceøini düûünür. “Ravaisson için, istek ve düûünülmemiû olan kendiliøindenlik, hareketin tekrarÖ için ya da duyusalÖn kararlÖlÖøÖ ve dengesi ûeklinde bir temayül olarak alÖûkanlÖøÖn içinde kendisini açÖklar...”25 ùstek, iradeden kaynaklanÖr ve alÖûkanlÖøÖn geliûiminde düûünülmemiû
kendiliøindenlik halini alÖr.
AlÖûkanlÖøÖn bireysel ontolojik boyutunun yanÖnda sosyal yanÖ da, gelenek ve
görenekler yardÖmÖyla düûünülebilir. Bir antropolog olan Ruth
Benedict(ö.1948) konuyla ilgili ûunlarÖ söyler: “Kiûinin doøumundan itibaren,
gelenekler kiûinin davranÖûlarÖnÖ ve tecrübelerini ûekillendirir. Bu arada kiûi,
kültürünün küçük bir varlÖøÖ olarak konuûur, kültürünün faaliyetlerinde yer
alabilir; kültürünün alÖûkanlÖøÖ aslÖnda onun alÖûkanlÖøÖ, kültürünün inançlarÖ
aslÖnda onun inançlarÖdÖr...”26 Bu duruma çok daha önce net ifadelerle ùbn
Haldun’un temasta bulunmuû olduøuna27 sadece iûarete bulunup, konumuza
devam edelim. Bizim burada yapmak istediøimiz ûey sadece, gelenek ve göreneklerin sosyal bir alÖûkanlÖk olarak deøerlendirilip deøerlendirilemeyeceøine deøinmek olacaktÖr. (Buradan kültürel rölativizm anlayÖûÖnÖn doømasÖ
noktasÖnda tavrÖmÖzÖ, konunun alanÖ dÖûÖna çÖkmamak hassasiyetini göstererek ifade etmeyi uygun görmüyoruz.) Nitekim Benedict’in anlayÖûÖna paralel
bir düûünceyle Pollard, bazen alÖûkanlÖklarÖn giyimde kuûamda, görgü kurallarÖnda ve dilde paylaûÖlmÖû olduøunu düûünür.28 David Hume (ö.1776) geleneøi, deøiûtirilmesi çok zor olan bazÖ eøilimlerin oluûturulmuûluøu olarak düûünerek, sosyal alÖûkanlÖk boyutuna eserlerinde yer ayÖrÖr.29 AyrÖca Hume’un
felsefesinde izlenimler, ideler, nedensellik anlayÖûÖnda alÖûkanlÖk fenomenin
yeri ve önemine dair düûünceler bizi çalÖûmamÖzÖn çerçevesi dÖûÖna taûÖyacaktÖr. Bu konuyu baûka bir çalÖûmamÖzÖn konusu olarak planlamak daha uygundur.
2. ùbn Sina’nÖn AlÖûkanlÖk ve Ahlâk ùliûkisi Üzerine YorumlarÖ
2.1. ùbn Sina Felsefesinde Nefs ve Beden ùliûkisi ile Etki-Edilgi
ùbn Sina’nÖn konumuzla ilintili ûekilde özel dairedeki ahlâk anlayÖûÖna geçmeden önce onun nefs-beden iliûkisini anlamlandÖrma çabalarÖ üzerine yoøunlaûmak daha isabetli olabilir. Zira onun için ahlâkî saha, iki güç arasÖndaki
gerilimde kÖvamÖ bulma sanatÖnÖ davet eder.
ùbn Sina, nefs anlayÖûÖnda genel itibarÖyla Aristoteles’e katÖlmaktadÖr. Aristoteles’in ruh anlayÖûÖna iliûkin ûöyle bir yorum mümkün görünür. Ruh, bir ûeyi
hayatÖn ilkesi yapan ûeydir. Aristoteles insanlar gibi bitkilerin ve hayvanlarÖn
da ruha sahip olduøunu düûünmüûtür. Her ne kadar diøerleri de insan gibi
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ruha sahip olsalar da bunlar aktiflik/fiillik ve pasiflik/kuvvelikle ilgili deøiûik
özellik ve parçalara sahiptirler.30 Aristoteles ruhu bedenin formu ûeklinde
anlarken, bedeni de ruhun aleti ûeklinde düûünür. AynÖ anlayÖû ùbn Sina için
de çoøunlukla geçerlidir.
Carlton Bowyer Aristoteles’in anlayÖûÖnÖ bir ûema yardÖmÖyla açÖklamaya çalÖûÖr: 31
Rasyonel Ruh Bilimsel/ùlmi Yeti

-Doøru olarak doøru-deøiûtirilemez

Kalkulatif/Ölçüp-Biçen Yeti

-Pratik doøru-deøiûtirilebilir-Aktif zihin

DuyarlÖ/Hayvani Ruh

Duyu algÖsÖ
ùstek
Lokal haraket
ùmgelem (Muhayyile)
Hafiza

Bitkisel Ruh

Beslenme
Üreme

ùbn Sina, nefsi Aristoteles’in ruh anlayÖûÖnÖn da etkisiyle açÖklama giriûiminde
bulunmaktadÖr. Bu ûekilde hem Aristoteles hem de ùbn Sina organik alan
için bir birlik düûünürler, ama bu birlik aûama aûama yükseldikçe durulaûÖr ve
güzelleûir.32
ùbn Sina organik sahada bir birlik düûünmüûtür. Hayvanî nefs bitkisel nefsi
içerirken, beûerî nefs ise her ikisini de içine almaktadÖr. DahasÖ o, diøerlerinden çok daha kusursuzdur. Böylece insan nefsi, berraklaûmasÖ anlamÖnda
melekût âlemiyle de ortaklÖk kurmuû olmaktadÖr.33 Nitekim Ravaisson bahsinde ifade edilecek inorganik olandan organik olana doøru birlik ve bütünlük, ùbn Sina için melekler derecesini de içine almakta, kapsamÖ ilahileûtirmekte ve geniûletmektedir. ùbn Sina’da akl-Ö faal ile ittisal etme nazariyesi
tam da Ravaisson’da hatta Aristoteles’te bÖrakÖlan mükemmel dairevi hareketteki (merâtibu’l Vucûd) boûluøu doldurur mahiyette karûÖlÖøÖnÖ bulabilmektedir.
ùbn Sina için, beden-nefs etkileûiminde nefs cevhersel, fiilî ilke iken, beden
ârizî, pasif bir ilkedir. Ama bu, etkileûime zeval vermemektedir. Zira en basitinden beden yorulduøunda, bu durum nefsi de etkilemektedir. Bedenin varlÖøÖ nefsin düûünmesine zarar verici deøildir. DahasÖ nefs, aleti olan beden
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sayesinde mükemmelleûebilmektedir. Boer, mezkûr etkileûimi ûu ûekilde
açÖklamaya çalÖûÖr: “Beden ve tüm anlam dünyasÖ, ruhun uygulamalarÖ için
döûetilmiûtir.”34
ùbn Sina, bir ileri düûünme ûekli olarak, insanÖn rasyonel yetisini beûeri tabakada nazarî (teorik) ve amelî (pratik) akÖl olmak üzere ikiye ayÖrmaktadÖr.
Pratik akÖl, etkinlik ve arzuvarî güçle ilintilidir ve buna hayvansal alanda ilkel
bir ûekilde rastlandÖøÖ ifade edilebilir. Bu yeti hem hayvanlar –ilkel ve içgüdüden kopmadan- hem de insanlar tarafÖndan sanatta ve zanaatta olduøu gibi alÖûkanlÖk vasÖtasÖyla daha da ileri ve olgun hale getirilebilir. Teorik akÖlla
ise ùbn Sina iki deøiûik anlamÖ iûaret etmek ister. Nitekim ùbn Sina’ya göre
teorik akÖl hem fiil hem de kuvve halindedir. Fiilî olan boyutla o, tÖpkÖ meleklerde söz konusu olduøu gibi, duyusala gerek kalmadan ve maddesel olmayan hallerde sürekli fiilî tefekkürde durumunu anlar. Bu merhalede, alÖûkanlÖk bedeni olan her ûeyi ruhun ulvî faaliyetinden ayÖrÖr ve ona bu anlamda
etkinlilik hali kazandÖrÖr. AklÖn kuvve halindeki boyutundan ise üç farklÖ noktayÖ düûünür; ona göre salt beceriye iûaret eden birinci yön için, insan neslinin konuûmaya olan durumu gösterilebilir. Bir noktaya kadar gösterilebilen
beceriye iûaret eden ikinci yön; ki buna alfabeyi bilip yazamayan çocuøun durumu örnek gösterilebilir. AçÖk ve doøru bir ûekilde yerine getirilen beceriye
iûaret eden üçüncü yön; ki buna da istekli ve alÖûkanlÖk halinde ûaheserini yazan bir yazarÖn durumu örnek verilebilir.35 Bu merhalede ise alÖûkanlÖk eøitimle bal mumu gibi insanda hazÖr bulunan yapÖyÖ ûekillendirir ve ona kalÖcÖlÖk saølar. O halde ùbn Sina’nÖn teorik ve pratik akÖl nazariyesinde her iki boyutta da alÖûkanlÖøa önemli bir yer ayrÖlmÖûtÖr. Pratik akÖl boyutunda insan,
amelî çerçevede yaptÖøÖnÖ alÖûkanlÖk sayesinde korur ve geliûtirirken, teorik
akÖl boyutunda alÖûkanlÖk sayesinde bedenî olanÖ devreden çÖkararak zihinsel
birikimini keskinleûtirir ve ürüne dönüûtürebilir hale gelir.
2.2. ùbn Sina’nÖn Ahlâk AnlayÖûÖ Üzerine
2.2.1. ùbn Sina’da ùnsan DoøasÖ
ùbn Sina da aynÖ Aristoteles gibi erdemli bir hayatÖn keyfiyetinin kavranmasÖ
için insan doøasÖnÖn ne olduøuna iliûkin yöneltilen dikkate dönülmesi gerektiøini düûünmüûtür. Zira insana iliûkin olarak anlaûÖlacak ne varsa hepsi insanÖn varlÖøÖnÖ ve bu varlÖøÖn neliøini ön varsaymaktadÖr. Ona göre, Aristoteles’te olduøu gibi ùbn Sina’nÖn anlayÖûÖnda da bitki, hayvan ve insanlar derece
derece farklÖlaûan nefse sahiptir ve her birinin fonksiyonlarÖ kendi mükemmelleûme potansiyellerine göre farklÖlÖk göstermektedir, ayrÖca bir üst sÖrada
bulunan nefs bir altÖndakinin sahip olduøu fonksiyonlara da kendinde sahiptir. NasÖl ki bitkisel nefs büyüme, beslenme ve üreme gibi belirlenimci ve
mekanik fonksiyonlara sahipse, aynÖ ûekilde hayvan nefsi bu fonksiyonlarla
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birlikte, iç ve dÖû duyu yeteneøine de sahiptir. ùnsan nefsi ise bitki ve hayvan
nefslerinin fonksiyonlarÖna sahiptir, ayrÖca onu diøer varlÖklardan ayÖran akÖl
fonksiyonuna sahiptir.36 Bu sÖnÖflandÖrma Aristoteles’in sÖnÖflandÖrmasÖna oldukça benzemektedir.
ùbn Sina’ya göre insanÖ diøer varlÖklardan ayÖran bir grup yeti vardÖr. BunlarÖ
ùbn Sina iki grupta toplamÖûtÖr. Birincisi insan davranÖûlarÖnÖ yönlendiren
amelî/pratik yeti olarak da düûünülebilen yetidir, ikincisi onun zihni hareketlerini yönlendiren kavrama nazarî/teorik yetisidir. Bu nazarî yetiye, TanrÖ’nÖn
sÖfatlarÖ, ilâhî ayrÖk akÖllar ve iliûkiler gibi ilâhî ve deøiûmeyen varlÖklar açÖktÖr.
Bu amelî ve nazarî yetiye toptan olarak ùbn Sina akÖl demektedir.37 ùbn Sina’nÖn da ahlâk felsefesinin dayandÖøÖ dayanak noktalarÖnÖ oluûturan asÖl kÖsÖm burasÖdÖr.
ùbn Sina’ya göre erdemlilik, amelî aklÖn nazarî aklÖn himayesine girmesiyle
baûlamaktadÖr. Ancak bu yeterliliøi deøil sadece gerekliliøi saølamaktadÖr. Bu
duruma göre, amelî akÖl bedensel ve duyusal güçlerin zirvesinde kurulmuû
bir krallÖk olarak düûünülebilir. YalnÖz bu krallÖøÖn sÖnÖrÖ bir üst sÖnÖr olan nazarî aklÖn krallÖøÖnda sona ermelidir.38 úayet amelî akÖl, vahye muhatap olup
onu tasavvura dönüûtüren nazarî aklÖn ondan istediøi ûeyi yaparsa, ancak o
zaman yeterlilik saølanabilir ve bu süreç erdemli bir karakterin ortaya çÖkÖûÖyla sonlanabilir. Aksine amelî akÖl nazarî aklÖn düzenine uymazsa bu durumda
insan için kötü bir karakter yapÖsÖnÖn ortaya çÖkmasÖ olasÖdÖr.39 ùnsanlarÖn her
birinin amacÖ ùbn Sina’ya göre nazarî aklÖn doøasÖnÖ bilimlerin efendisi olarak
yerine getirmek olmalÖdÖr. ùkinci olarak onlarÖn amacÖ insan nefsini her türlü
ûeyden temizleyerek erdemli bir karakter oluûturmak suretiyle amelî aklÖn
doøasÖnÖ gerçekleûtirmektir.40
ùbn Sina’ya göre bitkisel ve hayvânî nefsin fonksiyonlarÖ nefsin alçak doøasÖnÖ ifade ederken, yalnÖz insana özgü olan aklî yetinin (ki bu yeti iradî olarak
vahye muhatap olmak durumundadÖr) nefsin üstün ve hâkim kÖlÖnmasÖ elzem
olan yanÖnÖ oluûturmaktadÖr. Bu çerçevede mükemmelliøi gerçekleûtirmek
için, tüm ruhî fonksiyonlar vahye muhatap kabul edilen ve akl-Ö faal ile ittisal
etme imkanÖ olan aklî yetinin kontrolü altÖnda himaye edilmelidir. Bu olmadÖøÖ takdirde insanda onu diøer alt tabakadaki varlÖklardan ayÖrt eden nitelikler ortaya çÖkmayacak ve insan için söz konusu olmasÖ gereken kâmil olabilme deveranÖ (Hakk’Ö temaûa etme) baûlamadan bitmiû olacaktÖr. Ahlâkî mükemmelliøi gerçekleûtirmek isteyen bir insan davranÖûlarÖnÖ nefsin üstün yanÖna göre tanzim etmeli yani erdemli bir yaûamÖ hedeflemeli ve bunu kendinde iradî bir alÖûkanlÖk haline getirmelidir. ùnsan, nazarî ve amelî yetileriyle
vahye muhatap olduøunu unutmadan iyilik yapmayÖ alÖûkanlÖk haline getirirse
amacÖ olan en yüce mutluluøa (saadet-i uzmâ) nail olacaktÖr. Bu düzene uyup
uymadÖøÖ ölçüde insan nefsini mükafat veya ceza bekleyecektir.41
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2.2.2. Saadet (Eudaimonia):
ùslâm filozoflarÖndan Farabi (ö.950), ùbn Sina, ùhvan-Ö Safa, ùbn Rüûd
(ö.1198), Amirî (ö.992) gibi filozoflar genel itibariyle saadet (eudaimonia) anlayÖûlarÖnda Aristoteles’ten etkilenmiûlerdir. Amirî’ye göre sadet, insanÖn elde
etmesi gereken en üst amaçtÖr.42 Amirî’nin vurgu yaptÖøÖ üzere mezkûr ùslam
filozoflarÖ arasÖnda insan davranÖûlarÖnÖn amacÖnÖn saadet olduøu konusunda
görüû birliøi de mevcuttur. Onlara göre saadet, insanlarÖn istediøi ûeydir. ùfade edilen saadet, beden ve nefsin alt kÖsÖmlarÖna (bitkisel ve hayvani nefsin
fonksiyonlarÖna) yönelik arzunun ve iûtahÖn gerçekleûtirilmesi sonucu oluûan
bir zevk ve cismani haz deøil; bilakis vahye muhatap olduøu ûekliyle nefsin
üstün yanÖ olan aklÖn kemale erdirilmesi ve alt kÖsmÖnÖ da himaye etmesi sonucu vuku bulan ulvî ve entelektüel saadettir. Burada ifade edilen mutluluøun mahiyeti üzerinde konuûulmasÖ gereken birçok ûeyin olduøunu kabul
ederek, bunlara ileriki paragraflarda kÖsaca deøineceøimizi belirtmek de yerinde olacaktÖr. ùnsanlarÖn bu ulvi mutluluøu/saadeti gerçekleûtirmek amacÖyla ortaya koyduklarÖ iyi alÖûkanlÖklar kalÖbÖ ve silsilesi erdemli davranÖûlar, yine
bu ulvi mutluluøa uymayan kötü davranÖû kalÖplarÖ kötü davranÖûlar ve
reziletler olarak bilinmektedir.
Aristoteles gibi ùbn Sina da erdem ahlâkÖnÖn görevinin eudaimonia (saadet)nÖn
yakalanmasÖ olduøunu düûünmüûtür.43 ùbn Sina’ya göre fiziksel zevklere ve
tamamen servet, mal, mülk gibi salt araçsal deøere sahip ûeylerin kazanÖlmasÖna hasredilmiû insan ömrünün saadet-i uzmâyÖ kazanmasÖ muhaldir, bu yaûam ona göre sadece israf edilmiû bir yaûam olarak telakki edilebilir.
ùbn Sina, zevkleri duyusal zevkler ve ruhî zevkler olarak ikiye ayÖrmÖûtÖr. ùlki
nefsin alt fonksiyonlarÖ tarafÖndan elde edilirken, asli olarak bitkisel ve hayvani nefsin özelliklerinden kaynaklanmaktadÖr. ùkincisi, nefsin üstün yanÖ tarafÖndan kazanÖlÖr ve insana özgüdür. Her ikisi de insana mutluluk verebilecek ölçüdedir, yalnÖz bu mutluluøun hem derecesi hem de mahiyeti farklÖdÖr.
Birincisi gelip geçici olan maddi mutluluøu simgelerken; diøeri ezeli olan ulvî
mutluluøu simgelemektedir. AyrÖca saadet için ilk mutluluøun da kontrol altÖnda tutulmasÖ ve diøeri için bir araç olarak konumlandÖrÖlmasÖ da elzemdir.
Bu durumda yani araçsal olan faydanÖn alÖûkanlÖkla kontrol altÖna alÖnarak ulvî olan için bir dayanak oluûturmasÖyla, nefs, bazÖ faydasÖz, bedenî iûlerden
kurtularak kendinde deøiûmeye konu olmayan objeleri tefekküre dalmaktadÖr. Burada amacÖ onlara benzemektir, bu benzeyiû düûüneni melekler seviyesinin ötesine taûÖmaktadÖr. ùûte bu süreçte, bedeni ve onun hareketlerini
devre dÖûÖ bÖrakan etmenlerden birisinin ùbn Sina için alÖûkanlÖk kavramÖ olduøunu ortaya koymaya çalÖûacaøÖz.
ùbn Sina için maddesel olanÖ göz ardÖ ederek sadece ruhî zevklere yönelmek
insana bir açÖdan tatminsizlik duygusu verebilir. Sadece bedenî zevklere yö-
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nelerek ruhî zevkleri göz ardÖ etmek de en büyük gafillik ve eksikliklerdendir.
ùbn Sina’ya göre erdemli insan bu dengeyi kuran ve ortayÖ bulan insandÖr, tabir-i diøerle erdemli insan, gerilim halinde ona yaraûan kÖvamÖ bulmayÖ baûaran kiûidir. Bu anlamda Kur’an telakkisine de uygun olarak her durumda vasat olmak kendi baûÖna bir erdem kabul edilebilir.
3. ùbn Sina’nÖn AlÖûkanlÖk KavramÖnÖn Ahlâk AnlayÖûÖndaki Yeri ve
Konumu
ùbn Sina’’ya ait olup olmadÖøÖ çok net deøilse de, ona nispet edilen ‘Risale fîùlmi`l-Ahlâk’ adlÖ bir risale vardÖr, biz eserin genel formunun ùbn Sina’nÖn
düûüncesine uygun olduøunu düûünmekteyiz. Bu eser, öncelikle kiûinin ilimleri öørenerek teorik alanda tabiatÖnÖ yetkinleûtirmesi, sonrasÖnda kötünün
bilgisini ve onun nefsini temizleyen erdem karakterini kazanarak pratik tabiatÖnÖ mükemmelleûtirmesine yönelik vurgularla baûlamaktadÖr.44 Söz konusu pratik süreçte ana rolün alÖûkanlÖøa ait olduøunun görülebileceøini düûünmekteyiz.
ùbn Sina’ya göre, ilkesel erdemler olarak ölçülülük, cesaret ve hikmet, nefsin
üç gücü olan ûehvet, gazap ve akÖl gücüne karûÖ gelmek üzere verilmiûtir.45
“Bu erdemler aracÖlÖøÖyla nefs, Yüce VarlÖk’Ön tefekkürüne dalarak, boû, gereksiz iûleri terk eder, söz ve davranÖûlarÖnda olsun yalandan/kötüden sakÖnÖr. Böylece doøru ve hak olan neftse yerleûmiû alÖûkanlÖk halini alÖr.”46
ùbn Sina, Aristoteles’te görüldüøü ûekliyle ahlâkÖn bir karakter eøitimi olduøunu ve bu eøitimin kiûide ancak alÖûkanlÖk yoluyla yerleûeceøini düûünür.
William James’in vurguyla söylediøi bu noktadÖr. Hayvanlar için alÖûkanlÖk içgüdü konusuyken, insan için eøitim konusudur.47 Nefsine erdemlerin yerleûip kazÖndÖøÖ kiûi kötü ûeyler yapamaz, böylece erdem deøerleri üzerine alÖûkanlÖk kazanmanÖn önemi bir kez daha anlaûÖlmÖû olur.
ùbn Sina, ahlâkî karakteri alÖûkanlÖkla kazanÖlmÖû doøal bir mizaç olarak düûünür, nitekim bu vesileyle edimler bu nefsten her hangi bir düûünce öncelemesi olmaksÖzÖn kolaylÖkla sâdÖr olur.48 Baûka bir ûekilde ifade etmek gerekirse, iyi karakter, iyi davranÖûÖn uygulamasÖ deøildir, ama her uygun durumda, en uygun ûekilde uygulayan erdemli kiûide kendinde yerleûmiû ûekilde uygulanmasÖdÖr, çünkü kiûi, o iûi yapmaya kendiliøinden alÖûmÖûtÖr. AlÖûkanlÖk
vesilesiyle doøruyu söyleyen insanlar güzel bir alÖûkanlÖk sonucu güvenilir
olarak düûünülürler.
ùbn Sina’ya göre, ahlâk doøuûtan deøildir. Ancak kiûinin doøuûtan sahip olduøu bir mizaç ve bu mizaç sayesinde kazanÖlan ve talim yoluyla geliûtirilen,
nefste var olan bir kapasite mevcuttur. ùûte alÖûkanlÖk bu kapasitenin eøitimle
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iûlenmesi, iûlendikçe nefs özünün ortaya çÖkarÖlmasÖdÖr. Bu, aklÖmÖza Aristoteles’in ahlâk üzerine düûüncelerini getirmektedir.
ùbn Sina düûüncesinde nefs için erdem karakterinin nefste içerilmesi çok
önemlidir. Burada konuyla ilgili olarak ùbn Sina’nÖn namaz üzerine düûünceleri de deøer kazanmaktadÖr. Dinî ritüellerin icra edilmesi bu çerçevede ùbn
Sina’nÖn namaz üzerinde yorumlarÖna paralel düûmektedir. “Dînî gelenekler
belirli uygulamalarÖ öøretirler… namaz, meditasyon ve ayin ritüelleri gibi…
Uygulama alÖûkanlÖk gibi tekrarÖ ima eder…”49
ùbn Sina namazÖ bedenî ve ruhî namaz olmak üzere iki kÖsma ayÖrÖr. OnlarÖn
her ikisi de alÖûkanlÖkla elde edilir. Ama birincisi isteksiz bir süreç olarak yorumlanÖrken, ikincisi insanda istek ve heves uyandÖrÖr. Onun için, namaz boyunca beden, bedensel hareketle meûgul olurken, nefs ùlâhî Bir’i temaûa etmeye çalÖûmalÖdÖr. Böylece nefs, her dinî pratikte sevgiyle VarlÖk’a baølanÖrken, O’na (YaratanÖna) ulaûmaya yönelik doøru bir alÖûkanlÖk kazanabilir. Bu
süreçte bedenî alÖûkanlÖk onu pasifleûtirirken, ruhî alÖûkanlÖk kiûiyi aktif hale
getirerek, ilâhî yolcuøunda onu bedenin meûguliyetinden kurtararak yetkin
hale getirmektedir. ùbn Sina’nÖn verdiøi bu anlam yani bedenin pasifleûip
devre dÖûÖ olmasÖ ile nefsin bu pasiflikten faydalanarak aktif hale gelerek yetkin bir halde ilâhî yolculuøuna baûlamasÖ ve ùlâhî Bir’e ulaûmasÖ bir baûka
form altÖnda sonraki baûlÖkta ifade edilecek olan, Ravaisson’un alÖûkanlÖøÖn
çift yasasÖnÖ bize hatÖrlatÖcÖ mahiyettedir. ÇalÖûmamÖzda göstermeye çalÖûtÖøÖmÖz ve Ravaisson’a hasrettiøimiz kÖsÖmda biraz daha ayrÖntÖlandÖracaøÖmÖz
ana husus burasÖ olacaktÖr.
3.1. Erdem AhlâkÖnÖn Öøretilmesi, Peygamberlik KavramÖ ve AlÖûkanlÖk
ùbn Sina, alÖûkanlÖk fenomeninin tanÖmÖnda içerildiøi ahlâk konusunda ûunlarÖ söylemektedir: “Ahlâk, bir düûüncenin öncelemesi olmaksÖzÖn kimi fiillerin
nefisten kolaylÖkla meydana çÖkmasÖnÖ saølayan bir melekedir.”50 Bu tanÖmdan hareketle o, ahlâkî bir karakterin doøuûtan getirilmeyip, sonradan kazanÖldÖøÖnÖ düûünmektedir. Ancak insanÖn bu ahlâkî yapÖyÖ kazanabilecek ve kötüden daha çok kendinde iyiye yönelen yapÖ ve fÖtrat üzerine doøduøu da ùbn
Sina tarafÖndan vurgulanmÖûtÖr. Bu fÖtrat kiûinin sahip olduøu sosyal çevre,
aldÖøÖ eøitim ve edindiøi erdem ya da reziletler üzerine ûekillenmektedir.51
ùyilik yapmaya alÖûan kiûi, erdemli karakteri nefsine kazÖmaktadÖr. AynÖ ûekilde kötülük yapmayÖ alÖûkanlÖk haline getiren kiûi ise kötü bir karaktere sahip
olmaktadÖr. ùbn Sina buna dair ûunlarÖ söylemektedir:
Çocuk emzirilmeye baûladÖøÖ andan itibaren onun eøitimi ve (özellikle) ahlâkî talimi baûlamaktadÖr. úayet ki kötü ahlâk çabucak bu genci
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istila eder ve kötü alÖûkanlÖklar bu genç için çÖkÖlamaz bir hapishane
örerse, bu kiûi kendini bunlardan ayÖrmakta aûÖrÖ derecede zorlanacak
hatta onlara karûÖ durmakta bile güçlük çekecektir.52
Karakter, sadece iyi davranÖûÖn talimine baølÖ deøildir, aynÖ zamanda bu kiûinin kendini bu ûeye alÖûkÖn hale getirmesinin ve ortaya koyduøu fiillerinin dÖûÖnda baûka türlü davranamamasÖnÖn sonucu olarak bu fiillerin her uygun
zamanda iradi bir ûekilde tekrarlanmasÖna da baølÖdÖr. Bizler bir insanÖ, ancak
o insan, her davranÖûÖnda güvenilir olduøunda güvenilir kabul ederiz. Bu aynÖ
kÖstas tüm ahlâkî davranÖûlar için de geçerlidir. Ancak bu davranÖûlarÖn ortaya
çÖkmasÖ insanÖn doøuûtan getirdiøi fÖtrî özelliøini talim ve eøitimle yetkinleûtirmesine baølÖdÖr.53 ùbn Sina, Aristoteles’ten çok özgün bir ûekilde ve onun
bir noktada eksik bÖraktÖøÖ boûluøu tamamlamak için belli bir takÖm imalarda
da bulunmuûtur. O, Aristoteles’in “altÖn orta” kavramÖnÖ açÖklayabilmek ve
hangi durumlarda nelerin orta durum olduøunu tasavvur edebilmek için nübüvvet kurumuna iûarette bulunmuûtur. Onun için erdemli bir davranÖûÖ kestirip onu alÖûkanlÖk haline getirebilmenin bir yolu da, erdemli bir kiûiye sevgi
duymak ve bu kiûinin var olan durumda ne yapacaøÖnÖ göz önüne getirmekten geçmektedir. Bu durumda doøru ve ahlâkî hareket, erdemli olmasÖndan
kuûku duyulamayan ûahsÖn yaptÖøÖ veya yapacaøÖndan ibarettir.54
DolayÖsÖyla ùbn Sina’nÖn ahlâk anlayÖûÖnda peygamberliøin önemli bir rol oynamakta olduøunu ileri sürebiliriz. Ona göre peygamber, TanrÖ tarafÖndan
tüm insanlÖøÖn kurtuluûu için gönderilmiû erdemli olanlarÖn en erdemlisidir.
Bu vesileyle kurtuluûa kavuûmak isteyen insanlarÖn kendilerine örnek olarak
TanrÖ tarafÖndan gönderilmiû bu erdemli insanlarÖ örnek almalarÖ en makul
yoldur. Yine bu erdemli insanlar, üzerlerine gönderilmiû olduklarÖ yolun
açÖklayÖcÖsÖ ve aydÖnlatÖcÖlarÖdÖr. TanrÖ, isteklerini, bu erdem ve hikmet sahibi
insanlar aracÖlÖøÖyla insanlara vaaz etmiûtir. TanrÖ ve insanlar arasÖnda bir vesile olan bu erdemli insanlarÖn modelliøi insanlarÖn faydasÖnadÖr. Mutluluøun
da gerçekleûme yolu bir bakÖma bu modeli doøru anlayabilmekten geçmektedir. Nitekim bu erdemli insanlarÖ örnek alan insanlar, örnek aldÖøÖ ölçüde
erdemli olacak, erdemli olduøu ölçüde ise eudaimonia/saadeti yakalayarak yetkinleûeceklerdir.
4. Ravaisson’un AlÖûkanlÖk ve Ahlâk ùliûkisi Üzerine YorumlarÖ
4.1. Felix Ravaisson Kimdir?
Jean Gaspard Felix Ravaisson-Mollien Namur’da dünyaya gelmiûtir. Paris’te
üniversite çalÖûmalarÖna baûladÖktan sonra Münih’te Schelling (1775-1854)’in
öørencisi olan Ravaisson 1835 yÖlÖnda kendisini akademide tanÖnÖr kÖlan ve
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ona ödül kazandÖran ‘Essai sur la metaphysique d’Aristote’ (Aristoteles’in
Metafiziøi Üzerine ÇalÖûma) baûlÖklÖ çalÖûmasÖnÖ hazÖrlamÖûtÖr. Bu çalÖûmasÖnÖn ilk cildi, 1837 yÖlÖnda, ikinci cildi ise 1846 yÖlÖnda yayÖmlanmÖûtÖr. 1838
senesinde Ravaisson, Paris’te biri Latince Antik Yunan dönemiyle ilgili, diøeri ise FransÖzca sistematik felsefe konusuyla alakalÖ iki doktora tezi sunmuûtur. ùlki Speusippus’a dair diøeri ise onu en çok tanÖnÖr kÖlan ve felsefi sistemini kendisiyle tamamlayÖp özetlediøi “AlÖûkanlÖk Üzerine” çalÖûmasÖdÖr.
KÖsa bir süre Rennes’te felsefe öøretimi yapan Ravaisson, Victor Cousin
(1792-1867) ile yaûadÖøÖ anlaûmazlÖk üzerine buradaki üniversiteden ayrÖlÖp
Paris’e dönmek zorunda kalmÖûtÖr. Bu geri dönüû bir bakÖma onu akademik
kariyerinden uzak tutsa da farklÖ birimlerde hizmete devam etmesini engelleyememiûtir. 1840 yÖlÖnda kütüphaneler müfettiûliøi görevine, 1859 yÖlÖnda ise
Yüksek Öøretim Kurumu müfettiûliøine getirilmiûtir. Ravaisson, sadece felsefeyle deøil, ciddi ûekilde sanatla da ilgilenmiû ve özgün yaratÖcÖ dilin, sanat
ve felsefenin bir araya gelmesiyle mümkün olabileceøini savunmuûtur.
Ravaisson, bu hususiyetlerinden ötürü hem Ahlâk ve Siyaset Bilimleri hem
de Güzel Sanatlar Akademilerinin üyeliøine seçilmiûtir. 1870’te ise Louvre
müzesinin Klasik Antik çalÖûmalar bölümünün müdürü olmuû, 1867 yÖlÖnda
hükümetin isteøi doørultusunda hazÖrladÖøÖ La philosophie en France au dixneuvième siècle (19. YüzyÖlda Fransa’da Felsefe) raporunda oldukça fazla sayÖda düûünürün listesini çÖkarÖp onlar hakkÖnda bilgiler sunmasÖnÖn yanÖnda
ruhî gerçekçilik (spiritualist realism) olarak adlandÖrÖlabilecek metafizik bir
geleneøin savunusunu yapmÖûtÖr.55
1893 yÖlÖnda ise tüm felsefesinin bir çeûit resmi olan ‘Métaphysique et Morale’ (Metafizik ve Ahlak) adlÖ eserini kaleme alan Ravaisson’un felsefi sistemini bütüncül olarak görebilmek o yaûarken oldukça zor olsa da öldükten
hemen sonra, 1901 yÖlÖnda, yazdÖøÖ ufak tefek yazÖlar ile basÖlmamÖû makalelerinin bir araya getirildiøi ‘Testament Philosophique’ (Felsefi Deliller) eseri
ile anlayÖûÖnÖn bütüncül çerçeveden anlaûÖlmasÖ kolaylaûmÖûtÖr. Tüm eserleri
bir yana Bergson (ö.1941)’a göre, Ravaisson’a itibar kazandÖran, onun en özgün fikirlerinin yer aldÖøÖ ve bir bakÖma felsefi söylemlerinin iskeletinin edinileceøi eser doktora tezi ‘De l’habitude’ (AlÖûkanlÖk Üzerine) adlÖ eseridir.56
4.2. Ravaisson için AlÖûkanlÖøÖn Çift YasasÖ
Maine de Biran (ö.1824), Ravaisson için çok önemli bir düûünürdür. Burada
konu edineceøimiz alÖûkanlÖøÖn çift yasasÖna, Ravaisson ve Biran’dan çok önce, ùbn Sina bahsinde iûarette bulunduøumuz üzere, filozofumuz tarafÖndan
imalarda bulunulmuû olduøunu ifade edelim. Maine de Biran, meseleye dair
ûunlarÖ söylemektedir: “Devam ettirilen ve tekrarlanan duyum solar, kaybolmaya baûlar ve herhangi bir iz bÖrakmadan basamak basamak karanlÖklaûÖr
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ve nihayete erer. Tekrarlanan hareket ise yavaû yavaû çok daha keskin, açÖk
ve kolay hale gelir.”57 Bu düûünce çizgisinde Ravaisson, Maine de Biran’a katÖlmakta ancak Biran’Ön anlayÖûÖna, alÖûkanlÖk zarfÖnda ahlâkî alanÖ kucaklayarak ve kendiliøindenliøe alma gücünden daha keskin vurgu yaparak birçok
özgün noktalarÖ eklemeye çalÖûmaktadÖr.
úimdi alÖûkanlÖøÖn iki yasasÖna, Ravaisson’un bakÖû açÖsÖna uygun olarak bakalÖm. Ravaisson ûunlarÖ söylemektedir: “Edilginin tekrarÖ ve devamlÖlÖøÖ, onu
zayÖflatÖrken, etkinin tekrarÖ ve sürekliliøi onu güçlendirir. Devam ettirilen
veyahut tekrarlanan duyum adÖm adÖm azalÖr ve sonunda yok olurken, tekrarlanan ve devam ettirilen hareket yavaû yavaû daha kolay, daha hÖzlÖ ve daha kesin olur.” 58 Ravaisson fiillik/aktifliøin ve kuvvelik/pasifliøin ne olduøu
konusunda da spekülasyonda bulunmaktan kendini alamaz. Ona göre algÖ ve
kendiliøindenlik aktifken, duyum ve alma gücü pasiftir. Aktivite ise bu merhalede bilinçli iradeye ve aktif harekete dayandÖrÖlmÖû olarak düûünülmelidir.
AlÖûkanlÖkla bir taraf azalÖrken, diøer taraf artar. Nihayetinde alÖûkanlÖk birlik
ve bütünlüøü saølayarak tamamen deøiûik boyutlar (bilinç durumu ile ona
tabi olan kÖsÖm) arasÖnda bir baølantÖ kazanmÖû olur.
Ravaisson’da alÖûkanlÖkla aktif olan (kÖsÖmlar), bilinç edimleri daha keskin,
daha hÖzlÖ olurken; pasif olanlar, beden hareketleri üzerindeki kontrol ise yavaû yavaû solma edimi gösterirler. Bu süreçte kendiliøindenlik kendini gösterir. Nitekim ben kendi kendimi bazÖ aktiviteleri sÖradan ve doøal bir ûekilde
yapÖyor olarak bulurum. AlÖûkanlÖk kavramÖna binaen, aktiflik ve pasiflik kavramlarÖnÖn birbirini izler biçimde olduøu ifade edilebilir. Bu konuya iliûkin
olarak ise Ravaisson ûunlarÖ söyler: “úayet zekâ hareketin parçalarÖnÖ daha iyi
bildiøi için ve irade edimi daha kesin ve net hale getirdiøi için, hareket daha
keskin ve kolay hale geliyorsa… AlÖûkanlÖøÖn kanunu ancak hem pasif hem
de aktif özellikleri haiz olan kendiliøinden bir geliûmeyle açÖklanabilir…”59
4.2.1. Ravaisson: AlÖûkanlÖøÖn Çift YasasÖnda Fiil ve Kuvvelik/AktiflikPasiflik
Aristoteles’in ortaya attÖøÖ aktiflik ve pasifliøin (fiillik-kuvvelik) alÖûkanlÖk ve
daha genel olarak ahlâk felsefine izdüûümü, Ravaisson tarafÖndan geniûletilmiûtir. Ravaisson’un “duyumun sürekliliøi ve tekrarÖ onun solmasÖna ve bir
müddet sonra ortadan kaybolmasÖna neden olurken, hareketin ve aktif algÖnÖn sürekliliøi ve tekrarÖ onun kuvvetlenerek daha açÖk ve kesin hale gelmesine neden olur” ûeklindeki görüûü aslÖnda Aristoteles’in kuvve ve fiil ayrÖmÖnÖn ileri bir yorumundan ibarettir. Ona göre bu ayrÖm, bizim günlük yaûamda karûÖlaûtÖøÖmÖz gündelik alÖûkanlÖklarÖmÖzÖ da felsefi ve ahlâkî tabanda
açÖklamayÖ olanak dâhilinde kÖlar. Meselâ her zaman tekrarlayarak yaptÖøÖmÖz
edimin daha açÖk ve kesin hale gelmesinin sebebi budur. AynÖ anda pasif du-
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yumsama ve algÖnÖn sürekliliøi ile tekrarÖ onlarÖn bizde olan belirlenmiûliøini
ve farkÖndalÖøÖnÖ sürdürerek ortadan kaybolmasÖna sebep olur. Meselâ elimizde tuttuøumuz bir nesnenin duyulurluøun bir müddet sonra kaybolduøuna, ilkin fark ettiøimiz masamÖzÖn üzerindeki bardaøÖmÖzÖn daha sonra
dikkatimizin dÖûÖna kendini çÖkardÖøÖna, bulunduøumuz ortamÖn kokusunun
bir müddet sonra bize çok daha normal geldiøine ûahit olduøumuz anlar olmuûtur, iûte bunlarÖn açÖklamasÖna Ravaisson alÖûkanlÖøÖn çift kuralÖna göre
yukarÖdaki gibi iûarette bulunmaktadÖr.
Ravaisson’a göre süreklilik ve tekrar sonucu ortadan kaybolan duyum ve pasif
algÖ, aktif olan ruhtan daha çok pasif olan bedene; süreklilik ve tekrar sonucu
daha kesin ve açÖk hale gelen aktif algÖ ve edimin kaynaøÖ ile sürekliliøi ise pasif
olan bedenden daha çok aktif olan ruhladÖr. O zaman alÖûkanlÖk kendini hem
bedenle hem de ruhla iliûkili olarak iki yönlü ortaya koyabilmektedir.
Ravaisson, iki zÖt güçle varlÖøÖnÖ hissettiren etkinin, aktif ve pasif olan üzerindeki tekrarÖnÖn farkÖna varÖlmasÖnÖ alÖûkanlÖøÖn iki gücünün ortaya çÖkmasÖndaki etkin amil olarak görmektedir. Onun anlayÖûÖnda genel olarak aktif
ve pasif iki gücün ve üzerindeki alÖûkanlÖøÖn iûlevinden bahsedileceøi gibi, yine aktif-içindeki-pasiflikten; pasiflik-içindeki-aktiflikten de bahsedilebilir.
Meselâ kendinde pasif olan duyum bir çeûit aktiflik içerirken, kendinde aktif
olan motor aktivite bir çeûit pasiflik içerebilir, ta ki bunlar kendilerine karûÖ
olan mukavemetle karûÖlaûana kadar.60 Bunu bir örnekle açÖklayabiliriz. Meselâ, koûma edimi, hareket halinde bir faaliyet olarak kendinde aktiftir, yalnÖz
koûmayan biri (koûmanÖn gerektirdiøi ûartlara haiz olan biri) imkân olarak bu
faaliyeti yapma gücüne sahip olmasÖna raømen bu harekette bulunmadÖøÖnda
sahip olduøu güç onda gerçekleûmemiû veya gerçekleûmek üzere olacaktÖr,
yani motor aktivite onda eylem gerçekleûmediøi sürece pasiftir. Bu pasiflik,
koûma ediminin tekrarlanÖp bir süre sonra bir varolma biçimi olan alÖûkanlÖk
haline geldiøi için, alÖûkanlÖøÖ da içinde saklamaktadÖr. Yine koku duyumsal
edimi kendinde pasif olarak görülebilir, ancak bu pasiflik, aktif bir süreçten
geçmek koûuyla pasif hale gelir. Buradaki pasiflik ise alÖûkanlÖøÖn pasiflikte
saklanmasÖ deøil, aktiflik içinde saklanÖrken onu yakalamasÖdÖr. Meselâ çok
kötü kokan bir ortamdaki duyumsal yeti kokuyu ilk alan kiûi için aktif haldedir, çünkü bu kiûi ortamÖ anlamlandÖrma sürecindedir, yalnÖz bir müddet
sonra kokunun tamamen yok olduøuna dair olan inanç aktif duyum faaliyetinin, pasif hale gelmesinin bir sonucu olarak yorumlanabilir. YalnÖz dikkat
edilmesi gereken nokta, bu ince ayrÖmÖn ve birbiri içinde iç içe geçmiû olan
aktiflik ve pasifliøin kontrol merkezinin bilinç olarak gösterilmesidir. Zira insan söz konusu olduøunda alÖûkanlÖk konusu bilinç konusudur. ùûte bu ayrÖm, Ravaisson’da alÖûkanlÖøÖn iki kuralÖnÖ oluûturmaktadÖr.
Bu iki ayrÖ güç Ravaisson’da Biran’dan farklÖ olmak üzere belirlenimci ve
mekanik deøil, aksine hep canlÖ ve bir noktasÖyla da hep zihinseldir/bilinç ey-
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lemleridir. Bu ayrÖm aynÖ zamanda Ravaisson için salt dualist bir çerçeveden
ziyade, aslÖnda bütünsel bir resmin de iûaret edicisidir. Çünkü alÖûkanlÖk kavramÖyla açÖmlanabilinen aktiflik ve pasiflik ayrÖmÖ özgürlük ve zorunluluk
arasÖndaki uzlaûÖlaûtÖrÖlamaz gibi görünen ayrÖmÖ kapatma noktasÖnda yeterli
açÖklamalarÖn doøuûuna iûaret ediyor gibi görülebilmektedir.
Nitekim alÖûkanlÖøÖn iki kuralÖna getirilmesi gereken açÖklama ne kendi baûÖna
materyalisttir ne de tek baûÖna rasyonel ve metafizikseldir. AyrÖmÖ metafiziksel
olarak yorumlamaya kalkÖnca alÖûkanlÖøÖ bedene indirgeyerek, ahlâk sahasÖndan
çÖkartma yaklaûÖmÖ kendini gösterir. AyrÖm, materyalist bir bakÖû açÖsÖyla yorumlandÖøÖnda ise her ne kadar bedene ait motor faaliyetlerin materyalist bir
eøilimle açÖklama çabasÖ tutarlÖ gibi gözükse de bizde var olan ve terbiye edilmesi elzem, ikinci bir doøanÖn varlÖøÖ ve ilâhî bir hediye olarak görülmesi gereken fÖtrî bir kendiliøindenliøin açÖmlanmasÖnÖn mekanik ve belirlenimci yollarla
açÖklanamadÖøÖ görülür. Ravaisson’a göre her iki anlayÖû tek baûÖna konuyu
açÖklama metodu olarak iûbirliøi yapmadÖklarÖ sürece yetersiz kalÖrlar
Ravaisson alÖûkanlÖøÖ inûa edilebilir ikinci bir insan doøasÖ olarak görür. Ona
göre bu doøa ilâhî bir lütuf olarak insana sunulmuûtur.61 DoøanÖn ilkesini aûk
olarak gören Ravaisson’a göre, insan bu aûk sayesinde ùyi Olan’a temayül halindedir. Bu anlayÖû, Aristoteles’in “Hareketsiz ùlk Hareket Ettirici” anlayÖûÖnÖn bir izdüûümü olarak yorumlanabilir. Ravaisson’a göre bu ilâhî hediye ancak ve ancak teklif edilir, kabul ettirilmek için dayatÖlmaz. O, aynÖ zamanda
görmezden gelinilen ve reddedilendir de. Bu yetiyi farkÖnda olmak koûuluyla
iyi yönde kullanmak hediyeye icabet etmek anlamÖna gelirken, bu yetinin farkÖnda olarak ya da olmadan kötüye iûe koûmak da hediyeyi iyi olmayan bir
yoldan iade etmek olarak yorumlanabilmektedir. Bu anlayÖû da temelinde
bizce Aristoteles ve ùbn SinacÖ unsurlarÖ taûÖmaktadÖr. Nitekim her iki filozof, ahlâkî yaûamÖ, iyi olan alÖûkanlÖklarÖ oluûturarak korumak ve kötü alÖûkanlÖklardan uzak durmak ve onlarÖ yok etmek, böylece En Kâmil Olan’a
benzemeyi umut etmek olarak telâkki etmiûtir.
Özgür irade ve aklî hareket, her ne kadar insanÖ diøer varlÖklardan ayÖran en
güçlü etkenler olarak gözükse de, aynÖ zamanda onlar kendimiz olmamÖz açÖsÖndan göreceli olarak yapay bir etkendir de.62 Ravaisson’un anlayÖûÖna göre
bizim gerçek varlÖøÖmÖz hiçbir zaman açÖkça anlaûÖlamayan, bizim dÖûarÖdan görünürlüøümüzü artÖran ve eylemlerimizi çoøunlukla koûullandÖran alÖûkanlÖøa
baølÖdÖr. Çünkü insan çoøu zaman farkÖnda olsun ya da olmasÖn sahip olduøu
alÖûkanlÖklar minvali üzerinde deøerlendirilir ve vasÖflandÖrÖlÖr. Bu alÖûkanlÖklar
güzel olduøu sürece o insan iyi ahlâklÖ, doøru insan; sahip olduøu alÖûkanlÖklar
kötü olduøu ölçüde ise kötü ahlâklÖ insan olarak vasÖflandÖrÖlÖr.
AlÖûkanlÖklarÖn birbirine tevdi edilmesi de söz konusu olmakla beraber bu
anlayÖûÖn felsefi temelleri ahlâk felsefesi içerisinde mütalaa edilebilir. ùnsanlar
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bir takÖm alÖûkanlÖklar elde ederken, bu alÖûkanlÖklarÖn inûa edilip, sarsÖlmaz
bir yapÖ haline dönüûtürülmesi için zaman ve emek gerekmektedir. Bu, hem
iyi hem de kötü alÖûkanlÖklar için böyledir. AlÖûkanlÖklarÖn inûa edilmesi ve elde edilmesi sürecindeki çaba bu alÖûkanlÖklarÖn bÖrakÖlmasÖ ve birbirine tevdi
edilmesi sürecinde de geçerlidir, yalnÖz daha fazlasÖyla. AlÖûkanlÖk bilinçli bir
süreç halinde edinilir ve alÖûkanlÖøÖn bedensel yönü örtük-bilinçle kendini korurken, aynÖ ûekilde bilinçli bir süreç dâhilinde terk edilebilip, bilinç halinde
elde edilen süreç ve ürün korunur. Bu alÖûkanlÖklarÖn bÖrakÖlma veya birbirine
dönüûtürülme süreci çok zorludur. Her ne kadar bÖrakÖlan alÖûkanlÖk kötü,
kendisiyle deøiûtirilen alÖûkanlÖk iyi olsa da bu deøiûim süreci sancÖlÖdÖr. Çünkü elde edilen alÖûkanlÖøÖn elde tutulmasÖ, bir önceki alÖûkanlÖøa nazaran daha
zordur. Çünkü ikincil doøa iûlenmiû ve yeni bir yapÖ kazanmÖû veyahut iûlenmiû halini bir diøer halle deøiûtirmiûtir. Söz konusu süreçte doøal olarak,
ikincil kesbî yapÖ oluûturulurken ilk iûlem daha önce var olmayan yapÖ üzerine inûa edildiøinden nispeten kolay kazanÖlÖp, kendisinden zor vazgeçilen bir
özelliøe haiz olmaktadÖr. Sonradan kazanÖlan alÖûkanlÖk ise iûlenmiû olan ikincil doøada hâlihazÖrÖnda var olan iûlenmiû bir yapÖyÖ ortadan kaldÖrmak suretiyle kazanÖlacaøÖndan nispeten zor ve devam süreci takÖntÖlÖdÖr.
Bu ikinci süreci kontrol altÖnda tutan, alÖûkanlÖklarÖn baûlatÖcÖsÖ olan, bilinçtir.
YalnÖz bilinç, ikincil doøanÖn ilk ediminde aktif-pasif durumunda iken, ikincil
doøanÖn ikinci iûleniûinde aktif-aktif duruma geçmektedir. Bilinç her hangi
bir alÖûkanlÖøÖn ilk ediniminde aktif durumda iken, o yapÖnÖn korunmasÖ ve
devamÖnda pasif hale, tabir-i diøerle örtük hale geçmektedir. Ancak aynÖ bilinç elde edilen yapÖnÖn yeniden iûlenmesine mülhem var olandan farklÖ bir
yapÖ kazanma sürecinde aktif ve bu sürecin korunmasÖnda yine aktif olarak
görev almaktadÖr. Nitekim özellikle kötü alÖûkanlÖklarÖn bÖrakÖlmasÖ konusundaki sürece iliûkin Kierkegaard (ö.1855) ûu bahsi dile getirir:
Tüm düûmanlarÖn olduøu gibi belki de alÖûkanlÖk içlerinden en kurnaz olanÖdÖr. Ve onlarÖn da ötesinde kendisinin hiçbir ûekilde aûikâr
kÖlÖnmasÖna izin vermeyendir, çünkü alÖûkanlÖøÖ gören insan ondan
rahat bir ûekilde kurtulduøunu (sanabilir) AlÖûkanlÖk diøer düûmanlar
gibi her hangi birinin gördüøü ve karûÖlÖøÖnda kendisine karûÖ korumaya geçilen ûey deøildir.63
4.3. Ravaisson’un Ahlâk AnlayÖûÖ Üzerinde AlÖûkanlÖk KavramÖnÖn
YansÖmalarÖ
Ravaisson, ahlâk felsefesi anlayÖûÖnda açÖkça Aristoteles’in samimi takipçisidir. Aristoteles’e göre erdemli bir insan, belirli davranÖûlarda hareket etmede
olduøu kadar bu davranÖûlarÖ sezme noktasÖnda da belirgin ve sabit bir mizaca sahip olan kiûidir.64 Aristoteles, erdemi, birisi merkezini akÖlda bulan, di-
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øeri ise öøretmeyle geliûtirilen alÖûkanlÖøÖn neticesi olan karakterde bulan iki
anlayÖû ûeklinde düûünür.65 O, ûu anlayÖûÖ da ekler: “Erdemler bize ne doøamÖz tarafÖndan verilmiûtir ne de aksi yönde doøamÖza verilmiûtir. Ama doøamÖz onlarÖ elde etme noktasÖnda bize kapasite vermiûtir ve buradaki tam
olma alÖûkanlÖk vesilesiyledir.”66 Yani daha açÖk bir ifadeyle, nasÖl ki bizler bina dike dike inûaat yapan kimseler haline gelirsek, aynÖ ûekilde doøru davranÖûlarda buluna buluna doøru bir insan haline geliriz.67
AlÖûkanlÖøÖn çok daha fazla bir ûekilde cevhersel bir idea haline geldiøini söyleyen Ravaisson68 Aristoteles’i takip ediyor görünmektedir. AhlâklÖlÖkla insan
doøasÖnda iyi yönde sabitleûen deøiûme ve geliûme anlamlarÖ kastedilir. “Bizler deøiûmek istediøimiz için uygulamada bulunuruz, çünkü biz aydÖnlanmayÖ
ve ûu anki olduøumuz durumdan baûka bir halde olmayÖ istiyoruzdur.”69 Bu
baûka türlü hale gelmenin niûanesi ve koruyucusu ise alÖûkanlÖklarÖmÖzdÖr.
Ravaisson karakterin oluûumunu alÖûkanlÖkta aramak suretiyle Aristoteles’i
takip ederken, ahlâkÖn çift yasasÖ gibi düûünceleri de ahlâk alanÖna aktarmaktan kendini alamaz. Ravaisson ûöyle der:
Süreklilik veyahut tekrar, duyumu zayÖflattÖøÖ gibi duyumsamahissetmeyi (duygu) de derece derece azaltÖr. Duyumda olduøu gibi
duyumsamada da zevki ve elemi söndürür. Benzer ûekilde yok etmiû
olduøu duyguyu da bir ihtiyaç haline getirir ve bu duygunun yokluøu
ruh adÖna dayanÖlamaz, karûÖ konulamaz bir hal alÖr. AyrÖca, süreklilik
veyahut tekrar ahlâkî aktiviteyi daha kolay ve daha emin hale getirirken, ruhta yalnÖzca yatkÖnlÖk deøil aynÖ zamanda aktiviteye (uygulamaya) olan ûu andaki meyli geliûtirir. TÖpkÖ organlarda harekete karûÖ
geliûtirdiøi meyil gibi. Sonunda, duyarlÖlÖøÖn ve hissedilebilirliøin pasif
ve geçici tadÖnÖn yerine yavaû yavaû hareketin aktif hazzÖnÖ getirir.70
Ve tabi ki ahlâk sahasÖnda da geçerli olan ûeyi yani sevgiyi…
Ravaisson’un düûüncesinde ahlâkî eylemler alÖûkanlÖk sayesinde daha kolay,
keskin, tam ve emin hale gelirken, isteksizlik ve pasiflik solmaktadÖr. ùûte
Ravaisson’un bu fikirleri, ùbn Sina bahsinde gördüøümüz üzere zihinlerimizde ùbn Sina’nÖn terennüm ettiøi anlamlarÖ yakinen çaørÖûtÖrmaktadÖr.
Sonuç
AlÖûkanlÖk sorunsalÖ çalÖûma alanÖ olarak hem BatÖ hem de Doøu düûüncelerinde neredeyse bakir bir alandÖr. Bir diøer söyleyiûle, alÖûkanlÖk konusu hala
baûyapÖtlarÖnÖ beklemektedir. Meseleyle ilgili her tatmin edici çalÖûma, genel
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olarak alÖûkanlÖk sorunsalÖnÖn, özel olarak da alÖûkanlÖøÖn ahlâkla iliûkisinin
anlaûÖlmasÖna katkÖ saølayacaktÖr.
Bu çalÖûmada, yapmayÖ hedeflediøimiz ûey, kültürler arasÖ bir çalÖûma yaparak
alÖûkanlÖøÖn ahlâkî sahada yerini ve aralarÖndaki iliûkiyi ùbn Sina ve Ravaisson
felsefelerinden hareketle göstermek olmuûtur. Bunu yapmak için evvelâ alÖûkanlÖk sorunsalÖnÖn kendisine ve bu sorunsalÖn iliûki halinde olduøu kavramlarla arasÖndaki baøa, ahlâkla arasÖndaki iliûkiyi tespit etmemize yardÖm etmesi için
ve konunun daha saølam bir temele oturmasÖ adÖna yer verdik. ùkinci olarak,
(aynÖ gerekçelerle) ùbn Sina ve Ravaisson gibi alÖûkanlÖk ve ahlâk iliûkisini yapÖtlarÖnda etüt eden iki filozofun konuya iliûkin fikirlerini deøerlendirdik.
Etüdümüzü özetlemek gerekirse, çalÖûmamÖzda, Ravaisson ile ùbn Sina arasÖnda her ikisinin meseleye dair Aristoteles geleneøine tabi olmalarÖ nedeniyle
ortak noktalara temas ettikleri ifade edilmiûtir. Yine her iki filozofun, ikinci
doøa ve varlÖk ûartÖ olarak alÖûkanlÖøÖ ilksel ontolojik fenomen olarak gördükleri çalÖûmamÖzda genel ûekilde tespit edilmiûtir. Etüdümüzün ana örneklerini
oluûturan iki filozofun da alÖûkanlÖk sorunsalÖna salt mekanik ve belirlenimci
yollarla yaklaûmamÖû olduklarÖ ve ahlâk bahislerinde onlarÖn alÖûkanlÖk konusunu ön plana çÖkarÖyor göründükleri de vurgulanmasÖ gereken baûka bir husus olarak karûÖmÖza çÖkmÖûtÖr. BunlarÖn yanÖnda Ravaisson ile tesmiye olunan alÖûkanlÖøÖn çift yasasÖna ùbn Sina’nÖn yorumlarÖnda rastlamamÖz ve bu
tespitin kaydedilmesi de çalÖûmamÖz açÖsÖndan önemlidir.
Tüm bu benzerliklere ve ortaklÖklara raømen bu iki filozofun sahip olduklarÖ
farklÖlÖklar da yok deøildir. Özellikle bu farklÖlÖklar ùbn Sina ve Ravaisson
kapsamÖnda kendisini çok daha aûikâr hale getirmektedir. BunlarÖ örneklendirmek gerekirse; Ravaisson organik kürede süreklilik ve deøiûime en düûük
alandan en yüksek alana kadar daha kuvvetli bir ûekilde vurguda bulunmuû,
ancak bunu insanÖn merkeziliøinden öteye taûÖmaya pek sÖcak bakmamÖûtÖr.
Bunun haricinde Ravaisson alÖûkanlÖøÖ, insan dairesinde birlik adÖna içgüdüden, zekâ ve özgür iradeye kadar sistem içinde göstermeye çalÖûmÖûtÖr. Diøer
taraftan ùbn Sina da dinî pratikler üzerinde konuûurken, alÖûkanlÖøÖn rolüne
vurguda bulunmuû, Ravaisson tarafÖndan ifade edilen, inorganik küreden,
organik küreye olan bütünlüøü, cemadat âleminden, melekût âlemine geniûletmiû, insanÖn önemini Vâcibu’l Vucûd merkeziliøinde aramanÖn ehemmiyetine vurgu yapmÖûtÖr. Zira ona göre hem teorik hem de pratik düûüncenin
hem baûlangÖç hem de varÖû noktasÖ Vâcibu’l Vucûddur.
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