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TAKDİM 
 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, 1970 yılında bir grup iş adamı ve ilim 

adamı-akademisyen tarafından kurulmuştur. Bu vakıf, birinci derecede Müs-

lüman milletimizi, ikinci derecede bütün Müslümanları ilgilendiren konu-

larda ortaya çıkan problemlere çözümler üretebilmek ve muhtaç olduğumuz 

değerli âlim, mütefekkir ve araştırımacıların Allah'ın inayetiyle yetişmesini 

temin etmek, hassaten bunlara çalışma imkân ve vasıtalarını sağlamak, bil-

hassa İslâmî sahalarda gerekli ilmî araştırmalar yapmak, yaptırmak, yapılan 

araştırmaları halka arz etmek gayesiyle kurulmuştur.  

Vakfımız, yukarıda ifade edilen bu gayelerini gerçekleştirmek üzere 

millî ve milletlerarası tartışmalı ilmî toplantılar düzenlemiş, bu toplantılarda 

sunulan tebliğ ve müzâkereleri kitap hâlinde yayınlayarak toplumumuzun 

istifadesine sunmaktadır.  

Vakfımız, millî ve milletlerarası tartışmalı ilmî toplantılar yanında bir 

de İslâmî İlimlerde Metodoloji Problemi’nin araştırıldığı bir dizi Tartışmalı 

İlmî İhtisas Toplantıları düzenlemektedir.  

Prof. Dr. Mehmet Faruk Bayraktar’ın yöneticiliğinde “Son Dönem 

Ahlâk Terbiyecileri ve Ahlâk Terbiyesi” konulu tartışmalı ilmî toplantı 

06-07 Aralık 2014 tarihlerinde Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 

gerçekleştirilmiş olup toplantıda 12 tebliğ sunulmuştur: “Kınalızâde Ali 

Efendi; Mehmet Hâzık Zeynizâde; Ali Kemâl İkdamcı; Mehmet Said Efendi; 

Ali Seydi Bey; Ali İrfan Eğribozî; Ahmet Cevat Emre; Ahmet Mithat Efendi; 

M. Sadık Rıfat Paşa; Ali Rıza Bey; Hüseyin Remzi Mirala ve Ahmet Hamdi 

Akseki’nin ele alındığı tebliğler toplantıya katılan ilim adamları tarafından 

müzakere edilerek değerlendirmiştir. Bu toplantı metinleri bir araya getirile-

rek “Son Dönem Ahlâk Terbiyecileri ve Ahlâk Terbiyesi” adı ile bu 

eserde neşredilmiştir. Bu vesileyle çalışmada emeği geçen, maddî-mânevî 

desteklerini esirgemeyen bütün kişi, kurum ve kuruluşlara minnet ve şükran-

larımızı sunuyoruz.  

Prof. Dr. M. Faruk BAYRAKTAR  Prof. Dr. Ali ÖZEK 

Düzce Ü. İlahiyat Fakültesi Dekanı                 İSAV Mütevelli Heyet Başkanı 
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Toplantı açılışında Cedidiye Camii Müezzin-Kayyımı Bayram 

Çotur tarafından okunan Kur’ân-ı Kerim ayetlerinin mealleri: 

 

Yunus Sûresi, 5-10. ayetleri: 

ْمَس ِضَياًء َواْلَقَمرَ  رَ  نُورً   ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّ ِنيَن َواْلِحَساَب ۚ َما  ا َوَقدَّ ُه َمَناِزَل ِلَتْعَلُموا َعَدَد الِسِّ
ُل اْْلَياِت  ِلَك ِإَّلَّ ِباْلَحِقِّ ۚ يَُفِصِّ ـُه َذَٰ ﴾٥ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن ﴿ َخَلَق اللَّ  

Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz 

için ona (aya) birtakım menziller takdir eden O'dur. Allah bunları, ancak bir 

gerçeğe (ve hikmete) binaen yaratmıştır. O, bilen bir kavme ayetlerini açık-

lamaktadır.  

َماَواِت َواْْلَرْ   ِإنَّ ِفي اْخِتََلِف اللَّْيِل َوالنََّهارِ   ـُه ِفي السَّ ﴾٦ِض َْلَياٍت ِلَِّقْوٍم َيتَُّقوَن ﴿ َوَما َخَلَق اللَّ  

Gece ve gündüzün değişmesinde (uzayıp kısalmasında) Allah'ın gök-

lerde ve yerde yarattığı şeylerde, (Onu inkâr etmekten) sakınan bir kavim 

için elbette nice deliller vardır!  

ْنَيا َواْطَمأَنُّوا ِبَها َوالَِّذيَن ُهْم َعْن آَياِتَنا َغاِفُلوَن  ُجوَن ِلَقاَءَنا َورَ  ِإنَّ الَِّذيَن ََّل َيرْ  ُضوا ِباْلَحَياِة الدُّ
﴿٧﴾  

Huzurumuza çıkacaklarını beklemeyenler, dünya hayatına razı olup 

onunla rahat bulanlar ve ayetlerimizden gafil olanlar da vardır muhakkak. 

﴾٨ِبَما َكانُوا َيْكِسُبوَن ﴿  أُوَلـَِٰئَك َمْأَواُهُم النَّارُ    

İşte onların, kazanmakta oldukları (günahlar) yüzünden varacakları 

yer, ateştir!  

اِلَحاِت َيْهِديِهْم رَ ِإنَّ الَِّذيَن آَمنُ   ِفي َجنَّاِت   ي ِمن َتْحِتِهُم اْْلَْنَهارُ  بُُّهم ِبِإيَماِنِهْم ۖ َتْجرِ  وا َوَعِمُلوا الصَّ
﴾٩النَِّعيِم ﴿  

İman edip güzel işler yapanlara gelince, imanları sebebiyle Rableri on-

ları nimet dolu cennetlerde, alt tarafından ırmaklar akan (saraylara) erdirir.  

تُُهْم ِفيَها َسََلٌم ۚ َوآِخرُ   ـُهمَّ َوَتِحيَّ ـِه رَ   َدْعَواُهْم ِفيَها ُسْبَحاَنَك اللَّ ِبِّ اْلَعاَلِميَن  َدْعَواُهْم أَِن اْلَحْمُد ِللَّ
﴿٠١﴾  

“Onların oradaki duası: Allah'ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ede-

riz!" (sözleridir). Orada birbirleriyle karşılaştıkça söyledikleri ise "selam" 

dır. Onların dualarının sonu da şudur: Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mah-

sustur.” 



 

 

 

 

 

 

AÇILIŞ KONUŞMALARI 

 

Prof. Dr. Mehmet Faruk BAYRAKTAR 

Düzce Ü. İlahiyat Fakültesi Dekanı 

 
Sayın Milletvekilim, 

Sayın Vali Yardımcım, 

Sayın Belediye Başkan Yardımcım, 

Sayın Rektör Yardımcım! 

Ülkemizin çeşitli üniversitelerinde görevli, bu toplantı amacıyla 
Düzce’yi şereflendiren değerli akademisyenler, toplantıyı takip ama-
cıyla salona gelen ilim aşığı muhterem izleyiciler, hanımefendiler be-
yefendiler! 

Bu projenin yürütücüsü ve Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dekanı olarak yeşil Düzce’mize, Rektörümüzün ifadesiyle değer üre-
ten üniversitemize hoşgeldiniz diyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selam-
lıyorum. 

15 gün önce yapıla “Uluslararası Düzce’de Tarih ve Kültür 
Sempozyumu”nun ardından yapılan bu anlamlı toplantının hayırlara 
vesile olmasını, verimli geçmesini temenni ediyorum. 

Muhterem Hazirûn! 

Biliyoruz ki 10 yıl önce Milli Eğitim Sistemi, Batıdan bir kavramı 
taklit yoluyla alarak “Değerler Eğitimi” adında bir program başlattı. Bu 
amaçla 18 temel değer belirlendi ve bu değerlerin ilkokuldan başlaya-
rak bütün öğrencilere farklı ders ve etkinliklerle kazandırılması hedef-
lendi. Proje devam ediyor, okullarda genel olarak her ay bir değer 
üzerinde duruluyor. Ancak basından ve öğretmenlerden öğrendikleri-
miz, okulları ziyaretimizde öğrencilerde gördüğümüz pek hoş olmayan 
davranışlar karşısında bu uygulamanın pek faydalı olduğunu söyle-
mekte zorlanıyoruz. 
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Öte yandan Değerler Eğitimi bazı fakültelerde lisans progra-
mında ders olarak yer aldı. Bu arada konuya ilişkin lisanüstü tezler 
hazırlandı/hazırlanıyor, ulusal/uluslar arası toplantılar, sempozyumlar 
düzenlendi. 

Yüce Allah Ku’rân’da “Şüphesiz sen, en yüce ahlâk üzeresin” 
(El-Kalem 68/4) buyurarak ahlâk kavramına yer vermiş, Sevgili Pey-
gamber’imiz hadislerinde ‘ahlâk’ kavramını kullanmıştır. Âlimlerimiz de 
“ahlâk, tezhibü’l-ahlâk, ahlâk terbiyesi” derken son zamanlarda “etik, 
değer, değerler eğitimi” demeye başladık. Değerler eğitimine çoğun-
lukla Batı penceresinden bakıldığı ve Batı müelliflerinin görüşlerine yer 
verildiği görülmektedir. Yanlış anlaşılmasın, elbette Batılı bilim adam-
larının çalışmalarını takip edeceğiz, okuyacağız. Ancak bunu yapar-
ken kendi öz/kök değerlerimizi asla göz ardı etmemeliyiz. Celalettin 
Ökten Hocamızın Batı felsefesini öğrenmek için Fransızca öğrendiğini 
biliyoruz. 

Son yıllarda değerler eğitimi üzerine yapılan bilimsel çalışmala-
rın daha ziyade Batılı kaynaklara dayandırıldığını, bizim âlimlerimizin 
görüşlerine pek, hatta bazı araştırmalarda hiç yer verilmediğini gör-
mekteyiz. Hâlbuki ahlâk ve ahlâk terbiyesi üzerine yazılan eserler, 
Kur’ân ve hadisleri kaynak verirken ve konuya dinî pencereden bakar-
ken, son yıllarda Değerler Eğitimi ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda 
bu kaynaklara pek yer verilmemesi büyük bir eksikliktir. 

İşte bu toplantının amacı Değerler Eğitiminin temellendirilmesi-
ne katkı sağlamak, bu konuda eser/eserler yazmış son dönem Os-
manlı ahlâk terbiyecilerinin görüşlerine dikkat çekmektir. “Kilometreler-
ce yol bir tek adımla başlar.” Çin atasözünde ifade edildiği gibi, bu 
toplantıları bu alanda bir adım olarak kabul etmek gerekir.  

Öte yandan bir değerin değer olabilmesi Kur’ân ve Sünnetle 
desteklenmesine, Kur’ân ve Sünnette yer bulmasına bağlıdır. Değer, 
bir şeyin iyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin vb. olduğuna göre, Değer-
ler Eğitimi, Kur’ân ve Sünnete dayandırılmalı, İslâm âlimlerinin eserleri 
referans verilmelidir. İşte bu sebeplerle böyle bir toplantı düşünülmüş 
ve projelendirilmiştir. 

İslâm ahlâkçılarının ahlâkta temel kaynağı Kur’ân ve Sünnettir. 
Biliyoruz ki Kur’ân’da doğrudan veya dolaylı olarak ahlâk konularını 
içeren pek çok ayet, Hadis literatüründe de ahlâka dair pek çok hadis 
vardır. Zira Kur’ân ve Sünnette güdülen en temel gaye, insanın yara-
tıklar içerisindeki farklılığına uygun ahlâkî erdemlerle bezenmesini ve 
yetkinliğe, kemale ulaşmasını sağlamaktır. İşte bu temel amaç, İslâm 
âlimlerince de sürdürülmüştür. 
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İslâm ahlâkçıları arasında özellikle Gazzâlî (öl.505/1111)’ye ayrı 
bir paragraf açmak gerekir. O, mesela İhya’nın her bölümünde önce 
ayet ve hadislere, sonra İslâm âlimlerinin görüşlerine yer verir. Uz-
manlara göre ne Gazzâlî’den önce ne de sonra hiçbir İslâm ahlâkçısı 
pek çok ahlâkî konuyu onun kadar vukufla incelemiş değildir. Carra de 
Vaux (öl.1953)’ın da belirttiği gibi, Şarkta ahlâk felsefesinde Gazzâlî 
henüz aşılamamıştır. Dolayısıyla ahlâk terbiyesi üzerine yapılan bu-
günkü yaygın şekliyle kullanacak olursak Değerler Eğitimi üzerine 
yapılan bilimsel çalışmalarda ona ve diğerlerine yer vermemek büyük 
bir eksikliktir. 

Öte yandan Değerler Eğitimi üzerine yapılan bilimsel çalışma-
larda İslâm ahlâkını en çarpıcı şekilde yansıttığı düşünülen adalet, 
takva, hilim, birr, ma’rûf, münker, sekinet, vakar, sabır, hâyâ, itidal vb. 
kavramlardan pek çoğuna yer verilmemesi de son derece düşündürü-
cüdür. 

Bir örnek vermek gerekirse Hz. Peygamber (s.a.v.): “Ben 
mekarim-i ahlâkı, ahlâkın en yüksek şekillerini tamamlamak için gön-
derildim.” (İbn Hanbel, Müsned, II/381) buyurduğunda sahabe: 
“Mekarim-i ahlâk nedir?” diye sordular. Hz. Peygamber’in cevabı 
“Zulmedeni affet, gelmeyene git, vermeyene ver” olmuştur. Müslüman, 
müslümandan kopmasın, daima iyi ilişkiler içinde olsun. İşte ahlâk 
terbiyesinde amaç, bu şekilde kemale ulaşmak olmalıdır. 

Fizyoloji uzmanı Claude Bernard (1813-1878) hayatın temel 
şartının içyapıdaki denge olduğunu söylüyor. Ünlü bilim adamı Louis 
Pasteur (1822-1895) ölüm döşeğinde, “Bernard çok haklı. İnsanı öldü-
ren mikrop değil, dengenin bozulmasıdır” diyor. Dengeye büyük önem 
veren İslâm ahlâkçıları öfke, aşırı ihtiraslar, üzüntü, korku, değersiz 
şeylere karşı fikri saplantı vb. tutum ve davranışları ruhi ve ahlâkî has-
talıkların başlıca sebepleri olarak görmüşlerdir. Nitekim İbn Miskeveyh 
(öl.421/1030) “Nefsimizi akıl dizgini ile kontrol etmeliyiz.” der. Sevgili 
Peygamber’imiz de “Bir şeyi aşırı sevmek, gözü kör eder.”(Ebu Davud, 
Edeb, 117) buyurmuşlardır. İslâm ahlâkı, toplumsal bünyede de aşırı-
lıktan uzak, dengeli ve uyumlu bir hayat tarzını öngörmüştür. 

Batılı seyyah ve elçilerin Osmanlı toplumunun ahlâkî özellikleri 
ile ilgili bazı tespitleri şöyledir: 

“Türkler sade bir hayat yaşardı. Yemek için yaşamaz, yaşamak 
için yerdi. İsrafı hiç sevmezlerdi. Dengeli bir hayat sürerlerdi.” 

“ Türkiye’de her bedbahta her yerde bir yardım eli uzatıldığın-
dan orada hiç fakir yok, dilenci yok.” 
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“Hayırseverlik ve merhamet o derecededir ki, Osmanlı torakla-
rında merkeplere bile haftada iki gün dinlenme izni uygulanmaktaydı.” 

“Türk erkekleri, kadınlara son derece yumuşak, ince ve nazik 
davranıyorlar.” 

“İstanbul ahalisi, -başkalarını rahatsız etmemek için- yolculukta 
yalnız fısıltı ile konuşuyorlar, bağırıp çağırmıyorlar.” “Avazı çıktığı ka-
dar bağıran bir Türk çocuğuna rastlamadım.” “ Üç yıl Türkiye’de kal-
dım, bir defa olsun bir çocuğun ağladığını görmedim.” “İçerisinde 25 
kişi bulunan kahvehanelerde saatlerce oturdum, bir tek kişinin bile 
sesini yükselttiğini görmedim.” “En kalabalık toplantılarda bile iki kişi-
nin aynı anda konuştuğu zor görülür.” 

Osmanlının sade bir yaşam, yardım etme, merhamet, kadına 
saygı ve sükûnet gibi, ahlâkî değerlere bağlı olduğunu gösteren bu 
örnekler, günümüz için de güzel örnekler olarak düşünülebilir. 

Günümüzde toplumdaki yanlışların pek çoğu, doğru bilgi ve rol 
model eksikliğinden kaynaklanmaktadır. 1951’de İmam-Hatip okulları-
nın yeniden kurulmasında büyük emeği olan Celalettin Ökten, ailesine 
ve çocuklarının eğitimine çok önem veriyordu. Bir talebesi kendisine 
“Çocuklarınızı bu şekilde yetiştirdiğinizden dolayı cidden tebrike layık-
sınız. Benim merak ettiğim bir husus var, hocaların çoğu bu işe 
ehemmiyet vermezler. Birçok ilim irfan sahibi kimselerin kendilerine 
hiç de layık olmayan çocukları olur.” der. Celal hocanın talebesine bu 
düşüncesi ile ilgili verdiği cevap çok ibret verici ve düşündürücüdür: 
“Ehemmiyet vermezler değil evladım, bilmezler de ondan. Sonra bir 
cihet daha var. Ben çocuklarıma haram lokma yedirmedim, bu eve 
haram lokma girmemiştir.” 

Akademisyenler olarak toplumu bilgilendirme sorumluluğumuz 
olduğunu da unutmayalım. İşte halka açık ilmî toplantıların bir amacı 
da budur. 

Her zaman olduğu gibi, bu projeye destek veren İSAV Mütevelli 
heyetine, Rektörlüğümüze, Sağlık-Kültür Daire Başkanlığı’na, İl Müf-
tümüze, Belediye Başkanımıza, toplantıda tebliğ sunacak, konferans 
verecek, oturum başkanlığı ve değerlendirme yapacak bilim insanları-
na ve toplantılarda sunulacak tebliğleri izlemek üzere teşrif 
eden/edecek izleyicilere, salonda teknik hizmet verenlere teşekkür 
ediyorum. 

Programda görüldüğü, gibi, toplantı iki gün sürecektir. Açılış 
oturumundan sonra bir ara verilecek ve sonra bu salonda I.oturum 
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gerçekleştirilecektir. Diğer oturumlar Düzce İl Müftülüğü konferans 
salonunda yapılacaktır. 

Takdir büyük ölçüde oturum başkanlarında olmakla birlikte, her 
konuşmacıya 25 dk süre verilecek, izleyicilere de soru sorma ve katkı-
da bulunma imkânı sağlanacaktır. Akademisyenlerle tanışma ve onlar-
la sohbet imkânı bulma için oturumlara 30 dk. ara verilecektir. Verimli-
lik açısından programa titizlikle uyulmasını, oturum başkanlarına hatır-
latmak isterim. 

Saygılarımla…  

 

Selâmi EMEN 
Düzce İl Müftüsü 

 

Sayın Valim, Değerli Katılımcılar! 

Öncelikli olarak Son Dönem Osmanlı Ahlâk Terbiyecileri ve Ah-
lâk Terbiyesi konulu iki günlük tartışmalı ilmî toplantının düzenlenme-
sinde öncülük yapan Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı sa-
yın Prof. Dr. M. Faruk Bayraktar hocama teşekkür ederim. Kurumu-
mun da bu güzel programın tertipleyicileri arasında bulunmasından da 
ayrı bir onur duymaktayım. 

Değerli katılımcılar! “Ahlâk”sözlükte "huy, seciye, tabiat, mi-
zaç, karakter" gibi, anlamlara gelen hulk veya huluk kelimesinin çoğu-
ludur. Bir terim olarak ise "insanın iyi veya kötü olarak nitelendirilmesi-
ne sebep olan manevî vasıfları, huyları ve bunların etkisiyle ortaya 
koyduğu iradeli davranışlarının bütününe" verilen addır. Bu konuları 
inceleyen bilim dalına da ahlâk adı verilir. İslâm ahlâkının kaynağı 
Kur'ân ve sünnettir. Yüce Mevla, Allah Rasûlü ile ilgili Kalem suresi 4. 

Ayette  ٍَوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيم “sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin” bu-

yurmaktadır. Yine bir hadis- i şerifte Hz. Âişe (r.a.), bir soru münase-
betiyle Hz. Peygamber'in ahlâkının Kur'ân ahlâkî olduğunu belirtmiş-
tir.

1
 Bu iki kaynak dinî ve dünyevî hayatın genel çerçevesini çizmiş, 

amelî kurallarını ortaya koymuş, başta fıkıhçı ve hadisçiler olmak üze-
re kelamcılar, mutasavvıflar ve filozoflar tarafından geliştirilen ahlâk 
anlayışının temellerini oluşturmuştur.  

                                                      
1
 Müslim, Müsafirîn, 139. 
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Allah insanı en güzel bir biçimde (kıvamda) yaratmış,
2
 ona ken-

di ruhundan üflemiştir.
3
 Bu sebepledir ki, Allâh'ın emriyle melekler, 

insanlığın atası olan Hz. Âdem (a.s.) karşısında saygı ile eğilmişlerdir. 
Ancak insanın bu üstün ruhî cephesi yanında bir de bedeni cephesi 
vardır. İnsan, ahlâkî bakımdan çift kutuplu bir varlık özelliği taşımakta-
dır. Allah insan nefsine "fücurunu da takvasını da" ilham etmiş, yani 
iyilik de, kötülük de yapmaya yatkın bir kabiliyet ve istidatla yaratmış-
tır.

4
  

İslâm’ın ilk emri “oku” dur. İlim sahibi olmak zihinsel bir gelişim 
sürecidir. İnsanın ilim sahibi olması ise ömür denilen yaşam alanında 
zihinsel ve davranışsal birlikteliği sağlayarak yaşam sürmesidir. İlim; 
beden ve ruh ikileminde birlikteliği sağlamanın, yaşamsal alanda dav-
ranışları güzelleştirmenin bir aracıdır. İlim amaç haline gelir, amelin 
kâmilleşmesine etki etmez ise faydasız ilim sınıfına girer. 

Hz. Âişe’nin (r.a.), Hz. Peygamber'in ahlâkının Kur'ân ahlâkî ol-
duğunu belirtmesi,

5
 Allah Rasûlü’nün “Ben güzel ahlâkî tamamlayıcı 

olarak gönderildim” demesi.
6
 Yüce Dinimizde insanın ahlâkî olgunlu-

ğuna verilen önemin bir göstergesidir. Yüce Rabbimiz insanoğlunu 
esfeli safilin

7
 “hayvan âlemi” ile “a‘layı illiyyin” meleküt âlemi arasında 

her iki tarafa da meyledecek kabiliyette yaratmıştır. Bireysel ve sosyal 
yaşam alanlarında ahlâkî erdemler doğrultusunda yaşayan insan, 
nefsini alt ederek meleklerin üstünde bir yer elde etmesine neden olur. 
Aksi ise insanın nefsinin esiri olması, amellerini insanın yaradılış ga-
yesinden uzak yapması, hayvanların da altında olmasına sebep olur. 
Kul Yüce Rabbine karşı sorumludur. Fakat bu iki ahlâkî yaşam tarzını 
seçmede tamamen özgürdür. 

Ahlâk ilmi, insanın nefsinin düzenlenmesini, koruma altına 
alınmasını, bir nevi dizginlenmesini sağlayan bir ilimdir. Ahlâk ilmi 
kişinin manevî hastalıklardan korunmasını; “bir şekilde bulaşmış ise” 
çirkin davranışlardan arınmasını sağlayan, nefsin aşırı istek ve arzula-
rına gem vurulmasına yardımcı olan bir ilimdir.  

Yeni doğan bebekleri hem dinimiz hem de örfümüz “melek” ola-
rak nitelendirir. Ehl-i kitap inancının aksine doğan her çocuk iyilik, 
güzellik, İslâmî yaşam standardına uygun alarak yaratılmıştır. Yüce 
                                                      
2
 Et-Tîn, 95/4. 

3
 Hicr, 15/29. 

4
 Şems, 91/9-10; Diyanet, Kavramlar Sözlügü “Ahlâk”maddesi. 

5
 Müslim, Müsafirîn, 139. 

6
 Buhârî, Tefsir, 33/8, VI, 24. 

7
 Et-Tîn 95/5. 
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Peygamber’imiz “ Her doğan fıtrat üzerine doğar. Sonra anne ve ba-
bası onu Yahudi, Hıristiyan veya Mecûsî yapar”

8
 hadisi şerifi insanın 

ilk yaradılışta kusursuzluğunu, dünyaya geldikten sonra harici etken-
lerle doğruluktan ayrıldığını bildirmektedir. İnsanın yaradılış gayesi 
“Allah’ın ahlâkı ile ahlâklanarak” fıtratını bozmadan, güzel amellerle 
yaradanına dönmesidir. 

Değerli katılımcılar! Ahlâk, ahlâk ilminin öneminden sonra, 
mürebbiye, terbiye ediciler olarak ahlâkî terbiyecilere düşen önemli 
görevden bahsetmek gerekir. Hz. Allah (c.c.) insanı başıboş yarat-
mamıştır. Kendisine Kur’ân-ı Hâkim gibi, kılavuz, Hz. Muhammed 
(s.a.v.) gibi, bir önder himayesi ve desteği ile yaşam imkânı sunmuş-
tur. Peygamber Efendimizin İslâm’ın ilk yıllarından sonra inananların 
özellikle ahlâkî davranışlarının eğitimine öncelik vermesi önemlidir. 
Yine İslâm’ın ilk inen, özellikle Mekki ayetlerin içeriğinin ahlâkî yapının 
tesisi ile bina edilmesi de son derece önemlidir. Ahlâken bozuk olan 
bir cehalet insanlığından ashab-ı güzin denilen bir İslâm çekirdeği 
oluşturmak ahlâkî imar ile mümkündür. Yüce Dinimiz İslâm 
“Mü’minlerin iman yönünden en mükemmeli, ahlâkî en güzel olanı-
dır...”

9
 prensibi gereği imanın mükemmel hale gelmesini ahlâkî olgun-

luğa bağlamıştır. 

Günümüzde “modern” diye adlandırılan çağın büyük sorunla-
rından biri de gayr-i ahlâkî yaşam biçimidir. Biz bugün ahlâk dediği-
mizde bireysel ahlâk ile birlikte sosyal ahlâktan, ticaret ahlâkından, iş 
ahlâkından da bahsetmekteyiz. Ahlâk ilminde “reziletler” olarak da 
isimlendirilen; gıybet, dedikodu, iftira, aldatma vb. durumlar hem bi-
reysel hem de toplumsal huzursuzluğa neden olmaktadır. Geçmişten 
günümüze eğitim ve eğitimcilik müesseseleri beşikten itibaren insanın 
terbiyesi ile meşgul olmuşlardır. Yine Osmanlı döneminde var olan 
Ahilik sistemi ticaret ahlâkının gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. 

Değerli Katılımcılar! Asıl olan beden ülkesinin sultanı olan 
“kalbi” ahlâkî erdemlerle donatmaktır. Kalbin eğitimi sayesinde birey-
sel huzur, toplumsal mutluluk mümkün olabilir. Allah Rasûlü (a.s.) 
“İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; 
eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir”

10
 sözleri 

ile bunu çok güzel ifade etmiştir. Birey, toplum vücudunun kalbi gi-
bi,dir. Toplum içinde, ahlâkî yapıları bozulmuş bireylerin bulunması 

                                                      
8
 Buhârî, cenâiz 92; Ebû Dâvut, sünne 17; Tirmizî, kader 5. 

9
 Tirmizî, Ebû Davud. 

10
 Buhârî, Müslim. 
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ahlâkî düzenin bozulmasına sebep olur. Ahlâkî problemler kişisel olsa 
da toplumun her bireyine etki etmekte ve toplumu yaralamaktadır. 

Sonuç olarak, günümüz toplumunda yaşanan ahlâkî problem-
ler, İslâm ahlâkî öğretisinden uzak bir yaşam standardından kaynak-
lanmaktadır. Öğretim ne kadar mükemmel olursa olsun, eğitimde ki 
eksiklik günlük yaşantıda gayr-i ahlâkî davranışların ortaya çıkmasına 
neden olmaktadır. Şu halde toplumun çekirdeği konumundaki ailenin 
eğitimcisi olarak anneyi ve babayı; kreş eğitiminden üniversite eğitimi-
ne, bebeklik evresinden gençliğe kadar davranış eğitimi veren kurum-
lardaki eğitimcilerin ahlâkî donanımlarına ve olgunluklarına önem 
vermemiz kaçınılmazdır. 

Bu güzel programın tertip heyetine, katılımcılarına teşekkür 
ederken ahlâk eğitimine dair programların artırılmasını temenni eder, 
programın hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla’dan niyaz ederim  

 

Prof. Dr. Ali ÖZEK  

 İslâmî İlimler Araştırma Vakfı(İSAV) Mütevelli Heyet Başkanı 

Toplantımıza katılan çok değerli Düzce vali yardımcısı Hasan 
Ruhi Yaylacı’ya, Düzce Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Nigar 
DEMİRCAN Çakar’a, Düzce belediye başkan yardımcısı Murat Cay-
maz’a, teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu toplantıyı organize eden Düz-
ce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Faruk Bay-
raktar Bey’e, Düzce il müftüsü Selâmi Emen’e ve toplantının gerçek-
leşmesinde emeği geçenlere Vakfımız adına teşekkür ediyor, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Ayrıca bu toplantıya katılarak tebliğ sunacak olan ilim adamları-
na vakfımız adına şükranlarımı sunuyor, başarılar diliyorum. Bu vesi-
leyle bu toplantının milletimize, memleketimize, insanlık âlemine hayır-
lı olmasını Cenâb-ı Allah’tan niyaz ediyorum.  

Bendeniz İslâmî İlimler Araştırma Vakfı kısa adı İSAV olarak bi-
linen vakfın şu anda hasbel kader başkanı bulunuyorum ama bu vak-
fın kurucusuyum. Oturum başkanımız sayın Prof. Dr. Salih Tuğ da 
vakfın ilk kurucularındandır. Biz bu vakfın çalışmalarına beraber baş-
ladık.  

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) bundan kırk dört yıl önce 
1970 yılında İstanbul’da kurulmuş bir araştırma vakıftır. Elhamdülillah 
az da olsa bir takım çalışmalar yaptık. Bu son senelerde de çalışmala-
rımızı Anadolu’ya yönlendirmeye başladık. Yani bütün çalışmalarımızı 
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İstanbul’da yapmaya devam ederken son senelerde Anadolu vilayetle-
rinden özellikle yeni kurulan üniversitelerin İlahiyat Fakültelerinden 
gelen talepler üzerine toplantılarımızı farklı şehirlerde yapmaya başla-
dık. Bundan önce Edirne’de, Antalya’da, Konya’da, İzmir’de, Erzu-
rum’da yaptık. Nasip olursa her sene farklı bir şehirde yapmak istiyo-
ruz.  

Vakfımız şu ana kadar yirmi milletlerarası tartışmalı ilmî toplantı 
olmak üzere toplam seksen tartışmalı ilmî toplantı tertip etmiştir. Vak-
fımızın bugüne kadar gerçekleştirdiği bütün toplantıların tebliğ ve mü-
zakere metinleri kitap haline getirilerek neşredilmiştir.  

Malumunuz, milletlerin ilerlemesi ve gelişmesi eğitim ve öğreti-
me, bu yoldan âlimler yetiştirmeye, araştırıcı âlimler yetiştirmeye bağ-
lıdır. İlmî araştırma, geliştirme yapılmadığı takdirde ilmin, bilginin, eği-
tim ve öğretimin verimli neticesi alınamaz. İşte bu sebeple, bundan 
kırk dört sene önce, kırk sekiz işadamı, ilim adamı ile birlikte sivil top-
lum kuruluşu olarak bu vakıf kurulmuştur. Zaman içinde kuruculardan 
bir kısmı ahirete irtihal etmiştir; onlara Allah’tan rahmet, geride kalan-
lara sıhhat ve âfiyet diliyorum. 

Bir hususa işaret etmek istiyorum. Bugün ARGE dediğimiz ilmî 
araştırma ve geliştirme faaliyetleri elhamdülillah Türkiye’miz de bir 
hayli gelişmiştir. Esefle söylüyorum ki sadece dinî ve sosyal sahada 
araştırma pek yoktur. Bu çok büyük bir eksikliktir. Yani sosyal ilimler 
diğer ilimlerin temelini teşkil eder. Bunlardan biri de dinî ilimlerdir. Bu-
nun da başında fıkıh ilmi gelir. Fakat Hadis-i Şerif’de Efendimiz (s.a.v.) 
buyuruyor ki: 

َغَها َمْن َلْم َيْسَمْعَها ، َفُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه َغْيِر َفقِ َنضَّ   ُ اْمَرًءا َسِمَع َمَقاَلِتي َفَوَعاَها ، ثُمَّ َبلَّ يٍه  َر اَّللَّ
ُ  َوُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه ِإَلى َمْن ُهَو أَْفَقُه ِمْنه

11
 

“Benim sözlerimi duyan, duyduğu gibi, kavrayan ve hiçbir eksik 
ve ilave yapmadan başkalarına bildiren kimselerin yüzü aydın olsun. 
Nice ilim yüklü kimseler vardır ki, kendilerine ilmi aktardıkları kimseler 
onlardan daha âlimdir (âlim olacaktır.) 

İşte bizim ana konumuz budur. Peygamber Efendimiz gelecek 
nesiller içerisinde çok büyük âlimlerin yetişeceğini bu hadisiyle haber 
vermiştir. Fakat ne gariptir ki, özellikle dinî sahalarda ciddi araştırmalar 
sanki yoktur. Hatta Osmanlının son zamanlarında biliyorsunuz içtihat 
kapısını kapatmışlardır.  

                                                      
11

 Hâkim, Müstedrek, “ilim”, 294. 
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Yine bir hadis-i şerifinde Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki:  

ُد َلَها ِديَنَها ِة َعَلى َرْأِس ُكِلِّ ِمائَِة َسَنٍة َمْن يَُجِدِّ َ َيْبَعُث ِلَهِذِه اْْلُمَّ 12ِإنَّ اَّللَّ    

 “Cenâb-ı Allah her asırda bu ümmete dinini yeniden öğrete-
cek(yenileyecek) âlimler gönderir” 

Buna İslâm Âlemi on dört asır uymuş. Bu anlayış son on seki-
zinci asırda ictihat kapısının kapatılması gibi, bir düşünceyle son ve-
rilmiştir.  

Benim tavsiyem şudur: İlim her zaman ve her insanda vardır. 
Ama niçin, neden sorularını sorarak araştırma yapan, meseleyi yeni-
den ele alanlar azdır. Bizim de hedefimiz işte bu türlü ilmî araştırma 
yapacak, mevzuları yeniden sorgulayacak âlimlere, ilim adamlarına 
ihtiyacımız vardır.  

Cenâb-ı Allah cümlemizi bu yolda hizmet eden kimselerden ey-
lesin. Bu vesile ile tekrar hepinize vakfımız ve diğer kurumlar adına 
teşekkür ediyorum. Bu toplantının faydalı geçmesi için Cenâb-ı Allah’a 
dua ve niyaz ediyorum. İnşallah bundan sonra da böyle toplantılarda 
bir araya gelmeyi Cenâb-ı Hak nasip eder. Hepinize hürmet, saygı ve 
selâmlarımı takdim ve teşekkür ederim. 

 

Ahmet YURTMAN 

Düzce Milli Eğitim Müdürü 

Çok kıymetli hocalarım ve değerli katılımcılar hepinizi hürmetle 
ve saygıyla selamlıyorum. Özellikle Marmara Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesinden hocalarıma saygılarımı sunuyor ellerinden öpüyorum. 
Dünyada bilim ve teknolojinin aklın sınırlarını zorlayan bir hızla gelişti-
ği, her alanda değişme ve gelişmenin olduğu bir çağa tanıklık ediyo-
ruz. Toplum hayatımızda meydana gelen değişme ve gelişmelerin 
insan hayatına tamamıyla uyumlu katkılar sağladığını söyleyemeyiz. 
Dünyanın dört bir yanında şiddetin ve terörün, insan haklarına saldırı-
nın kısaca insanın manevî dünyasını sarsan ve insanı olumsuz etkile-
yen manzaraların hâkim olduğunu görüyoruz. Bugün insanlar arasın-
daki iletişimin koptuğu, kendisine, çevresine ve toplumuna yabancılaş-
tığı, insanlığın tek umudu olan gençlerin ahlâkî değerlerden yoksunlu-
ğu ile suçlara karıştığı bir dönemden geçiyoruz.  

                                                      
12

1924/رواه أبو داود رقم   
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Çocuğun eğitimi konusunda Hz. Ali (r.a)’ nin şu sözü çok dikkat 
çekicidir: “Çocuğun terbiyesinde sakın kusur gösterme. Zira o, senin 
zamanından başka bir zaman için yaratılmıştır.” Peki bu terbiye nasıl 
olmalıdır. Bu konuda Hz. Peygamber(sav.):çocuğun hayır üzere yetiş-
tirilmesi halinde yine hayır üzere yaşayacağını, dünya ve ahirette me-
sut olacağını beyan etmektedir. Çocuklarımızı hayır üzere yetiştirme-
nin yolu da çocuğa doğduğu andaki masumiyetini, güzel ahlâk ve 
doğru yaşayış doğrultusunda devam ettirmesini temin edecek ilkelerin 
benimsetilmesi ve yaşantı haline getirmekle sağlanabilir. 

Dünyada yapılan bilimsel araştırmaların sonuçları: Çocukluk yıl-
larında kazanılan davranışların büyük bir kısmının yetişkinlikte, bireyin 
kişilik yapısının, alışkanlıklarının, inanç ve değer yargılarının biçimlen-
dirdiğini ve sağlam bir kişiliğinin temelinin bu çocukluk yıllarında atıla-
bileceğini göstermiştir. 

Ülkemizde ahlâk eğitim ve öğretimi alanında alhakî bir şahsiyet 
kazandırmak türünden çalışmaların yeterli olmadığını söyleyebiliriz. 
Ahlâk eğitimi çoğu zaman yön verici öğütler, emir ve yasakların öğre-
tilmesi ve ezberletilmesi gereken kurallar ve kitâbî bilgiler olarak su-
nulduğunda çocuklarımızın ahlâkî gelişimine beklenin olumlu katkıyı 
sağlayamamıştır.  

İnsana ve topluma zarar veren davranışlarla toplumdaki ahlâkî 
sorunlar arasında yakın bir ilişki söz konusudur. Gerek aile yapısını, 
gerekse kamu düzenini bozan, toplumun temellerine ve moral değer-
lerine zarar veren, toplumun huzurunu dinamitleyen zulüm, haksızlık, 
şiddet, içki, kumar ve sıklıkla yalan söylemek gibi, davranışlar çağımı-
zın temel sorunlarıdır. Oysa dinimizin en başta gelen hedeflerinden 
birisi toplum huzurunun korunmasıdır. Hz. Peygamber’imiz (s.a.v.) 
hayatı boyunca zulmün yerine adaleti, düşmanlığın yerine kardeşliği, 
çatışmanın yerine dayanışmayı getirmiştir. Toplumda huzur ve kardeş-
lik bilincinin güçlenmesini hedeflemiştir. Doğruluk, adalet, güven, ne-
zaket, hoşgörü ve cömertlik gibi, ahlâkî davranışlarıyla, sevgi, şefkat 
ve merhamete dayalı aile hayatıyla tüm insanlığa örnek olmuştur.  

Bugün dinimizin insanlık âlemine sunduğu bu güven ve mutlu-
luğa her zamankinden daha muhtacız. İnsanlığın huzur ve mutluluk 
arayışı içinde olduğu günümüzde Hz. Peygamber’imizin ortaya koy-
duğu eşsiz ahlâk prensiplerine, tüm insanlığa örnek olan yaşantılarına 
her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu sebeple sevgili Pey-
gamber’imizin hayatı iyi öğrenilmeli, bütün yavrularımıza ve gençleri-
mize ahlâk eğitiminde şahsiyet eğitimi olarak öğretmeliyiz. Ahlâk eği-
timi hem bilinçli olmayı, hem de büyük çaba sarf etmeyi gerektirir. Bu 
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yolda başta anne ve babalar olmak üzere hepimize sorumluluklar 
düşmektedir. Bu sorumluluk duygusuyla akademik yönden başarılı ve 
ahlâkî değerleri yaşantı haline getirmiş bir nesil yetiştirme gayretiyle 
bu güzel programı hazırlayanlara teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

 

Prof. Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR 

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

Protokolün değerli üyeleri, kıymetli misafirler. Sizleri en derin 
saygılarımla selamlıyorum.  

 “Beşeriyetin hayat tablosu, Allah Teâlâ’nın koyduğu nizamdan 
dışarı çıkınca; insanlığın sefalete düşmesi, insanlığı felaketlerin ku-
şatması, insanların zulmü bir birlerine reva görmesi en tabiî neticedir. 
Dünyamız büyük bir küfür saltanatı ile insanlığımızın ilâhî vasıflarını 
giderek daha çok tehdit etmektedir.  

Bu küfür saltanatı maddenin en gizli teferruatına kadar ilmen 
nüfuz etmekte, füzelerle feza âlemini fethetmekte, fen ve teknikte son-
suz hızla ilerlemekte, bu da 20. asır medeniyeti diye isimlendirilmek-
tedir.  

Bu öyle bir medeniyet ki olanca hızla bu asrın insanının manevî 
sahalarında ve ahlâk değerlerinde görülmemiş bir tahribat yaratıyor. 
Öyle bir medeniyet ki, insanlık âleminin gözü önünde derisinin rengi 
ayrı olanların imha edilmesine karşı koyamıyor. Öyle bir medeniyet ki, 
milyonlarca Müslüman’ın kanına giren en vahşi hareketlere tevessül 
edenleri durduramıyor.  

Dünyamızı batıdan, doğudan, kuzeyden ve güneyden saran, 
göklere yükselen alevler, insanlığının feryadının ve ızdırabının alevle-
ridir. Bu feryat ve ızdırapları dindirecek ve bütün insanlığa hitabeden, 
insanlığı kucaklayan bir ahlâk nizamına ihtiyaç vardır. Bu ahlâk nizamı 
kainâtı, insanı yaratan Allah’a davet eder olmalıdır. Bu ahlâk nizamı, 
insana verilen hakları en güzel şekilde izah edip Allah’ın rızasına, 
dünya ve ahiret saadetine ulaşmayı temin etmelidir. Bu nizam, İnsa-
noğlunu başlangıç ve varacakları yer itibariyle bir, hayat ve ölümde 
bir, Allah’ın emrettiği kanun, hak ve vazifeler karşısında bir tutan, 
Dünya ve ahiret saadetinin ancak güzel ahlâk ile elde edilebileceğini 
esas kabul eden bir nizamdır. “  
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Bu sözler kıymetli babam Cemal DEMİRCAN Hoca’nın 12 Ma-
yıs 1968 tarihinde Sultan Ahmet Cami’nin minberinden söylediği söz-
ler. Bu günüme hamd olsun ki, o gün o kürsüden söylenen sözleri 
bana bugün bu kürsüden söylemek nasip oldu. Yaklaşık 50 yıl önce 
ahlâk üzerine söylenmiş bu sözlerin bugün hala aynı anlamı ifade 
edebiliyor olması bir yandan güzel ahlâk kavramının Dinimizdeki ve 
kültürümüzdeki yerini en güzel biçimde yansıtmakta, diğer yandan da 
Dünyamızda yaşanan acıların ve ızdırapların değişmez yüzünü gös-
termektedir. 

Ahlâk sözlüklerde “bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda ol-
dukları davranış biçimleri ve kuralları olarak tanımlanır veya insanların 
çeşitli davranışlarının yanlış veya doğru oluşunu belirleyen bir yargı ve 
ilkeler sistemi kavramı ve/veya inancı için kullanılır. Bizim inancımızda 
ise “helal olan neyse, ahlâklı olan da odur”.  

Immanuel Kant diyor ki: “Ahlâkı kötü insanlarla, sohbet etme 
ki günah işlemeye meyletmeyesin.” İçinde bulunduğumuz toplumda 
Cenab-ı Allah’ın bize verdiği akılla, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, 
dürüst olanı dürüst olmayandan, iyi ahlâklıyı kötü ahlâklıdan ayırt 
edemiyorsak, yanlışlara ve olumsuzluklara karşı tepkimizi ortaya koya-
rak ve bulunduğumuz safı açık ve net ifade edemiyorsak geçmişimize 
bir bakmalı; ilmi, dinî, vicdani birikimlerimizi gözden geçirmeliyiz. An-
cak böylelikle ahlâkî kötü insanların günah işlememize meylettirmesi-
ne engel olabiliriz. Unutmamak gerekir ki İmam Gazzâlî’nin dediği gibi, 
“Ahlâklı insan basit ve dürüsttür, kişisel gururu yoktur.” 

Yepyeni, hızla büyüyen, genç ve dinamik Üniversitemizin Sena-
tosu tarafından belirlenen temel değerlerine bakıldığında kültürümü-
zün ve dinimizin şeffaflık, hesap verebilirlik, hoşgörü, gibi, temel ahlâkî 
değerlerini içerdiği görülebilir. Bu elbette bir tesadüf değildir. İyi ahlâk-
lı, vatanına ve Milletine bağlı bireyler yetiştirmek, Üniversitemizin kuru-
luş misyonunun en temel amacıdır. Bu amaca dayalı olarak İlahiyat 
Fakültemizin kurulmuş olmasından büyük heyecan duyuyoruz. Fakül-
temizin Üniversitemizden güzel ahlâklı insanların ve Cenab-ı Allah’ın 
ve Peygamber’imizin razı olacağı nesillerin yetişmesine öncülük et-
mesini ümit ediyoruz. Düzce İlahiyat Fakültemiz, İslâmî İlimler Araş-
tırma Vakfı ve Düzce Müftülüğümüzün müştereken gerçekleştirdiği bu 
önemli toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum.  

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) “Kıyamet günü, 
bana en sevgili ve en yakın olanınız, ahlâkî en güzel olanınızdır” bu-
yuruyor. Kıyamet günü, Peygamber Efendimize en yakın olanlardan 
olmanızı Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, saygılarımı sunuyorum.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Yarg%C4%B1
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Murat CAYMAZ 

Belediye Başkan Yardımcısı 

Saygı değer milletvekilim, saygı değer vali yardımcım, saygı 
değer rektör yardımcım, saygı değer il müftümüz protokolümüzün 
saygı değer üyeleri, kıymetli akademisyenler ve katılımcılar!  

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi ve Düzce İl Müftülüğünce düzenlenen “Son Dönem Ahlâk Terbi-
yecileri ve Ahlâk Terbiyesi” konulu ilmî toplantı vesilesiyle hepinizi 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum.  

Yaklaşık altı asırlık bir zaman dünyanın dört bir yanına siyase-
tiyle, ekonomisiyle hükümran olan Osmanlı, her açıdan olduğu gibi, 
ahlâk kurumuyla da incelemeye değer bir yapıya sahiptir. Değerli aka-
demisyenlerimiz hazırladıkları geniş kapsamlı tebliğleriyle Osmanlının 
ahlâkî yapısı hakkında bizleri aydınlatacaklardır.  

Kıymetli katılımcılar! Bizler güzel ahlâkın en güzel örneklerini 
yaşayan bir Kur’ân olan Peygamber’imiz (s.a.v.) den öğrendik. Kur’ân-
ı Kerim’de ahlâkî övgüyle bahsedilen Peygamber Efendimizin” “Ben 
güzel ahlâkî tamamlamak üzere gönderildim” hadisi hayatımıza ve 
medeniyetimize ışık tutmaya devam edecektir.  

Bizler emaneti ehline vermeyi, yoksulları, düşkünleri gözetmeyi, 
komşusu açken tok yatmamayı, davete icabet etmeyi, düğünde ve 
cenazede omuz omuza olmayı, hasta ve muhtaç olanlara yardım et-
meyi, nefes almak, su içmek, hapşırana çok yaşa demek kadar bunu 
hayatımızın bir parçası haline getirebildiysek bunu İslâm ahlâkına 
borçluyuz.  

Eminim ki, İSAV ve Düzce’mizin önemli kurumlarının işbirliğiyle 
düzenlenen bu etkinlik zaman zaman kıymetini unutur gibi, olduğumuz 
değerlerimizi hatırlatma açısından büyük fayda sağlayacaktır.  

Gerçekleştirilen bu ilmî toplantıya katkı sağlayan rektörümüze, il 
müftümüze ve kıymetli akademisyenlerimize şükranlarımı sunarım.  

“Son Dönem Ahlâk Terbiyecileri ve Ahlâk Terbiyesi” konulu ilmî 
toplantının başarıyla tamamlanmasını temenni ediyor, hepinizi bir kez 
daha sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 
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Hasan Ruhi YAYLACI 

Düzce Vali Yardımcısı 

Saygı değer milletvekilim, saygı değer rektör yardımcım, beledi-
ye başkan vekilim, İslâmî İlimler Araştırma Vakfı başkanlığı, müftülü-
ğümüz ve üniversitemizin işbirliğiyle yapılan bu toplantıya katılan katı-
lımcılar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.  

Sayın valimiz Ali İhsan SU, katılabilirim demesine rağmen işle-
rinin yoğunluğu nedeniyle toplantıya katılamamıştır. Ancak kendisi 
daha sonra katılabilir mi onu da bilemiyorum.  

Ahlâk dediğimiz konu genelde insan ahlâkı, en önemli unsurlar-
dandır. Sosyal ilişkiler, yardımlaşma, karşılıklı birbirini ziyaret etme. 
Şimdi bakıyoruz Dâru’l-Aceze gibi, yaşlıların kaldığı yerler var. Oralar-
da, bayramlarda çocuklarının, torunlarının gelmesini bekliyorlar. Ken-
dilerini ziyaret edecek kimselerin gelmesiyle mutlu oluyorlar. Ya da 
başka insanların gelmesiyle mutlu olabiliyorlar. Gençlerden, okul öğ-
rencilerinden bazı kişiler bunları belli zamanlarda ziyaret ediyorlar, hal 
ve hatırlarını soruyorlar. Demek ki, geniş aileler, çekirdek aileye, daha 
sonra da teknolojinin gelişmesiyle aile içinde bile ilişkilerin kopma 
noktasına geldiğini görüyoruz. Bunlar bilgisayar ve internet gibi, aletle-
rin dolaylı olarak kötü kullanımından kaynaklanan şeylerdir. Kişiler 
zamanlarının büyük bir kısmını teknik aletlerin başında geçirmekle 
insanla olan ilişkilerini geri plana atmaktadırlar.  

Ahlâk, kişileri birbirleriyle kaynaştıran en önemli bir unsurdur. 
“İnsanlar konuşa konuşa anlaşır” ifadesini bulduğu, kişilerin örnek 
alabildiği güzel ahlâklı insanların oluşumundan meydana gelmektedir. 
Hz. Peygamber’in örnek davranışlarının toplumda gösterilmesiyle aynı 
şekilde topluma yansıdığını görürüz.  

İslâmî İlimler Araştırma Vakfının değerli üyelerine, üniversite ve 
müftülüğe çok teşekkür ediyorum. Böyle konuların gündeme gelmesi 
ve araştırılmasının mutlaka faydalı olacağına inanıyor, hepinize saygı-
lar sunuyorum. 

 
İbrahim KORKMAZ 
Düzce Milletvekili 

Muhterem vali yardımcım, muhterem rektör yardımcım, protoko-
lün değerli üyeleri ve değerli hocalarım! 
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Böyle güzel bir günde ve böyle güzel bir ortamda sizlerle bera-
ber olmaktan şeref duyduğumu belirterek sözlerime başlamak istiyo-
rum. Zamanı aşmamak adına çok kısa konuşmak istiyorum. Çünkü 
burada konunun uzmanı hocalarım var, onlar detaylı bir şekilde konu-
ları ortaya koyacaklar.  

Siyasetçi kimliğimden önce teknolojiyi yakından takip eden bir 
mühendis olarak bana şöyle bir soru sorulsa: Ahlâklı bir toplum mu, 
yoksa teknolojide son derece ilerlemiş bir toplum mu tercih edersin? 
Bu sorunun siz de olduğu gibi, bende de tek bir cevabı var: Ahlâklı bir 
toplum. Teknoloji sadece bizim yaşantımızı kolaylaştırır. Eğer siz ah-
lâklı bir nesil yetiştirmezseniz, ahlâklı bir ilim adamı yetiştiremezseniz 
bilgisayar teknoloji konusunda çok ileri bir nesil yetiştirseniz dahî bu 
insanların eğer ahlâk anlayışları yoksa öğrendikleri sistemle fitne-fücur 
yaparlar. Çünkü bütün bankalar ve bütün herşey artık bilgisayar sis-
temle çalışıyor. Çok iyi bilim adamı yetiştirebilirsiniz, ama ürettiği her 
şeyle ben bununla insanları daha rahat öldürebilirim, toplumları nasıl 
daha iyi bir şekilde yok edebilirim ve nasıl daha fazla para kazanabili-
rim. Teknolojide son derece ileri gitmesine rağmen bugün batı ülkele-
rinin yaptığı da genelde bundan başka bir şey değildir.  

Sayın rektör yardımcımız Nigar Hocahanım bunu biraz önce 
babasından naklen -babası muhterem Cemal hocamıza da acil şifalar 
diliyorum-güzel bir şekilde izah ettiler. Bugün teknolojik olarak çöküntü 
içerisinde olmanız ve çok fazla gelişmemiş olmanız çok önemli bir olay 
değildir. Bizim vazifemiz önce kendi yaşantımızda olmak üzere Al-
lah’ın dinini yeryüzünde hâkim kılmaktır.  

Bu vesile ile şunu söylemek isterim: Üniversitelerin güzel ahlâklı 
insan yetiştirmesinde ve milli eğitimin güzel ahlâklı insan yetiştirme-
sindeki önemini burada konuşacak değilim. Biz iktidar hükümeti olarak 
bunun önemini gayet iyi biliyoruz ve önünü açmak için de her türlü 
imkânı sunmaya çalışıyoruz. Ahlâklı bir nesil teknolojik olarak da ileri 
giderse İnşaallah çok güzel sonuçlar verecektir. Basit bir şekilde bun-
ları anlatmak istedim.  

Burada bulunan değerli ilim adamlarına hürmet ediyorum, elle-
rinizden öpüyorum. Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin Düzce’ye 
hayırlı bir nesil yetiştirmesinde, Allah’ın istediği sistemi ortaya koymak-
ta, bunu anlamış ve bunu özümsemiş nesil yetiştirmede öncü olmasını 
diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. 



 

 

 
 
 
 

AÇILIŞ KONFERANSI 
 

İNSAN VE DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN 

HZ. PEYGAMBER ve AHLÂK 
 

İsmail Lütfi ÇAKAN 

 

Allah Teâlâ’ya hamd ü senâ, Rasûlü Hz. Muhammed Musta-
fa’ya salât u selâm, âl ve ashâbına ve onların yoluna güzelce tâbî 
olanlara saygı ve ihtiram ile sözlerime başlıyorum. 

Muhterem Hazırûn, 

Sizinle paylaşacağım konu, -programda da görüldüğü gibi,- iki 
ögeden oluşmaktadır: Hz. Peygamber ve Ahlâk. Bendeniz bunlara 
güzel ahlâk-olgun iman ilişkisi konusunu da eklemek suretiyle ko-
nuyu üç başlık altında sizlere takdim etmek istiyorum. 

Önce kısa bir durum tespiti yapalım.  

Tarihen sabittir ki Hz. Peygamber’in, peygamber olarak gönde-
rildiği zaman diliminde, -dünyanın diğer birçok yöresinde olduğu gibi,- 
Mekke toplumunda da, putlar hâkimiyeti, gönüller fesâdı, yaygın bir 
insanlık dıramı ve dolayısıyla bireysel ve toplumsal anlamda derin bir 
ahlâkî çöküntü yaşanıyordu.  

Yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerîm'in beyânına göre, "İnsanların iş-
ledikleri yüzünden karada ve denizde (yani her tarafta) fesat zuhûr 
etmiş, bozgun ortalığı kaplamıştı"

1
 

Merhum Âkif’in diliyle söyleyecek olursak, 

“Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta, 

Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi.”
2
  

                                                      
 Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, 
ilcakan@yahoo.com 
1
 Rûm sûresi (30), 41 
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Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu vahşî manzarayı 
düzeltmek için gönderilmişti. Efendimiz, o günün insanlarını İslâmlaş-
tırmak suretiyle bu vahşet manzarasına son vermiş ve miladi yedinci 
asrın ceziretü’l-arab’ını bir rahmet ve şefkat ortamına, bir medeniyet 
merkezine çevirmişti. O, sallallahu aleyhi ve sellem, bunu temsil ettiği 
merhamet, şefkat ve ahlâk kaynağı risâlet/elçilik makamı ve Allah 
elçisi sıfatıyla gerçekleştirmişti.

3
  

 

Hz. PEYGAMBER ve İŞLEVSEL KONUMU 

Hz. Peygamber’in gerçekleştirdiği İslâm medeniyetinin temel 
unsurlarından biri olan ahlâk’ı, yani etik değerleri yeterince algılaya-
bilmemiz için öncelikle Peygamber Efendimizin, dinî açıdan konu-
mu ve ahlâkî bakımdan durumu üzerinde bazı tespitlere yer verme-
miz uygun olacaktır. 

Hz. Peygamber’in işlevsel konumu üzerinde Kur’ân-ı Kerîm’de 
açıktan ve dolaylı olarak bilgi veren ayet-i kerimeler bulunmaktadır. 
Ancak meseleyi Allah’ın resülü, elçisi olmak noktasından ele al-
manın olayın bütününü kavramak bakımından önemli olduğu açık-
tır. 

 
Allah Teâlâ, “(Elâ lehu’l-halku ve’l-emr), İyi biliniz ki yaratmak 

da, emredip yönetmek de Allah’a âittir”
4
 buyurmaktadır. Yüce Yara-

tıcının hükümlerinden tekvinî ve tedbirî olanlar, içindekilerle birlikte 
evrendeki varlıkları ilgilendirmektedir. Her varlık kendisi için takdir 
edilmiş olan çerçevede devam edip gitmektedir. Teklifî hükümleri ise, 
onun kendisine ait olduğunu bildirdiği emr/yönetim ile ilgili ve insanla-
ra/mükelleflere yöneliktir. Peygamberler, işte bu teklifî nitelikteki 
hükümleri tebliğ eden, görev süre ve yörelerinde onların nasıl 
anlaşılması gerektiğini sözlü olarak açıklayan, nasıl uygulanaca-
ğını fiilen gösteren, şekillendiren, güncel ifadesiyle yorumlayan 

                                                                                                                  
2
 Safahat, s. 461 (“Bir Gece” Şiiri) 

3
 Kur’ân-ı Kerîm'in bildirdiğine göre, risâlet müessesesi yani peygamberlik, bir 

rahmet kurumudur. “Her şeyi kuşatan ilâhî rahmet”in tam bir tecellisi olan 
risâlet kurumunun kıyâmete dek temsilcisi sevgili Peygamberimiz’dir. Hz. 
Peygamber'in temiz hayatı, rahmet-i ilâhiyyenin merhamet-i Muhammediyye 
olarak tecellisi demektir. Nitekim bir âyet-i kerimede Hz. Peygamber'deki şef-
kat ve merhametin kaynağı rahmet-i ilâhiye olarak gösterilmektedir: "O vakit 
Allah'dan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şâyet sen kaba, katı yü-
rekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. "(Al-i imran (3), 159) 
4 

el-A’raf (7), 54 
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elçilerdir. Bir başka anlatımla peygamberler, beşerî hayata yönelik 
ilâhî irade ve müdâhalenin görevlileri ve temsilcileridir. Nitekim 
“yaratma ve yönetmenin Allah’a ait olduğu” ile ilgili âyetin siyak-sibakı 
ve Hz. Peygamber’e itaatı ve uymayı emreden

5
 âyetler, Hz. Peygam-

ber’in, beşerî hayata yönelik ilâhî irade ve müdâhalenin temsilci-
liğini onaylamaktadır. Üstelik bu temsilcilik fevkalâde dina-
mik/amelî/pratik, bütünüyle hayatın içinde bir temsilciliktir. Asla 
pasif ve teorik bir temsilcilik değildir. 

 
Tüm peygamberlerden farklı olarak Peygamber Efendimiz, söz 

konusu ilâhî irade ve müdâhaleyi son kez ve evrensel çapta temsil 
etmiş, şekillendirmiştir. Sünnet en temelde, işte bu müdahalenin 
formunu oluşturmaktadır. O halde Sünnet, Peygamber’imiz tara-
fından temsil edilen ilâhî irade ve müdahalenin kavramsal adı ve 
temsilcisi demektir. Hadisler de tabiî olarak, bu temsilin bilgi ve bel-
gelerini içermektedir. 

 
Bu çerçevede Hz. Peygamber’in işlevsel konumuna ve bu 

konumun yansıması/tezahürü demek olan sünnet-i seniyye’ye 
baktığımız zaman, onun ve yaşayışının genelde insanlar, özelde 
inananlar için ne ölçüde önem arz ettiği anlaşılacaktır. Buna ilave 
olarak bir şey daha anlaşılacaktır. O da bu temsil bütünlüğüne ait her 
şeyin -aralarında derece farkı olsa da- önemli olduğudur. Günlük be-
şerî formlar da metafizik dünyaya yönelik mesajlar da söz konusu ilâhî 
irade ve müdahaleyi, kendi sahalarında temsil ettikleri için fevkalâde 
önemlidir. Bu sebeple Efendimizin bir insan olarak yapıp ettikleri 
“vâcibü’l-ittiba değildir” demek, onların “sâlihu’l-ittiba” olmadığı 
anlamına gelmez. Yani Peygamber aleyhissalât ü vesselam’ın günlük 
işleri, uyulması vacip değilse bile, uymaya salih/uygun tavır ve davra-
nışlardır. 

Sünnet’i kendi içinde farklı ve bilimsel nitelendirmelere tâbi kıl-
mak ayrı bir iş, onu “ilâhî irade ve müdahalenin temsilcisi olarak”, 
temel işlevi/fonksiyonu ve yapısal bütünlüğü içinde algılamak çok da-

ha farklı ve anlamlı bir iştir. Bu ikinci durum, “ إننى من المسلمين  Ben 

müslümanlardanım” ikrarında ifadesini bulan Müslüman kimlik ve 
kişiliğinin orijinalitesini ve duruşunu ifade eder. Nitekim Hz. Peygam-
ber’i tanımladığı kabul edilen  

ِ َوَعِمَل َصاِلًحا َوَقاَل ِانَِّني ِمنَ  ْن َدۤعا ِاٰلى اَّللَّ اْلُمْسِلِمين َوَمْن اَْحَسُن َقْوالً ِممَّ  “(insanları) 

Allah’a çağıran, iyi iş yapan ve ‘ben müslümanlardanım’ diyenden 

                                                      
5
 Bk. Âl-i İmrân (3), 31 
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kimin sözü/çağrısı/konumu daha güzeldir”
6
 anlamındaki âyet-i ke-

rime, söz konusu müdâhalenin söylem, eylem ve duruş boyutlarını 
ortaya koymakta ve dolayısıyla Hz. Peygamber’in ve Sünnet’inin ko-
num bakımından ne anlama geldiğini belirlemektedir. 

 
Bize göre, Hz. Peygamber’e ve dolayısıyla sünnet-i seniyyeye 

yönelik farklı yaklaşımlar, işte bu müstesna durumun algılanmasındaki 
farklılıklardan ileri gelmektedir. 

 
Öte yandan Yüce Yaratıcı bir âyette, Hz. Peygamber’in inanan-

lara dönük işlevsel konumunu ve bu konumun vahiy-Rasûl ve sün-
net-ümmet bağlamında ne anlama geldiğini şöylece açıklamış bu-
lunmaktadır:  

ُ َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ َبَعَث ِفيِهْم َرُسواًل ِمْن أَْنُفِسِهمْ  ُمُهْم  َلَقْد َمنَّ اَّللَّ َيْتُلوا َعَلْيِهْم آَياِتِه َويَُزكِِّيِهْم َويَُعلِِّ
-Gerçek şu ki içlerinden, kendi" اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضََلٍل ُمِبينٍ 

lerine Allah'ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden, yanlış inançlardan 
ve inançsızlıktan) onları arındıran, kendilerine kitap ve hikmeti 
öğreten bir Peygamber göndermek suretiyle Allah, mü'minlere 
büyük bir lütufta bulunmuştur. Hâlbuki onlar daha önce apaçık 
bir sapıklık içinde idiler."

7
 

Bu âyet-i kerime, Hz. Peygamber’i sırasıyla “mü’minlerin arala-
rından(beşer)”, ”Allah’ın âyetlerini okuyan (mübelliğ), “müzekkî-
mürebbî” ve “muallim-mübeyyin” olarak tanıtmaktadır. 

Hz. Peygamber de ümmeti karşısındaki konumunu “inne 
meselî = benim konumum” diye başlayan beyanlarında, değişik açı-
lardan farklı benzetmelerle ortaya koymuştur. Neticede “aleyküm bi 
sünnetî = Size benim yaşayışımı takip etmek düşer” buyurmuş, 
inananlarla arasındaki ilişkinin ittiba ve uyum ilişkisi olduğunu du-

yurmuştur. Esasen Kur’ân-ı Kerim’de de “ ََواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم َتْهَتُدون O elçiye 

uyunuz ki, doğru yolu bulasınız”
8
 buyrulmuştur. 

 

-Peygamber, mü’minlere öz nefisle = النَِّبيُّ أَْوَلى ِباْلُمْؤِمِنيَن ِمْن أَْنُفِسِهمْ “

rinden daha ileri/önceliklidir”
9
 âyeti, kimi müfessirlerce -haklı olarak- 

“Peygamber’in sünnetine uymak, mü’minler için kendi görüşleriy-

                                                      
6
 Fussılet (41), 33 

7
 Âl–i İmrân (3), 164.  

8
 El-A’raf (7), 158 

9
 el-Ahzab (33), 6 
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le amel etmekten önde gelir”
10

 diye anlaşılmış ve açıklanmıştır. Bu 
sebeple, “inneme’l-amelü’s-sahîh hüve mâ vâfeka’s-sünne = Makbul 
kulluk, Sünnet’e uygun olan kulluktur.” Çünkü Allah Teâlâ Hz. Pey-
gamber’i “en güzel hayat örneği” olarak takdim etmiştir.  

 َ َ َواْلَيْوَم اْْلِخَر َوَذَكَر اَّللَّ ِ أُْسَوةٌ َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن َيْرُجو اَّللَّ  َكِثيًراَلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اَّللَّ

“Sizin için, Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar ve 
Allah’ı çok ananlar için Allah’ın Rasûlünde güzel bir örnek (hayat 
modeli) vardır”

11
 

Hz. Peygamber’e uymak, hiç şüphesiz, onun yaşayış biçimine, 
sünnetine hayatı uydurmakla mümkündür. Bir başka deyişle, onun 
hayatını taklit etmek, iman gereğidir. Bu, asla terim anlamında bir 
taklit değil, tam aksine İslâm kimlik ve kişiliğinin elde edilmesi için 
gerekli olan ittiba anlamında taklit demektir. Zira sadece Hz. Pey-
gamber’in hayatı dindir.

12
 Dini yaşamış olmak için onun nezih haya-

tının -imkânlar ölçüsünde- taklit edilmesi gerekmektedir. Çünkü ilâhî 
irade ve müdâhalenin Hz. Peygamber tarafından gerçekleştirilmiş 
formu demek olan Sünnet’e uymak, Müslümanca Müslüman oriji-
nalitesi içinde yaşamaktır.  

Burada bir tespit yapmamız gerekmektedir. Hz. Peygamber’in 
ilâhî iradenin temsilcisi sıfatıyla ortaya koyduğu uygulamaları kabulle-
nip onları paylaşmakla, “ ََِّتَخلَّق وا بِأَْخََلِق ّللا = Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanın, 
Allah’ın emir ve yasaklarıyla, sizin için seçtiği değerlerle şekillenip 
yaşayın’

13
 tavsiyesine uyulmuş olacaktır. Hz. Peygamber’in işlevsel 

konumu ve varlığı ile bireysel ve toplumsal olarak inananlara 
sağladığı en köklü, yaygın ve saygın fayda ve orijinalite işte bu-
dur. 

Peygamberlerin Temel İşlevi 
Şah Veliyyullah ed Dihlevî’nin (1176/1762) tesbitiyle söyleyecek 

olursak, Peygamberlerin ortak uğraşı alanları ikidir: 
a. Nefsin terbiyesi /bireyin eğitimi 
b. Toplumun/ümmetin yönetimi 

                                                      
10

 Bk. Kadı İyaz, eş-Şifâ-ı Şerif (tercüme, s. 55) 
11

 el-Ahzâb (33), 21 
12

 “Hocanın dediğini tut, gittiği yoldan gitme!” sözü de bize göre ‘Hz. Peygam-
ber’den başka kimsenin hayatı din olarak taklid edilemez’ anlamında bu temel 
ilkeyi belirlemektedir. Bilinen bir gerçektir ki, “ma’sum yani hata işlemekten 
korunmuş olmayan kimselerin taklidi dinin tahrif sebeplerindendir.”[Bk. ed-
Dihlevi, Huccetu’llahi’l-bâliğa, I, 352 (trc. I, 444)] 
13

 El-Abderî, el-Medhal, I, 293 
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Bütün peygamberler diğer konularla, bu iki nokta ile ilgileri ölçü-
sünde meşgul olmuşlardır.

14
 

Öyle sanıyorum ki Şah Veliyyullah’ın bu tespiti, faziletli toplu-
mun ve hatta medeniyet kavramının içeriğini açıklayıcı nitelikte-
dir. Zira nefsin terbiyesi, bireysel eğitimi; toplumun yönetimi de top-
lumsal gelişmeyi ifade etmektedir. 

Genelde peygamberlerin özelde sevgili Peygamber’imiz Hz. 
Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem’in amacı ve hede-
fi, Allah’ın dinini, hayatlarında canlandıracak müminler yetiştir-
mektir. Sahâbe kıvâmı bu seviyenin ifadesidir. Peygamber Efendimiz 

bu seviyenin doruk noktasını, “ ُ -Sizin en değer = ِخَياُرُكُم الَِّذيَن ِإَذا ُرُؤوا ُذِكَر اَّللَّ

lileriniz, görüldüklerinde Allah teâlânın hatırlandığı kimselerdir”
15

 
diye tanımlamıştır. “Görüldüğünde Allah’ın hatırlandığı adam” ya da 
“Allah’ı hatırlatan adam” olmak, herhalde insanoğlu için büyük bir 
şereftir. Sahâbiler dışında böyle birinin tespitine, büyük âlim 
Zehebî’nin (748/1374) Siyeru a’lami’-nübelâ adlı eserinde rastladım. 
Onu da size aktarmak istiyorum: Kâle Ebû Avâne: Raeytü 
Muhammede’ne Sîrîne fi’s-sûki; femâ reâhu ehadün illâ zekerallahe = 
Ebû Avâne dedi ki; Muhammed b. Sîrîn’i çarşıda gördüm. Hiç abar-
tısız ifade ediyorum ki, onu her gören kişi Allah’ı hatırlar.”

16
 

Peygamber Efendimiz, bireysel planda ve nihâî anlamda işlev-
sel olarak, “görüldüklerinde Allah’ın hatırlandığı mü’minler” yetiş-
tirmeyi hedeflemiştir. Zira o, ashâbına “en iyileriniz, en hayırlılarınız” 
diye böyle bir olgunluğu/kemâli işaret buyurmuştur.

17
 “Aramızdan, 

bizim sıkıntıya düşmemiz kendisine ağır gelen, bize düşkün, müminle-
re karşı pek şefkatli ve merhametli” olduğu

18
 Rabbimiz tarafından bildi-

rilen Peygamber aleyhisselâm’ın söz konusu beyânı, geliştirmek iste-
diği medenî/ideal birey tipinin nihai/ en üst düzey anlatımıdır. 

Toplumsal anlamda Hz. Peygamber’in “müttakîler”den oluşan 
sosyal yapıları hedeflemiş olduğu açıktır. Zira “Bizi müttakiler toplu-
luğuna önder yap”

19
 âyeti ve duası bu hedefi ortaya koymaktadır. 

                                                      
14

 Hüccetullahi’l-bâliğa, I, 253 (Tercümesi, I, 322-323, İsanbul, 1994) 
15

 Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 409; İbn Mâce, Zühd 4 
16

 Siyer, III, 610 
17

 Bk. Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 409; İbn Mâce, Zühd 4 
18

 et-Tevbe(9),127 
19

 el-Furkân (25), 74 
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Zaten “Allah katında en değerli olanlar da en müttakî, Allah say-
gısı en yüksek olan kimselerdir.”

20
 

İslâm tarihi perspektifinden meseleye baktığımız zaman Hz. 
Peygamber’in, Dâru’l-erkâm’da bireylerin inanç eğitimini Kur’ân öğre-
tim ve eğitimi ile; Mescid’de ve Suffe’de ise toplum ve topluma önder-
lik yapacak lider kadrosu eğitimini, Kur’ân öğretimi ve sünnet pratiği ile 
kurumsal düzeyde gerçekleştirmiş olduğunu görürüz. 

Efendimizin eğitimi İslâmî değerler eğitiminin özgün halini ifade 
eder. İslâm medeniyeti de kendine has değerleriyle gelişmiş ve şekil-
lenmiş özgün bir medeniyettir. Başka ümmetlere benzememek esa-
sı, başkalarının değerlerine öykünmemek disiplinidir. Kendi özel-
liklerini yaşama ve koruma bu disiplinle sağlanır. Şimdilerde “yükse-
len batı değerleri” diye kökeni, oluşumu ve hedefi, bizim medeni-
yetimizin değerleriyle uyuşmayan bir anlayışa, toplum bünyemizin 
tüm kapılarını gümrüksüz/denetimsiz açmak eğilimini bu açıdan tasvip 
etmenin ve hoş görmenin imkânı yoktur. Aksi halde “müstemleke 
eğitim ve öğretimine” millilik kılıfı geçirmek gibi, bir garabeti ve kendi 
değerlerimizin ortadan kalkmasını onaylamış olmak gibi, toplumsal bir 
cinnet ve cinayeti paylaşmış oluruz ki bu da tek kelime ile felâkettir. 

AHLÂK /AHLÂK-I HAMÎDE  
  
Kur’ân-ı Kerim çerçevesinde Peygamber Efendimizin işlevsel 

konumu hakkında verdiğimiz bu bilgi ve tespitlerden sonra bizzat 
kendisinin beyanlarıyla ahlâk konusundaki durumunu paylaşabili-
riz. 

O, kendisinin peygamber olarak gönderilişini,  َْسَن اِْل َم ح  ْخََلقِ ب ِعْثت  ِِل َتمِّ  
Ben güzel ahlâkî (ya da ahlâkî güzellikleri/erdemleri) tamamlamak için 
gönderildim”

21
 diye açıkça ilan etmiş bulunmaktadır. Hadisin kimi riva-

yetlerinde “hüsne’l-ahlâk” tamlaması yerinde “sâliha’l-ahlâk”
22

 ve 
“mekârime’l-ahlâk”

23
 tamlamaları da yer almaktadır. Böylece risâlet 

kurumunun temelinde güzel ahlâk’ın inananlara kazandırılması gibi, 
bir ana amacın bulunduğu açıklanmış olmaktadır. 

Burada hemen işaret etmemiz gereken bir gerçek bulunmakta-
dır: 

                                                      
20

 Bk. el-Hucurât (49), 13 
21

 Muvatta’, Hüsnü’l-huluk 8 
22

 Ahmed b. Hanbel, Müsned, XIV, 512; XVIII, 137 
23

 Bezzar, Müsned, II, 476 



34     SON DÖNEM OSMANLI AHLÂK TERBİYECİLERİ ve AHLÂK TERBİYESİ 

 

 

Hz. Peygamber’e, ne peygamberlik hayatında ne de sonra-
sında kesinlikle en küçük ahlâkî bir kusur isnad edilememiştir. 
Mekke’nin putperestleri ona “Peygamber değilsin” dediler. “Allah'a 
iftira ediyor” dediler. “Büyülenmiş”, “deli” dediler. “Şâir”, “kâhin”, “sihir-
baz” dediler. Bunların hiçbirinde haklı değildiler. Onların Hz. Peygam-
ber’i, peygamberlik öncesi hayatında “el-Emîn =güvenilir” diye tanım-
lamış olmaları da Efendimizin, düşmanlarını bile hayran bırakan bir 
ahlâkın sahibi ve temsilcisi olduğunu göstermektedir. Mekkeli Müşrik-
lerin Hz. Peygamber karşısındaki yenilgilerinin başlangıç noktası 
işte burası olmuştur. Tertemiz, pırıl pırıl yaşanmış ahlâklı bir ha-
yat.  

Nitekim bugün Ahlâk, “insanın iyi veya kötü olarak vasıflan-
dırılmasına yol açan manevî nitelikleri, huyları ve bunların etkisiy-
le ortaya koyduğu iradeli davranışlar bütünü”

24
 diye tarif edilmek-

tedir. Hz. Peygamber’in bu bütünlük içindeki yaşayışı, muhataplarına 
karşı en güçlü yönü ve tabir caiz ise, en etkin silahı olmuştur. 

Daha sonraki dönemde cereyan etmiş olan şu soru-cevap olayı 
da ahlâk’ın sadece huylarla/duygularla sınırlı olmadığını onlara 
bağlı olarak ortaya konan iradî davranışları da kapsadığını gös-
termektedir. 

Sa’d b. Hişâm b. Âmir diyor ki, ben Hz. Aişe’ye gidip, 

-“Ey mü’minlerin annesi!. Bana Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem’in ahlâkını/yaşayışını anlat, dedim. O da; 

-“Onun ahlâkı/yaşayışı Kur’ân’dan ibâretti. Sen Kur’ân’daki 
“gerçekten sen büyük bir ahlâk üzeresin” âyetini okumuyor mu-
sun? dedi.” Ben, yine; 

 
-“Ben, bekâr yaşamak istiyorum” dedim. O da bana; 

- Öyle yapma! Sen “Sizin için Allah’ın Resülü’nde güzel bir 
hayat örneği vardır” âyetini okumuyor musun? Resulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem evlenmiş ve çocukları da olmuştur” dedi.

25
 

Bu rivayetten açıkça anlaşıldığına göre soru, tamamen Hz. 
Peygamber’in yaşayışı, hayat tarzıyla ilgilidir. Bu sebeple de Hz. 
Aişe’nin, “Sen Kur’ân’ı, yani sen yüce bir ahlâk üzeresin, ayetini 
okumuyor musun”, soru-cevabı üzerine, Sa’d b. Hişam, “ Ben bekâr 
yaşamak istiyorum” demiştir. Böylece Sa’d, baştaki sorusundan asıl 
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maksadının, Efendimizin “yaşam biçimi” olduğunu dile getirmiştir. Hz. 
Aişe validemiz de bu açıklama üzerine; “Öyle yapma, Sen “Allah 
Rasûlünün yaşayışında sizin için güzel bir hayat örneği/modeli vardır” 
âyetini okumuyor musun? Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ev-
lenmiş ve çocukları da olmuştur” diye, “Kur’ân’dan ibarettir” dediği 
Efendimizin ahlâkının/hayatının yani sünnetinin ölçü ve örnek 
alınması gerektiğini açıkça vurgulamıştır.

26
 

Bu rivayeti Tahâvî şöyle değerlendirmiştir
27

: 

اتَِِّباُع َما َيْأُمُرُه ِبِه اْلُقْرآُن، َوَتْرُك َما َيْنَهاُه َعْنهُ : ، أَِي "آَن َكاَن ُخُلُقُه اْلُقرْ : " َوَكاَن َقْوُل َعاِئَشةَ   

“Âîşe radıyallahu anhâ’nın “Onun ahlâkî Kur’ân’dı” sözünün 
anlamı; onun ahlâkı, Kur’ân ona neyi emretmişse ona uymak; neden 
de nehiy etmişse onu terk etmek demektir.”  

Bu anlamda ahlâk, âdab denilen muaşeret kurallarını ve mua-
melâtı da içermektedir. Yani günlük yaşam biçimi, eski ifadeyle hal ve 
gidiş demektir. Ahlâk kelimesi Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem’e nispet edildiği zaman, terim olarak Rasûlullah’ın siyret 
ve sünneti demek olmaktadır. Esasen usul kitaplarımızda ha-
dis/sünnet’in tarifi de “söz, fiil, onay/takrir, ahlâk/huy ve yaratılışla 
ilgili vasıf olmak üzere Rasûlullah’a nisbet edilen her şeydir” diye 
yapılmaktadır.  

 “Hz. Peygamber’in bireysel ve toplumsal ahlâka ilişkin ha-
disleri, insan düşünce, duygu ve davranışlarını belirler ve onları 
biçimlendirir. Hadis ve sünnete dayanan ahlâk sisteminin, birey-
sel ve toplumsal anlamda gelişmeyi sağlamak ve çözülmeyi ön-
lemek gibi, iki önemli hedefi vardır.” 

Meşhur ahlâk felsefecisi Râgıb el-İsfahânî’ye göre, kişinin 
yerleşik temel karakteri anlamında ahlâkî yapısı değişmemekle 
beraber, bu yapının sonucu olarak ortaya çıkan fiil ve davranışları 
eğitimle değişebilir. Ona göre, iyi ahlâkın temeli, nefsin/ruhun ilim 
öğrenerek temizlenmesi, iffet, sabır ve adaletin uygulanmasıdır. 
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Bu vurguyu Mallim Naci de; Hüsn-i Kur’ân’ı görür insan, olur hayrân sana 
Dest-i kudretle yazılmış hilyedir Kur’ân sana, beytiyle teyid etmiştir. “Aişe 
validemiz, Hz. Peygamber’in ahlakını soran kişiye, “onun ahlakı Kur’ân’dı” 
cevabını vermiştir. Bakın burada Kur’ân var, sünnet yok” diye, bu rivayeti 
kendince sünneti dışlamak için yorumlayan usul bilmez, rivayetin devamını 
görüp okuma konusunda, “ben hafız değilim” diyen Bektaşî gibi tavırl takınan 
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Biraz daha öze inecek olursak; İslâm’da ahlâkın tanımı:  

"et-Ta'zim li emri'llah, ve'şefekatü ala halkı'Ilah" = Al-
lah emirlerine saygı/ta’zîm ve yarattıklarına şefkat" diye ya-
pılmaktadır. 

İnsanın kendi iç dünyasından ve Allah ile olan ilişkilerinden 
doğan davranışlar bireysel ahlâk adını alır (et-Ta’zim li emrillah). 
Toplumsal ahlâk ise insanın diğer insanlara ve varlıklara karşı 
yapmakla yükümlü ve sorumlu olduğu görevler dizisini ifade 
eder(eş-şefekatü ala halkillah). Sosyal ahlâk adı da verilen bu 
görevler, bireyin toplumla ilişkilerinden doğan ahlâkî fiiller, tutum 
ve davranışlar demektir. Aile, toplum, çevre ve devlet, söz konu-
su görev alanlarını oluşturur.  

Allah emirlerine saygı/ta’zîm ve yarattıklarına şefkat 
tanımı, alanlarını belirlemeye çalıştığımız bireysel ve sosyal 
ahlâkın bütün detayını içine alacak ve her türlü ahlâkî dav-
ranışı anlatacak genelliktedir. Bu tanımın aslını Kur’ân-ı 

Kerîm’de  َّثُم ُ  Rabbimiz Allah'tır deyip sonra" اْسَتَقاُمواِانَّ الَِّذيَن َقالُوا َربَُّنا اَّللَّ

dosdoğru hareket edenler'
28

 anlamındaki âyet-i kerimelerde ve 
"İslâm'ı bana öylesine anlat ki, bir daha başkasına sorma ihtiya-
cını duymayayım" diyen sahâbîye Sevgili Peygamber’imizin     

ُ ، ثُ  مَّ اْسَتِقمْ ُقْل َربَِِّي اَّللَّ  "Rabbim Allah'tır de, sonra dosdoğru ol!"
29

 

tavsiyesinde bulmaktayız.  

Allah emirlerine saygı, her türlü hayrın ve ahlâkî dav-
ranışın başıdır. Yegâne yaratıcıya, gizli-açık her şeyi bilen Al-
lah'a karşı derin bir saygı duymayan, kulluğunu sadece O'na 
sunmayan insanın, ciddi şekilde saygı duyacağı başka ne olabi-
lir? Allah emirlerine saygısızlık edenin, beşeri değerlere saygı 
göstereceğini kim garanti edebilir?  

Yüce Rabbimiz,  ْاَْتَقاُكم ِ -Allah katında en de" ِانَّ اَْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللَّ

ğerliniz, Allah saygısı en üstün olanınızdır”
30

 buyurmakla, 
Allah'ın hoşnutluğuna ancak Allah saygısı yerinde olanların 
ulaşabileceğini duyurmuştur. İttika veya Allah emirlerine 
saygı, bireysel davranışların düzenleyici prensibi ve ah-
lâkîlik ölçüsüdür. Bütün faziletlerin kaynağı da Allah'a karşı 
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Müslim, Iman 62; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 413; IV, 385, Arnca bk. 
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duyulan saygıdır. Nitekim Mehmet Âkif merhum da insanî erdemle-
ri Allah korkusuna/saygısına bağlar:  

Ne irfandır veren ahlâka yükseklik, ne vicdandır; 

Fazîlet hissi insanlarda Allah korkusundandır, 

Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfı Yezdân’ın, 

Ne irfânın kalır te’sîri, kat’iyyen ne vicdânın.
31

 

Bu demektir ki üstün ahlâklı olgun Müslüman olmanın 
ilk şartı, Allah emirlerine her hâl ü kârda derin bir saygı gös-
termek ve onları her şeyin üstünde tutmaktır.  

İslâm ahlâkının ikinci temeli olan yaratıklara şefkat il-
kesi, aile ahlâkından sosyal ahlâka, iş ve ticaret ahlâkına 
kadar her türlü beşeri ilişkileri ve hatta hayvanlar ve tabii 
çevreye karşı gösterilecek davranışları kapsar. Çünkü her 
şeyi yüce Allah yaratmıştır.  

Hiç bir yaratığa bilerek zarar vermemekten, başkalarını 
kendisine tercih etme ("îsâr") erdem ve davranışına kadar 
her türlü güzel ve ahlâkî fiilin temelinde imana dayalı engin 
bir şefkat duygusunun bulunduğu açıktır.  

Merhamet ve şefkatten yeterince nasibini alamamış 
insanların, bencillikten, cimrilikten, kendi zevk ve çıkarlarından 
başka bir şey düşünmedikleri bilinmektedir. Bunun en çarpıcı 
delili, dünyamızın açlar-toklar tablosu, ülkeler ya da kıta-
lar arası kahredici sosyal dengesizlik görüntüleridir. Oysa 
kalpleri kazanmanın şefkat ve merhametten başka yolu da 
esasen bulunmamaktadır.  

Ahlâk, Allah ve ahiret inancı ile görünür hale gelir. Zira Allah’ın 
ve ahiret hesabının unutulduğu yerde insan istediği gibi, hareket et-
mekte sakınca görmez.  

Eğitimcilerimizin malumları olduğu gibi, eğitim-öğretimde 3D 
formülü geçerlidir. Yani düşünce-inanç + duygu +davranış eğitimi 
esastır. Son zamanlarda çokça dillendirilen İletişim biliminin konusu 
da budur. Önceleri iletişim, bilgi aktarımını esas alır deniliyordu. Son-
radan buna duyguyu da eklediler; “bilgi ve duygu aktarımıdır” diye tarif 
etmeye başladılar. Bilgi ve duygu aktarımının amacı hiç kuşkusuz 
“davranışları” etkilemektir. O halde söz konusu 3D formülü aslında 
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tüm yönleriyle ahlâklı nesiller yetiştirme faaliyetlerinin temelini oluş-
turmaktadır. 

Öte yandan insan =3K (Kafa+kalb+karın (beslenme ve şehvet) 
diye bir formülümüz daha bulunmaktadır. Bu formül de tarih bo-
yunca insanların bu üç noktadan etki altında bırakılıp istenilen yönlere 
sevk edildiği gerçeğini göstermektedir.  

Öyleyse ahlâk, insanın yapısında bulunan bu üç merkezin 
belli prensipler çerçevesinde uyumlu çalışmasıyla yakından iliş-
kilidir. Bize göre ahlâkî kemal, bu üç merkezin İslâm değerleri çerçe-
vesinde eğitilmesi ve ahenkli çalışması ile doğru orantılıdır.  

Hz. Peygamber ile bir genç arasında geçen şu diyalog bu üç 
etkilenme merkezinin yani muhatabın akıl, gönül ve şehevi duygula-
rının nasıl etkilenebileceğini göstermektedir. Bu diyalog aynı zamanda 
şimdilerde çokça kullanılan empati yönteminin Efendimiz tarafından 
nasıl uygulandığını göstermesi bakımından da fevkalâde dikkat çeki-
cidir. Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inin takkikli baskısında 22868 nolu 
rivayette nakledildiğine göre; 

Kureyş kabilesinden bir genç Peygamber’e (s.a.v.) geldi ve: 

– Yâ Rasûlallah! Zina etmeme izin ver, dedi.  

Orada bulunan sahabiler gence dönüp seslerini yükselterek 
tepki gösterdiler. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.): 

– Onu bana yaklaştırın, buyurdu. O da yaklaştı ve aralarında 
şu konuşma geçti. Peygamber (s.a.v.): 

– Böyle bir şeyi annen için arzu eder misin? Genç: 

– Hayır vallâhi, canım sana feda olsun! Peygamber (s.a.v.): 

– Evet, hiçbir insan böyle bir şeyi annesi için istemez. Peki 
ya kızın için bunu arzu eder misin? Genç: 

– Hayır, vallâhi ey Allah’ın Rasûlü, canım sana feda olsun! 
Peygamber (s.a.v.): 

– Evet, hiçbir insan kendi kızı için böyle bir şey arzu ede-
mez. Peki ya halan için bunu ister misin? Genç: 

– Hayır, vallâhi ey Allah’ın Rasûlü, canım sana feda olsun! 
Peygamber (s.a.v.): 

– Evet, hiçbir insan halası için böyle birşeyi arzu edemez. 
Peki ya teyzen için bunu ister misin? Genç: 
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– Hayır, vallâhi ey Allah’ın Rasûlü, canım sana feda olsun! 
Peygamber (s.a.v.): 

– Evet, hiçbir insan teyzesi için böyle birşeyi arzu edemez, 
buyurdu.  

Sonra Hz. Peygamber elini gencin üzerine koyarak şöyle duâ 
etti:  

–“Allahım, bu gencin günahını bağışla, kalbini temizle, 
onun iffet ve namusunu koru!”  

Râvi diyor ki: “Artık o günden sonra o genç hiçbir 
yabancı/nâmahrem kadına dönüp bakmadı ve en nefret ettiği şey zina 
oldu.”

32
  

Hz. Peygamber’in, bir grup sahâbî ile yaptığı şu diyalog da 
sosyal ahlâk ve sosyal denetim örneği olarak dikkat çekicidir: Hz. 
Peygamber: 

– Sakın, yollarda oturmayın, buyurdu. Sahâbe: 

– Ama yâ Rasûlallah, oturup konuşmadan edemiyoruz, dediler. 
Hz. Peygamber: 

– Mutlaka oturacaksanız, o zaman yolun hakkını verin, bu-
yurdu. Sahâbe: 

– Yolun hakkı nedir, yâ Rasûlallah, dediler. Hz. Peygamber: 

– “Bakışları kontrol etmek, rahatsız edici unsurları ortadan 
kaldırmak, selâmı almak, iyiliği emretmek ve kötülüğü engelle-
mek,” buyurdu.

33
 

Ne yazık ki şimdilerde böylesi bir sosyal denetim etkinliğinde 
bulunmak, büyük bir cesaret istemekte ve kimi çevrelerce “mahalle 
baskısı” diye kınanmaktadır. “Çağdaşlık, özgürlük, insan hakları” 
gibi, kavramlar da ne yazık ki, toplumsal denetimi etkisiz kılmak için 
savunma malzemesi olarak kullanılmaktadır.  

Güzel ahlâk-olgun iman ( ahlâk-ı hamîde -kemâl-i iman) iliş-
kisi 

Yaratıklar içinde sadece insanlara ait olan ahlâk, İs-
lâm'da dinin ana bölümlerinden biridir. Hadis kaynaklarımızın 
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daha çok birr ve sıla (iyilik ve akraba ilişkilerini koruyup kolla-
mak), edeb/âdâb, fezâil, isti’zân, rikâk ve zühd bölümlerini doldu-
ran yüzlerce hadis, ahlâkî üstünlükleri bize göstermekte ve 
öğretmektedir. Bu hadis-i şeriflerden biri var ki iman ile ahlâk 
arasındaki ilişkiyi belirlemektedir. Ebû Hureyre radıyallahu 
anh'den rivâyet edildiğine göre Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurmuştur: 

أَْحَسنُُهْم ُخُلًقا أَْكَمُل اْلُمْؤِمِنيَن ِإيَماًنا "   Müslümanların iman yönün-

den en olgunu, ahlâkı en üstün olanlarıdır. "
34

  

Görüldüğü gibi, hadisimiz huy güzelliğini ve ahlâk üs-
tünlüğünü iman olgunluğunun göstergesi olarak nitelendir-
mektedir. Diğer bazı hadislerde de "En hayırlınız, ahlâkî en 
üstün olanınızdır" ifadeleri yer almakta, hayırlı olmak, ah-
lâkî üstünlükle değerlendirilmektedir. Her iki grup hadisin 
ortaya koyduğu ölçü aynıdır: Dinimizde iman olgunluğu 
ahlâkî üstünlük, eski ifade ile ahlâk-ı hamide ile yapısal 
ilişki içindedir.  

Ahlâk-iman ilişkisi böylesine birbirinden ayrılmaz 
olunca, ahlâkî davranış ve yaşayış da, hiç şüphesiz, İs-
lâm’a yani Kur’ân-ı Kerim'e ve Sünnet-i Seniyye'ye uy-
gun olan davranış ve yaşayış olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Bu iki kaynağa aykırı olan her davranış gayr-i ahlâkîdir. 
Yani bize göre ahlâkın kaynağı dindir; İslâm ahlâkının ye-
gâne kaynağı ve ölçüsü İslâm'dır. Ahlâkî üstün Müslüman da 
İslâm'a göre ahlâklı olandır. Hani "En iyi Müslüman"ı seçmek 
üzere bir yarışma düzenlenecek olsa, ahlâkî en güzel olan 
Müslümanı bulmak suretiyle yarışma sonuçlandırılması 
gerekecektir. 

İman yönünden kâmil/olgun Müslüman, üstün ahlâk-
lı olandır. Ahlâksızın iyiliği, Müslüman da olsa, büyük bir ya-
landır.  

Salih olmayanın muslih olması, kâmil olmayanın mükemmil ol-
ması düşünülemez. 

Ahlâk Güzelliğinin Güzel Sonucu 
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                                              HZ. PEYGAMBER ve AHLÂK                                 41 
 

 

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivâyet edildiğine göre o şöyle 
demiştir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e insanları cennete 

en çok girdiren şey nedir? denildi. O (s.a.v.), “ التَّْقَوى َوُحْسُن اْلُخُلق = Tak-

va (Allah saygısı) ve huy güzelliği diye cevap verdi.
35

 

Dünya ve âhireti bir bütün olarak değerlendirme bilinç ve so-
rumluluğunu derinden hisseden ve yaşayan sahâbîler, Peygamber 
Efendimize yönelttikleri sorularla hem kendileri bilgilenmişler hem de 
gelecek Müslümanların meraklarını giderecek ve ihtiyaçlarını karşıla-
yacak cevaplar hazırlamışlardır. Allah kendilerinden razı olsun.  

Bu son hadis-i şerifteki “İnsanları cennete en çok girdiren şey 
nedir?” sorusu tek bir sorudur ama verilebilecek cevap birden çoktur. 
Çünkü aynı sonuca birçok şeyle ulaşmak mümkün olabilir. Ancak me-
rak edilen aynı sonuca “en çok”, “en fazla”, “en kısa yoldan” ulaştıran 
iş, amel, tavır ve davranıştır. Peygamber Efendimiz, bu tür sorulara 
her dönemde geçerli olan en kapsamlı cevapları verirdi. Bu kez de iki 
cümlecikten oluşan bir cevap vermiştir: “Allah saygısı (takvâ) ve gü-
zel ahlâk yani huy güzelliği/yaşayış dürüstlüğü 

Genellikle “Allah’tan korkmak” diye anlamlandırılan takvâ, Al-
lah saygısı, sorumluluk bilinci diye de anlaşılabilecek, sürekli bir 
uyanıklık ve disiplin halini ifade eder. Sürekli denetim ve gözetim al-
tında yaşadığının farkında olanlar, Allah’a karşı özel hayat sahibi ol-
madıklarını da bilirler. Nitekim Hz. Peygamber bir hadîs-i şerifinde     

ِ َحْيثَُما ُكْنَت  ,”!Nerede olursan ol, Allah’a karşı saygılı ol“  اتَِّق اَّللَّ
36

 bir 

başka hadîs-i şerîfte de  يماِن َ َمَعَك َحْيثُما ُكْنَت ِإنَّ أَْفَضَل اْْلِ َ أَْن َتْعَلَم أَنَّ اَّللِّ  “İmanın en 

faziletlisi (en etkilisi), nerede olursan ol, Allah’ın seninle birlikte, 
seni denetlemekte olduğunu bilmendir”

37
 buyurmaktadır.  

Öte yandan güzel, güzeli ister. Cennet güzeldir, güzeller yurdu-
dur. Oraya ancak güzel huylular gider. İyi geçimli, güzel huylu insan-
lar, çevreleri için daha dünyada cennet havası oluştururlar. Ancak 

                                                      
35

 İbn Mâce, Zühd 29; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II,392,442; Râmehürmüzî, 
Kitâbü’l-emsâl, s. 158; Hâkim, el-Müstedrek, IV,324, Hakim “Bu, isnadı sahih 
bir hadistir, fakat Buharî ve Müslim kitaplarına almamışlardır” der. Zehebî 
de,“sahih” olduğu görüşüne katılır. Hadisin devamında şu ifadeler de yer al-
maktadır: Yine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e insanları cehenneme 
en çok sürükleyen şey nedir? denildi: “-İki boşluk; ağız ve üreme organı!” 
جُ  َفُم َوالأَفرأ َوَفاِن الأ َجأ   .buyurdu اْلأ
36

 Tirmizî, Birr 55. 
37

 Heysemî, Mecmeu’z-zevaid, I, 60. 
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“güzel huylu” olmanın elbette bir ölçüsü olacaktır. İslâm’da güzellik ve 
meşrûiyet kaynağı vahiydir. Güzel huyluluk, hiçbir zaman her şeyi 
hoş görmek anlamına gelmez.  

Bu da ahlâk güzelliğinin yani iman olgunluğunun âhiret hayatı-
na yönelik gıbta edilecek nihâî ve en güzel sonucudur.  

Seküler ahlâkın en büyük noksanı ve en derin zaafı, âhiret bo-
yutunun olmamasıdır. 

Sonuç 

İslâm pratiği demek olduğuna işaret ettiğimiz Sünnet, gelişim ve 
dönüşüm de ıslahatçı bir yaklaşıma sahiptir. Devrimci yaklaşımını 
genelde reddeder. 

Bizim dünyamızda bireysel ve toplumsal problemlerin vaz-
geçilmez çâre ve çözüm yöntemleri Hz. Peygamber tarafından 
evrensel kapsamda ve uygulanabilir esneklikte ortaya konulmuş-
tur. Bu sebeple peygamberler mirasının en gelişmiş şekli demek olan 
Sünnet-i Muhammediyye’yi her çağda bireysel ve toplumsal ahlâk 
ve değerler adına imdada çağırmak, can simidi gibi, ona sarılmak, 
onun ortaya koyduğu gelişim şablonu ve yöntemine günün tec-
rübelerini de dikkate alarak başvurmak hem ahlâkî hem de Müs-
lüman kimliği gereğidir.  

 Son sözümüz bir hadis-i şerif olsun:  

َئَة اْلَحَسَنَة تَ  يِِّ ِ َحْيثَُما ُكْنَت َوأَْتِبْع السَّ ْمُحَها َوَخاِلِق النَّاَس ِبُخُلٍق َحَسنٍ اتَِّق اَّللَّ  

“Nerede olursan ol, Allah’a karşı saygılı ol. Kötülüğün pe-
şine hemen bir iyilik ekle ki o kötülüğü ortadan kaldırsın. İnsanla-
ra güzel huylu davran, onlarla iyi geçin.”

38
 

Sabırla dinlediğiniz için teşekkürler. 
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 Tirmizî, Birr, 55. 
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 KINALIZÂDE ALİ EFENDİ’NİN AHLÂK İLMİ  

ve AHLÂK TERBİYESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 

Ayşe Sıdıka OKTAY 

I. Kınalızâde Ali Efendi ve Ahlâk-ı Alâî Adlı Eseri 

A. Hayatı ve Eserleri 

Kınalızâde Ali Çelebi ibn Emrullah 916/1510-11 tarihinde Ispar-
ta’da doğmuştur. Kültürlü bir aileden gelen Kınalızâde’nin bu lakabının 
sebebini kaynaklar dedesi Abdülkâdir Hamîdî’nin sakalına kına sür-
mesi âdeti olarak verir. Kına kelimesi Arapça’da hınnâe kelimesiyle 
ifade edildiği için Arapça kaynaklarda genellikle Kınalızâde yerine 
“Hınnâvî veya Hınnâî” adıyla anılır. Kınalızâde’nin babası şiirlerinde 
“Mîrî” mahlasını kullandığı için bu lakapla anılan Mîrî Emrullah Efendi-
dir.  

Kınalızâde ailesinin bulunduğu konum gereği iyi bir eğitim gör-
müş, devrinin ileri gelen âlimlerinden ders almıştır. Gerek ailenin ilme 
olan merakı gerekse ondaki ilim sevgisi sebebiyle genç yaşlarda eği-
tim için İstanbul’a gönderilmiş, ilk ve orta düzeydeki eğitimini bitirdik-
ten sonra ileri düzeyde öğrenimini Sahn Medresesi’nde tamamlamış-
tır. Bu tarihte yirmi dokuz yaşlarında olmalıdır. Dönemindeki en seçkin 
âlimlerin öğrencisi olup onlardan ders alan düşünürümüzün ilim aşkı 
daha sonraki yıllarda onu çeşitli ilimlerde yüksek seviyelere ulaştıra-
cak şekilde devam etmiş, ilim ve faziletiyle meşhur olmuştur. Kaynak-
ların ifadesine göre o, zamanında medreselerde okutulan bütün ilimle-
ri tahsil etmiş, tefsir ve hadis ilimlerinde ihtisas sahibi olmuştur. Dini 
ilimler dışında tarih, coğrafya, matematik ve astronomi ilimlerinde de 
tam malumatı vardır.  

                                                      
 Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din 
Bilimleri Bölümü, Din Felsefesi ABD., asoktay@gmail.com 
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Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere üç dilde akıcı şiirler 
yazmış, bu şiirleri ve yazıları beğenilmiştir. Muamma türü şiir gelene-
ğini Osmanlı şairleri arasında başlatanlardan birisidir. Böylelikle o, üç 
dile hâkim ve şer’i, edebî ilimlerde tam olarak bilgi sahibi bir âlim port-
resi çizer. Aynı zamanda kendi döneminde Osmanlı’da felsefe ve hik-
met ilimleriyle meşgul olan ender kişilerden birisidir. Nitekim Kâtip 
Çelebi hikmet ve felsefe ile ilgilenen bir kaç isim sayarak Kınalızâde’yi 
bu ilimle uğraşan en son kişi olarak gösterir.

 1
 

Kınalızâde öğrenimini tamamladıktan sonra Edirne’deki 
Hüsâmüddîn (veya Hüsamiye) Medresesi’ne tayin edilmesiyle mesleki 
kariyeri otuz iki yaşında başlamış sonra sırasıyla Bursa, Kütahya ve 
İstanbul’daki daha yüksek derecedeki medreselere terfisiyle sürmüş, 
kariyerindeki ilerleme üniversite düzeyindeki önce Semâniye daha 
sonra Süleymaniye Medresesi’ne müderris olmasıyla devam etmiştir.  

Kınalızâde’nin mesleki yükselişi Zilhicce 970/Temmuz 1563 yı-
lında Şam Kadısı olarak atanmasıyla devam etmiş, daha sonra sıra-
sıyla Kahire, Bursa, Edirne, İstanbul Kadılığına terfi ettirilmiş, en son 
Anadolu Kazaskeri görevine getirilmiştir. Onun bundan sonra gelebile-
ceği şeyhu’l-islâmlık gibi, muhtemel görevlerine ömrü yetmeyerek 
Anadolu Kazaskeri iken 63 yaşında vefat etmiştir. Ölüm tarihi 5 Ra-
mazan 979/21 Ocak 1572 Pazartesi günüdür.

2
 

Müellifin muhtelif kaynaklarda değişik isimler altında ve farklı 
sayıda yer alan eserlerini topluca şöyle sıralayabiliriz:

3
  

1.Türkçe Eserleri 

1.  Ahlâk-ı Alâî 

2.  Münşeat-ı Kınalızâde  

3.  Divân 

4.  Târih-i Kınalızâde 

5.  Muammeyât 

6.  Nüzhet nâme 

7.  Kaside fî medhi’n-nebî, Manzûme (Mulemma) 

8.  İnşaa-i atik 

                                                      
1
 Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zunûn, II, 680. 

2
 Hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz; Ayşe Sıdıka Oktay, Kınalızâde Ali Efendi 

ve Ahlâk-ı Alâî, İz yayıncılık, İstanbul, 2011, s. 37-61. Bu bildiri aynı kitaptan 

faydalanılarak hazırlanmıştır.  
3
 Eserlerle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz; Oktay, a.g.e., s. 62-66. 
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9.  Risâle-i vucüd 

10. Siyer-i nebi ve târih-i hulefa (Kitabın ona aidiyeti 
şübhelidir.) 

 

2. Arapça Eserleri 

1. el-İs’âf fî ahkâmi’l-evkâf  

2. Risâle fî vakfı’n-nukûd 

3. Hâşiye-i Dürer ve Gurer (ilâ Nısfihî) veya Hâşiye ale’d-Dürer 
ve’l-Gurer li Molla Hüsrev;  

4. Hâşiye alâ kitâbi’l-kerâheti mine’l-Hidâye, Hâşiye alâ kitabi’l-
hidâye 

5. Risâletü’s-seyfiyye 

6. Risâletü’l-kalemiyye 

7. Risâle fî mufâharatı’s-seyf ve’l-kalem 

8. Hâşiye (veya Ta’lîkât) alâ Hasan Çelebi li-şerhi’l-Mevâkıf 

9. Tecrîd hâşiyesi veya Hâşiye alâ şerhi tecrîdi’l-akâid lî Seyyid 
Şerîf Cürcânî; Haşiye-i tecrid  

10.  Hâşiye ale’l-keşşâf li’z-Zemahşerî;  

11.  Hâşiye alâ envâri’t-tenzîl li’l-Beyzâvî  

12.  Şerhu kasîdeti’l-bürde 

13. Risâle fî tahkîk bahs nefsi’l-emir 

14. Tehzîbü’ş-şekâik fî takrîbi’l-hakâik 

15. Bahs fi î’rabü’l-Kur’ân veya el-Muhâkemâtü’l-aliyye fi’l-
abhâsı’l-razaviyye fî i’rab ba’zı’l-ayı’l-Kur’âniyye 

16. Risâle fi’l-muhâkema beyne Ebî Hayyân ve tilmizihi li 
Bedreddîn el-gazzi el-Şâmî 

17. Hâşiye şerhu’l-kâfiye li’l-mevlâ Abdurrahman Câmî 

18. Tabakâtü’l-hanefiyye
 
 

19. Muhtasar fî zikr tabakati’l-hanefiye 

20. Tabakâtü’l-müctehidîn; Müctehid tabakalarını sıralamıştır.
 
 

21. Risâle fî beyâni’l-istilâhâtı’l-mutadâvilât fî kütübi’l-fıkh veya 
Risâle fî tabakâti’l-mesâ’il 

22. Risâle fi’l-gasb 

23. Risâle fi’l-vücûdi’z-zihnî 

24. Risâle fî letâifi’l-hamse 

25. Risâle fî beyâni deverâni’s-sufiyye ve raksihim 

26. Risâle fî hakkı’d-deverân ve’z-zikri’l-cehrî 

27. Risâle fî hüsni’d-deverân 
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 Listede görüldüğü gibi, Kınalızâde, ilmî kariyerine ve çok yönlü 
kişiliğine uygun olarak değişik konularda pek çok eser yazmıştır ancak 
bunlardan bir kısmı maalesef tanınmamaktadır.  

B. Düşüncesinin Kaynakları ve Ahlâk-ı Alâî  

Müellifin felsefî görüşlerini açıkladığı, en önemli ve belki de ona 
asıl şöhretini kazandıran eseri Ahlâk-ı Alâî’dir. Kitabı düşünürümüz 
Şam’da kadı olarak bulunduğu dönemde, “Ahlâk-ı Alâî ahsen” sözleri-
nin ebced hesabına göre 972 tarihinde yazmaya başlamış kitabın 
sonundaki 25 Safer 973/21 Eylül 1565 Cuma gününü ifadesine göre 
bu tarihte kesin olarak bitirmiştir. Gelenekler doğrultusunda kitabını, 
yazdığı sırada vezir-i azâm olan Semiz Ali Paşa’ya

4
 ithaf etmiştir.  

Kınalızâde Ahlâk-ı Alâî’yi kendisinin de kitabının başında ifade 
ettiği gibi, Nasîrüddîn Tûsî’nin Ahlâk-ı Nâsırî’si ile Celâleddîn 
Devvânî’nin Ahlâk-ı Celâlî adlı eserini örnek almış ve temel kaynağı 
olarak kullanmıştır. Bunların dışında Kindî, İbn Sînâ, İbn Miskeveyh, 
Gazzâlî, Cürcânî, Sühreverdî gibi, pek çok düşünürün kitaplarını ince-
lediği ve kendi görüşlerini açıklarken onların eserlerinden faydalandı-
ğını anlaşılır. Ayrıca Kur’ân ve hadisler gibi, dinî kaynaklarla, edebî ve 
tarihî kaynaklara başvurmuş, çok zengin bir bilgi birikimini eserine 
aktarmıştır. Bu açıdan Ahlâk-ı Alâî kendisinden önce yazılan kitaplarla 
kıyaslanmayacak kadar çok malzemeyle doludur. Kitap, konusundaki 
en son eser olmanın avantajı ile kendi dönemine ulaşan çok zengin bir 
kültürel birikimi bünyesinde barındırmaktadır. Müellif felsefî, dinî, ede-
bi ve tasavvufi unsurları bir araya getiren ve çağının şerh, haşiye ge-
leneğini aşan yepyeni, zirve bir eser meydana getirmiştir.  

Ahlâk-ı Alâî üç kitaptan meydana gelmiştir. Birinci kitap eserinin 
en hacimli kısmı olup ahlâk ilmine ayrılmıştır. İkinci kitap ev yönetimi, 
üçüncü kitap ise devlet yönetimiyle ilgili konuları içerir. Onun ahlâk 
terbiyesi ve çocuk eğitimi ile ilgili görüşleri bu eserine dayanarak veri-
lecektir.  

Ahlâk-ı Alâî’nin daha sonraları kısaltmaları (telhis) yapılmıştır. 
Bunlar Osmanzâde Ahmed Tâib’in Hülâsatü’l-ahlâk’ı (İstanbul, 1323) 
ile Yağlıkçızâde Ahmed Rifat Efendi’nin önce Bergüzâr (Girit-Hanya, 
1291) daha sonra Bergüzâr-ı Ahlâk (İstanbul, 1315, 1318) adıyla bası-

                                                      
4
 Ahlâk-ı Alâî ile ilgili kaynakların çoğunda Semiz Ali Paşa’nın o sırada Suriye 

Beylerbeyi olduğu söylenir. Oysa Semiz Ali Paşa Ahlâk-ı Alâî’nin yazıldığı 

tarihlerde vezir-i azâmlık görevinde bulunuyordu ve kendisine ithaf edilen 
kitabın bittiğini göremeden 972/1565 tarihinde vefat etmiştir.  
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lan kitaplarıdır.
5
 Eser daha sonraki dönemlerde yazılan bütün ahlâk 

kitaplarına örnek ve ilham kaynağı olmuştur. 

Ahlâk-ı Alâî büyük bir ilgi görmüş, bizzat ders kitabı olarak oku-
tulmamakla beraber

6
 Osmanlı medreselerinde son dönemlere kadar 

okutulan bütün ahlâk kitaplarına kaynaklık etmiştir.
7
 Doğrudan Ahlâk-ı 

Alâî yerine onun muhtasarı olan Bergüzâr-ı ahlâk ve Abdurrahman 
Şeref Bey’in İlmü’l-Ahlâk kitapları idadilerde, vezâifü’l-etfâl türü kitaplar 
rüşdiyelerde ahlâk kitabı olarak okutulmuştur.

8
 

II. Ahlâk İlmi ve Felsefesi 

Kınalızâde Ali Efendi’nin terbiye anlayışı ahlâk anlayışına, ahlâk 
anlayışı ise felsefe anlayışına dayanır ve felsefî temellere sahiptir. Bu 
yönüyle o, çağının diğer ahlâk terbiyecilerinden ayrılır. Kitabının ba-
şında belirttiği gibi, o felsefî, o dönemin anlayışıyla bilimsel temellere 
dayanan bir ahlâk kitabı yazmak istemiştir. Kınalızâde, ahlâk ilmini o 
dönemdeki ismiyle hikmet yani felsefî ilimlerin bir bölümü olarak düşü-
nür. Bu sebeple ahlâkla ilgili eserine öncelikle ahlâk ilminin felsefî 
ilimler / hikmet geleneğindeki yerine işaret ederek başlar.  

A. Ahlâk İlmi ve Felsefesinin Diğer İlimler Arasındaki Yeri 

Kınalızâde felsefenin ilimlerin annesi kabul edildiği dönemde 
kendisinden önceki müellifler gibi, hikmeti yani felsefeyi bütün ilimler 
için esas alır. Hikmet -ki düşünürümüz buna mutlak hikmet

9
 adını ve-

rir- insanın gücü yettiği nispette dış varlıkları bizzat bulundukları du-
rumda ne halde iseler o şekilde bilmek olarak tanımlar. Ona göre bu, 

                                                      
5
 Agâh Sırrı Levend, “Ümmet Çağında Ahlâk Kitaplarımız”, Türk Dili Araştır-

maları Yıllığı Belleten 1963, Ankara, 1964, s. 97; A. Kahraman, “Ahlâk-ı Alâî” 
DİA, II, 16.  
6
 Bazı kaynaklar bunu iddia ediyorsa da biz medreselerin ders ve kitap prog-

ramlarında Ahlâk-ı Alâî’nin ders kitabı olarak okutulduğuna dair bir kayda 
rastlayamadık. “Ahlâk-ı Alâî”, İslâmî Bilgiler Ansiklopedisi, I, 107. 
7
 A. Adıvar, a.g.m., s. 710; Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, s. 105; A. Kah-

raman, a.g.m., s.15; Atilla Özkırımlı Türk Edebiyatı Ansiklopedisi, “Ahlâk-ı 
Alâî” mad. I, 47. 
8
 Nafi Atuf (Kansu), “Kınalızâde Ali Efendi, Ahlâkı ve Terbiyesi”, Terbiye mec-

muası, VII; no. 36, s. 258. 
9
 Kınalızade Ali Efendi, Ahlâk-ı Alâî (Bundan sonra A.A., şeklinde yer alacak 

ve her kitap cilt olarak verilecektir), Bulak, 1248/1833, C. I, s.11, Kınalızâde 
hikmetin altında yer alan diğer hikmetleri ayırmak ve karıştırmamak için buna 
mutlak hikmet adını verir. Kaç tane hikmet olduğu ve bunların tasnifteki yerleri 
için bkz. A.A., I, 56; bu yazıdaki felsefî ilimler şeması.  
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doğru ve genel olarak kabul gören bir tarif olmakla beraber hikmet 
tanımında pratiğe (amele) yer verilmemiştir. Bu sebeple filozoflar, 
hikmeti daha da genelleştirmişler ve amelî de içine alan bir tanım 
yapmışlardır. Bu tanıma göre hikmet; insan nefsinde ilim ve amelîn 
meydana gelmesi ve insan nefsinin bu iki yönden yetkinlik (kemal) 
sayılan mertebeye ulaşmasıdır. Müellif burada Ahlâk-ı Nâsırî’ye atıf 
yapar ve Hocası kabul ettiği Nâsırüddîn Tûsî’nin “hikmet, eşyayı layık 
olduğu şekilde bilmek, fiilleri layık olduğu şekilde yapmak” şeklindeki 
amelî hikmeti içine alan tarifini vererek kendi tarifini yapmadan hikme-
tin kısımlarına geçer. 

Müellifimizin belirttiğine göre hikmet, tanımdaki dış varlıkların 
çeşidine göre kısımlara ayrılır. Dünya, gökyüzü, şahıslar, insan ve 
hayvan gibi, var oluşlarında bizim kudret ve irademizin etkisi olmayan 
varlıklardan söz eden kısma teorik felsefe (nazarî hikmet), bizden 
çıkan fiil ve ameller, hareketlerimiz, davranışlarımız gibi, var oluşların-
da bizim kudret ve irademizin kesinlikle müdahalesi olan kısma pratik 
felsefe (amelî hikmet) denir. Böylelikle hikmet, teorik (nazarî) ve pratik 
(amelî) olmak üzere iki kısma ayrılmış olur.

10
 Hikmetin bu kısımları da 

kendi aralarında bölümlere ayrılır.  

1. Teorik Felsefenin Bölümleri  

Hikmetin bu türünü tahsil etmek teoriye dayandığı için teorik fel-
sefe (nazarî hikmet) adıyla anılır ve üç kısımdır.

11
 

a) Metafizik (İlm-i ilâhî veya İlm-i a’la): Zihinde ve zihnin dışında 
cismanî maddeden uzak İlk Mebde (Allah), sırf (mücerred) akıllar ve 
nefis gibi, maddî olmayan varlıklardan söz eden ilme ilâhî ilim denir. 
Bu ilimde kusurlu ve aşağılık olan maddî şeyler değil, bunların dışın-
daki yüksek ve şerefli şeyler incelendiği için yüksek ilim (ilm-i a’lâ) de 
denilir. 

b) Matematik (İlm-i riyazî, İlm-i evsat): Daire, üçgen ve dörtgen 
gibi, varlıkları zihinde maddeye muhtaç olmayıp zihnin dışında mad-
deye muhtaç olanlarla ilgili ilimdir. Maddeye bağlı ilimler eksik ve aşa-
ğı, metafizik yüksek sayıldığı için zihnin dışında maddeye bağlı olan 
matematik ilimlere orta ilim (ilmi-i evsat) de denir. Matematik kendi 
arasında dört kısma ayrılır: 1. Astronomi (Hey’et, yıldızlarla ilgili hesap 
ilmi) 2. Geometri (Hendese) 3. Hesab (cebir) 4. Mûsiki. 

                                                      
10

 A.A., I, 11-12. 
11

 A.A., I, 14. 
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c) Doğa bilimleri (İlm-i tabiî, ilm-i esfel): Hem zihinde hem de 
zihnin dışında maddeye muhtaç olan ilimdir. Eksik ve aşağı bir varlık 
olan maddeye muhtaç olmak düşük ve aşağılık bir durum olduğu için 
bu ilme aşağı ilim (ilm-i esfel) denir. Aynı zamanda tabiat, hareket ve 
durgunluğun (sükûn) başlangıcı ve kaynağı olduğu için ona ilm-i tabiî 
de denir. 

Kınalızâde’nin bildirdiğine göre eski filozoflar yeni yetişen ço-
cuklara metafizik öğretmeye başlamadan önce zihni alışkanlık kazan-
dırmak amacı ile matematik öğretirlerdi. Çünkü bu ilim kesin (yakîn) ve 
kat’i delillere dayanır. Onda şüphe, vehim ve sanı bulunmaz. Dolayı-
sıyla yeni başlayan öğrencinin tabiatı kesin bilgiye alışırsa metafizikte 
de sanıya razı olmaz ve açık, seçik olan bilgiye ulaşmak ister. Bu se-
beple o da ahlâk terbiyesi ile ilgili öğütlerinde aynı gerekçe ile mate-
matik öğrenmeyi tavsiye etmiştir.  

2. Pratik Felsefenin Bölümleri  

Kınalızâde bizim kudret ve irademizin müdahalesi ile meydana 
gelen şeyler olarak tarif ettiği pratik felsefeyi (amelî hikmet) de üç kıs-
ma ayırır.

12
 

 a) Bir kişiden meydana geldiği ve başka bir kişiye ait olmadığı 
açık olan fiillerden ve amellerden söz eden pratik felsefeye Ahlâk ilmi 
(ilm-i ahlâk) denir. Her bireyin güzel ve çirkin ahlâkından bahsedilir. 
Kişinin topluluk içinde veya tek başına olması önemli değildir, yalnız-
ken de yumuşak huylu, cömert, iffetli olup hiddetli, cimri ve hafif ol-
maması gerekir. 

 b) Ev halkı ile alakalı fiiller ve amellerden söz eden ilme ev 
yönetimi ilmi (ilm-i tedbîri’l-menzil) denir. 

 c) Devlet yönetimi (İlm-i tedbîri’l-medîne) bütün ülke halkının 
bir arada yaşamasından meydana gelen davranışlardan ve fiillerden 
bahseden ilme denir. 

Felsefi İlimler Sınıflaması 
Hikmet 

___________________________________ 

                                                                      
 

Nazarî Hikmet 

__________________________ 

                                        

Amelî Hikmet 

________________________ 

                                           
İlm-i İlm-i riyazi İlm-i tabiî Ahlâk Tedbîri’l- İlm-i 

                                                      
12

 A.A., I, 14-15. 



50     SON DÖNEM OSMANLI AHLÂK TERBİYECİLERİ ve AHLÂK TERBİYESİ 

 

 

ilâhi 
(Meta-
fizik) 

(Matematik) 
1.Heyet 
(Astronomi) 
2.Hendese 
(Geometri) 
3.Hesap 
4.Musiki 

(Fizik) 1.Hikmet 
2.İffet 
3.Yiğitlik 
4.Adalet 
 

menzil 
(Ev yöneti-
mi) 

siyâseti’l-
müdün 
(Devlet 
yönetimi) 

Kınalızâde mutluluğa ulaşabilmek için teorik felsefeyi öğrenme-
ye öncelik verir. Çünkü amelî hikmetin faydası ve terakkiye götüren 
gayesi yalnızca insanları bilgi sahibi yapmak değil, aksine fiilleri güzel-
leştirmek, amelleri mükemmelleştirmektir. İlim ağacı amel meyvesini 
vermezse itibar görmez.

13
 Dolayısıyla insan önce teorik felsefeyi 

edinmelidir. Pratik felsefenin gereği olan davranışlar için insanın bilgi-
sizlikten kurtulması, doğru inanç ve bilgileri elde etmesi gerekir. İnsan, 
varlıklar hakkındaki soyut bilgileri, hakikatleri ve bunların mahiyetlerini 
teorik felsefe ile bilir. Bu ilim insanın zihninde fikirler oluşturup tasav-
vurlar meydana getirir.

14
 Böylece kişi insan nefsi, teorik felsefe saye-

sinde doğru itikad ve kendisine gereken ilimleri elde edip batıl inançlar 
ve cahillikten kurtulduktan sonra pratik felsefeyi kazanmaya hazır hale 
gelir. Güzel ameller ve üstün ahlâkın ayrıntılarını, çirkin amellerin kötü-
lüklerini ve beğenilmeyen ahlâkın rezilliklerini öğrenip pratik felsefenin 
gereklerini yerine getirir. İlim ve amel her yönden kemal derecesine 
ulaşınca kişi dünyada mükemmellikle, kerimlikle vasıflanır, hayatını en 
güzel şekilde geçirmiş ve en iyi yönde harcamış olur. Uhrevî hayatta 
ise Hak Teâlâ’ya yakınlık şerefine nail olacağı yüksek mertebeleri 
kazanır.

15
  

Eğer aksi olup teorik felsefede Hakk’ın akidesinden uzaklaşıp, 
Allah’ın yüksek ve şerefli varlığını, kemal ve cemal sıfatlarını, mebde 
ve meadını bilmezse ebedi olarak cehalet ve dalalette kalır.

16
 Sonuç 

olarak insan teorik felsefenin gereği olan sahih itikadleri elde ettikten 
sonra pratik felsefede tahsil edip bunun gereği olan salih ameli yap-
mak ve yaratıcıya kulluğun gerekleri olan ibadetleri yerine getirmekle 
ilim ve amelin bilgisi akıl ve şuurda meydana gelir. Bilgi ve eylem her 
yönden yetkinlik derecesine ulaşınca kişi dünyada mükemmellikle 
vasıflanır, hayatını en güzel şekilde geçirmiş ve en iyi yönde harcamış 
olur. Uhrevî hayatta ise Hak Teâlâ’ya yakınlık şerefine nail olacağı 

                                                      
13

 A.A., I, 13. 
14

 A.A., I, 13.  
15

 A.A., I, 16-17. 
16

 A.A., I, 18. 
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yüksek mertebeleri kazanır, yüksek ruhların bulunduğu yüce derecele-
re ulaşır.

17
 

A. İnsanın Âlemdeki Yeri ve Evrim Düşüncesi 

Kınalızâde ahlâklı davranmakla sorumlu tutulan insanın niçin en 
şerefli ve faziletli varlık olduğunun anlaşılabilmesi, ontolojik açıdan 
evrendeki yeri ve diğer varlıklar arasında konumunu tespit etmek üze-
re, âlemdeki varlıkları yetkinlik durumlarına göre aşağıdan yukarıya en 
basitten en mükemmel varlığa doğru bir sıralamaya tâbî tutar. Olduk-
ça ayrıntılı olan bu sıralamanın en tepesine insanı yerleştirmiş ve İs-
lâmî anlayışa uygun olarak onu varlıkların en şerefli ve üstünü kabul 
etmiştir.

18
 Evrim (Tekâmül) düşüncesinin benzerlerine Câhız (ö. 869), 

İhvân-ı Safâ (4/10. Yüzyıl), İbn Miskeveyh (ö.421/1030), Mevlana 
(1273), Tusî (ö.672/1274) ve Devvânî (ö.907/1501) gibi, Müslüman 
filozofların görüşlerinde de rastlanır.

19
 Bu sebeple Kınalızâde’nin gö-

rüşlerinde biyolojik evrim teorisinin izleri aranır ve onun evrim siste-
miyle ilgili ilk Türkçe eser yazan kişi olduğu söylenir.

20
 Ancak bu, iddia 

                                                      
17

 A.A., I, 17-18. 
18

 A.A., I, 35-41. 
19

 Mevlana için bkz; İ. Yakıt, “Mevlâna’ya Göre Hayatın Evrimi” 2. Milli Mevlâ-
na Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 1986, s. 44-46, benzer görüşler için 
yazarın şu eserine de bakılmalıdır. Amlf, Batı Düşüncesi ve Mevlâna, İstan-
bul,1993, s. 62-78; Yaşar Nuri Öztürk, Mevlâna ve İnsan, İstanbul,1992, s. 
190-192, 198; Câhız, Kitab el-Hayavân, tahk. M.Harun, Kahire, 1966, III, 286, 

IV,105, VI, 454; Mehmet Bayrakdar, “Al-Jahız and The Rise Of Biological 
Evolution” AÜİFD, .XXVII, 307-315; M. Bayrakdar, İslâm’da Evrimci Yaratılış 
Teorileri, İstanbul, 1987, s. 55-64; İhvân-ı Safâ, Resâil, nşr.Butrus el-Bustânî, 
Beyrut,1957, I, 224 vd., 448, II,123, 141, 143-144, 152, 154-155, 157, 221vd., 
223, 318, III, 44, 64, 138, IV, 101, 118, 143, 176, 178; Seyyid Hüseyin Nasr, 
İslâm Kozmoloji Öğretileri, çev. Nazife Şişman, İstanbul, 1985, s. 80-85, 107-
111; M. Bayrakdar, a.g.e., s. 81-88; İbn Miskeveyh, Tehzîbu’l-ahlâk, Tahkik, 
İbnu’l-Hatib, 1. Baskı, Kahire, 1398h, s. 76 vd.; amlf, el-Fevzü’l-asgar, Beytü’l-
hikme, 1987, s. 115-116; Nasîruddin Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, thk, Mücteba 
Minovî, Ali Rıza Haydarî, Tahran, 1369h, s. 59-63; Celâleddîn Devvânî, Ahlâk-
ı Celâlî, Leknev,1316/1898, s. 20-23. 
20

 İsmail Hakkı İzmirli, İslâm Mütefekkirleri İle Garb Mütefekkirleri Arasında 
Mukayese, s. 54; Celâlettin İzmirli, İhvan-ı Safa ve İslâmda Tekâmül Nazari-
yesi, s. 13-15; amlf, İslâm Âleminde Yetişen Filosof, Tabip, Natüralist ve 

Biyoloğlar, s. 63; İsmail Yakıt, “Kınalı-zâde Ali Efendi’nin Evrim Düşüncesi”, 
İ.Üniversitesiİktisad Fakültesi Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi, 
Sosyoloji Konferansları, XXIII, s. 51-60; amlf, “Darwin’den Önce İslâm Düşü-
nürlerinde Evrimle İlgili Fikirler”, Felsefe Arkivi, sy. 24, s. 116; amlf, “Mevlâ-
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edildiği gibi, biyolojik anlamda evrim basamağı değildir. Fikirleri ince-
lendiğinde, mutlak olarak biyolojik veya fiziksel bir değişimden ve ge-
lişmeden daha çok onun psikolojik ve ahlâkî bir gelişim ve değişme 
üzerinde durduğu görülür. Ona göre insan, meleklerden daha üstün-
dür, ancak bu mutlak bir üstünlük değildir. İslâm dünyasındaki gele-
neksel görüşü tekrar ederek insanın kainâttaki mertebesinin meleklikle 
hayvanlık arasında orta derecede olduğunu belirtir. İnsan yaratılışta 
hayvanlardan daha üstün yaratılmakla beraber onun meleklerden 
üstün olması seçimlerine yani ahlâkî durumuna dolayısıyla kendisine 
bağlıdır.

21
 

B. Kınalızâde’ye Göre Varlıkların Tekâmül Şeması 

 İnsanlık basa-

makları  

En üst  

 

 

 

 

 

 

  

-Hz. Muhammed 

-Ulu’l-azm Peygamberler 

-Resuller 

-Nebiler 

-Veliler 

-Akl-ı selimle ilmin inceliklerini bilenler 

-Anlayışı kuvveti ile sanat ve alet yapanlar 

-Yetkinlik konusunda gayret edenler… 

Hayvan basamak-

ları 

En üst  

 

-Maymun, at, fil, papağan 

-Savunması olan hayvanlar 

Bitki basamakları En üst -Hurma 

Madenler En üst  -Mercan 

 

 Cisimler  

Bileşik  

 

Basit  

-Bileşimini uzun zaman koruyabilenler 

-Bileşimini uzun zaman koruyamayanlar 

-Ateş 

-Hava 

-Su  

-Toprak 

 
C. Ahlâk İlmi  
Ahlâk ilmi, amelî hikmetin birinci kısmı olarak insan nefsinin fiil-

leri, eylemleri ve huyları araştıran bir ilimdir. Buna göre ahlâk ilmi in-
sanın yapması gereken övülen ve istenilen davranışlar ile kaçınması 
gereken kötü ve beğenilmeyen davranışları inceler. Ahlâk ilminde 
övülen güzel fiiller ile beğenilmeyen kötü fiillerin seçime dayalı (ihtiya-

                                                                                                                  
Milli Eğitim ve Kültür, Ankara, 1984, sy. 25, s. 75; M. Bayrakdar, İslâm’da 
EvrimciYaratılış Teorileri, s. 139. 
21

 A.A., I, 42.  
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rî) olarak meydana gelmesi konusunda insanın bizzat kendisi incelenir 
ve her şahsın kendi davranış sınırları içinde yaptıkları dikkate alınır-
ken ev ve ülke halkıyla olan ilişkilerine bu bölümde yer verilmez. Bu 
sebeple ahlâk ilmi tekil konumundayken tedbîri’l-menzil ve siyâseti’l-
medîne yani ev ve devlet yönetimi ilimlerinde insanın başkalarıyla olan 
ilişkileri dikkate alındığı, birden çok insanı ilgilendirdiği için birleşik 
konumundadırlar.

22
  

Müellifin kendisinden önceki pek çok İslâm düşünürü gibi,
23

 ah-
lâk ilmi ile tıb ilmi arasında bir yakınlık görüp ahlâk ilmine tıbb-ı rûhânî 
adını vermiştir.

24
 Çünkü ahlâk ilmi insan nefsinden bahseden bir ilim-

dir.
25

 Tıb sanatı ile cismanî bir ilim olarak bedenin sıhhatini korumak 
ve devam ettirmek, hastalıkları gidererek tekrar sağlığına kavuşturmak 
mümkün olduğu gibi, tıbb-ı rûhânî adı verilen ahlâk ilmiyle de insan 
nefsinin çirkin huylarını gidermek, iyi ahlâkını devam ettirmek mümkün 
olur.

26
 Eserinde Kınalızâde rûhânî tıb-bedenî tıb, tabîb-ahlâkî eğitmen 

benzetmesine sık sık başvuracak, tabibin karşısındaki ahlâkî eğitmen-
ler ise konuya göre bazen devlet başkanı, bazen de baba, öğretmen, 
nebi, veli gibi, geniş bir yelpazeye yayılacaktır. 

 Ahlâk ilmi her şahsın kendi halleri ve davranışları ile ilgilidir. 
Ahlâk kelimesinin tekili olan huyu (hulk) ise Kınalızâde “fikir ve düşün-
ceye muhtaç olmadan fiillerin kolaylıkla ortaya çıkmasına sebep olan 
bir meleke” olarak tarif eder. Bu gerçekte Galen’in tarifi olup daha 
sonra Gazzâlî de dâhil pek çok Müslüman filozof tarafından da kulla-
nılmıştır.  

Kınalızâde’nin huy ve ahlâk tarifi bir davranışın ahlâklı sayıla-
bilmesi için gereken bazı kriterleri içerir. Bunun için öncelikle huy ve 
meleke ayırımının anlaşılmasına ihtiyaç vardır. Ona göre insanın özel-
likleri iki kısımdır. Birisi hâl, diğeri melekedir. İnsandaki özellikler 
utanmak ve gülmek gibi, yerleşik olmayıp çabuk kayboluyorsa ona 
hâl, cömertlik ve cesaret gibi, kaybolmayıp yerleşik durumdaysa ona 
meleke denir.

27
 Eğer insandaki özellikler meleke durumunda değiller-

                                                      
22

 A.A., I, 52-53. 
23

 Tıb ile ahlâk arasında gördükleri yakınlıktan dolayı ruhani tıbdan bahseden-
ler, Ebû Zeyd el-Belhî (ö.323/934), Mesâlihu’l-ebdân ve’l-enfüs, s.268 vd; Ebû 
Bekr er-Râzî, Resâil felsefiyye, 15-96; İbn Miskeveyh, Tehzîbu’l-ahlâk, s. 186; 
N. Tûsî, a.g.e., s. 152-153. 
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 A.A., I, 18. 
27

 A.A., I, 53. 
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se, yani yerleşik olmayıp çabuk kayboluyorlarsa bu huy değildir. Dola-
yısıyla bir davranışın karakterde yerleşik bir huy olabilmesi için meleke 
haline gelmesi yani yapısında/ fıtratında yerleşmiş olması gerekir. 
Ancak bu, ahlâk tanımının içinde yer almasına rağmen huy /ahlâklılık 
için yeterli değildir. Bir davranış yerleşik bir meleke olmasına rağmen 
ondan fiiller meydana gelmezse veya kolaylıkla değil zorlukla, düşüne-
rek meydana gelirse bu huy da sayılmaz ve ahlâkî bir davranış olarak 
değerlendirilmez. Mesela bir insanın nadiren bir kimseye bir şey ver-
mesi onun meleke haline gelmediğine işaret ettiği için cömertlik huyu-
na sahip olmadığını gösterdiği gibi, tanım gereği başkalarına vermeyi 
âdet haline getirse bile düşünerek, nefsini zorlayarak vermesi de ta-
nımdaki kolayla ifadesine ters düştüğü için cömertlik huyuna sahip 
olduğu anlamına gelmez. Buna göre bir davranışın huy yani ahlâkî bir 
eylem olduğunu belirlenmesi için;  

1. Meleke haline gelmesi, insanın yapısında yerleşik olması,  

2. Fiil olarak sık sık ortaya çıkması, tekrarlanması 

3. Fiil ve eylem olarak kolaylıkla meydana getirilmesi, düşünüp 
taşınma, nefsini zorlama gibi, özelliklerin olmaması gerekir.  

D. Ahlâkın Değişip Değişmemesi Meselesi 

Kınalızâde’ye göre bu konuda filozofların savundukları üç mu-
teber görüş vardır. Bunlar; 

 1. görüş “Ahlâkın değişmesi mümkün değildir.” ilkesini savu-
nur. Bunlara göre huy tabiî bir durumdur. Tabiî olanlar arizi olaylardan 
etkilenmez ve konumunu değiştirmezler. 

 2. görüşe göre huy iki çeşittir. Birisi tabiîdir. Yani insanın asıl 
hilkatinde /fıtratında tabiî olarak yaratıldığı için değiştirilmesi imkân-
sızdır. Diğeri ise alışkanlık (ülfet) olarak kazanılarak ve âdet haline 
getirilmekle meydana gelir. Âdet haline gelen davranışların değiştiril-
mesi mümkündür. 

 3. görüşe göre ahlâkın değişmesi mümkündür ve kötü ahlâkın 
yok edilmesi imkânsız değildir. Çünkü hiçbir huy tabiî ve insanın yara-
tılışından değildir, aksine huy dış sebepler ve arızi alışkanlıklardan 
meydana gelir. 

 Âlimlerin ve filozofların çoğu üçüncü görüşü kabul edip benim-
semişlerdir. Kendisi de en doğru görüşün bu olduğunu ifade ederek 
ahlâkın tamamen değişebileceği ve kötü huyların giderilebileceği dü-
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şüncesine katılır. Düşünürümüz, peygamberlerin dine davetlerinin, 
tarikat şeyhleri ve âlimlerin terbiye konusundaki öğütlerinin temelinde 
ahlâkın değişebileceği düşüncesinin yattığına işaret eder. 

 Ahlâkın değişmeye müsait olması ahlâkın tabii olup olmaması 
problemiyle ilişkilidir. Kınalızâde bu konuda filozofların farklı görüşleri 
olduğunu belirtir. Bazı filozoflara göre insan asıl yaratılışında sırf ha-
yır, kemal ve mükemmellik üzerindedir. Bundan sonra şehevânî hisle-
re uymak, dünyanın çirkin işlerine bağlanmak, saadet ve hayır elde 
etmeyi ihmal etmekle, şer ve kötülük yapanlara karışıp, kötü ahlâkî 
kazanarak yaratılıştaki esasına ve fıtri temeline muhalefet eder. Nite-
kim Peygamber’imiz (a.s.) hadis-i şerifinde “Her doğan fıtrat-ı 
selîmeüzerine doğar. Sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan veya 
Mecusi yapar”

28
 buyurarak bu gerçeğe dikkat çekmiştir.  

Bazı filozoflar birincinin aksi görüşe sahiptirler. Bunlara göre in-
san ilk ve asıl fıtratında pis tabiattan yaratılmıştır. Dolayısıyla her ne 
kadar nefsin cevheri nurani ise de karanlık tabiat ile karıştığı için kötü-
lük üzerine yaratılmıştır. Bu kötü tabiatla yaratılanlardan bazısı hida-
yete sevkeden birinin yardımı ile yaratılışındaki fıtratını değiştirir. Ha-
yırları kazanır, sevaplardan faydalanır. Fakat bunun gerçekleşebilmesi 
için fıtratındaki kötülük cevherinin nurani cevherine mutlak olarak üs-
tünlük sağlamamış olması gerekir.  

Filozofların çoğunluğu ise insan nefsinin asıl mahiyetinde sırf 
hayır ve kötülük üzerine yaratılmadığını, her iki yöne de istidadı oldu-
ğunu iddia ederler. Eğer iyi ahlâka sevkedecek uygun bir yardımcısı 
olup Allah’ın razı olduğu ahlâkî kazanır, güzel amelleri işlerse mutlu ve 
kemal derecesine ulaşan kimselerden olur. Eğer kötü ve rezil kişilerle 
yakınlık kurup çirkin amelleri işlerse kötü ve cezalandırılacak kişiler-
den olur.  

Ahlâkın tabiî olup olmaması konusundaki dördüncü görüş Ga-
len’e aittir. Galen’e göre insan nefsi üç kısımdır. Birincisi doğuştan 
tabiatı itibariyle sırf hayır üzerine yaratılmıştır. İkinci kısım doğuştan 
tabiatı itibari ile sırf şer üzerine yaratılmıştır. Üçüncü kısım ise iki yöne 
de meyilli ve her iki tarafa da yatkındır.

 
 

Kınalızâde her ne kadar ahlâkın değişebileceği görüşünün en 
doğru olduğunu iddia edip bunun için gayret edilmesi gerektiğini belirt-
se de bazı huyların kat’î olarak yerinden silinip değiştirilmesinin müm-
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 Hadis metninde İslâm kelimesi yer almamasına rağmen Ahlâk-ı Alâî’de var. 
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kün olmadığı düşüncesi ile Galen’in görüşüne geri dönmüş görünür. 
Bu düşüncesi için dayandığı kaynak İbn Sînâ’dır. Ancak âlimimizin bu 
durumu istisna olarak kabul ettiği düşünebilir. Çünkü ona göre bu du-
rumdaki kişiler uzun zaman eğitim öğretim görmelerine rağmen bir şey 
anlamayan budala, kalın kafalı kimselerdir. Nitekim İbn Sînâ’nın 
belâdet-i mütenâhî adını verdiği insanlar büyük ve küçüğü bilen ancak 
büyüğün küçüğü içine alabileceğini anlamaktan aciz insanlardır.

29
 

Dolayısıyla, budala ve kalın kafalıları istisna edersek Kınalızâde’nin 
huyun tamamen değişebileceğini kabul ettiğini söyleyebiliriz. 

Müellif bazı kişilerde huyların yerleşmesinden dolayı değiştiril-
mesinin zor olduğunun farkındadır. Bu huyların değiştirilebilmesi için 
şiddetli alıştırma ve çok gayret etmenin gerektiğine dikkat çekerek, 
cahil kişilerin bunu imkânsız sayıp gayret ve alıştırmayı bıraktıklarını, 
tembellik ve ihmalleri sebebiyle kötülük ve dalâlette kaldıklarını belirtir. 
Bu sebeple Allah bazı nefislerin bu tehlikelerden uzaklaşması ve 
makbul kullar zümresine yükselmesi için terbiye ediciler ve muallimler 
(peygamberler) göndermiştir.

30
  

Sonuç olarak, Kınalızâde her huyun değişmesinin mümkün ol-
duğu, çünkü hiçbir huyun tabii olmadığı şeklindeki müteahhir filozoflar 
ve muhakkiklerin çoğunun kabul ettiği görüşünü benimser. Onun bu 
konudaki deliline göre eğer huy değişmeyip tabii olsaydı Peygam-
ber’imiz (a.s.) tesis ettiği şeriat ve ilâhî kanunlar (nevamis) âlimler ve 
devlet adamlarının yaptıkları terbiye ve siyasetle ilgili kanunlar fayda-
sız olurdu. Halbuki eğitim ve öğretimin yararı görülmekte, neticesi 
alınmaktadır. Bu tecrübelerden ahlâkın değişmesinin mümkün olduğu 
anlaşılır. 

Düşünürümüze göre ahlâkın bu şekilde değişmeye müsait ol-
ması ahlâk ilmine ihtiyaç olduğunun en büyük göstergesidir. Ahlâkın 
tamamının değişebileceğine inanmayıp sadece bir kısmının değişme-
ye müsait olmasını kabul etmek bile ahlâk ilminin gerekliliğini ortaya 
koyar ve bu durumu tıb ilmi ile karşılaştırır. Nasıl tıb ilmi bütün hasta-
lıkları iyileştiremiyorsa ve bazı hastalıkları iyileştirmesi ona ihtiyacın bir 
göstergesi ise bazı huyların değişebilir olması da ahlâk ilmine ihtiyacın 
bir göstergesi sayılmalıdır.

31
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E. Ahlâkî Değerlerin Kaynağı
32

  

Kınalızâde ahlâkî değerlerin kaynağı konusunu o dönemde çok 
tartışılan bir problem olmadığı için oldukça kısa bir şekilde ve din fel-
sefe ilişkileri bağlamında ele almıştır. Ona göre güzel ahlâkî davranış-
lar bir kaynağa dayanır ve bir gereksinme sonucu ortaya çıkarlar. Gü-
zel ahlâkî davranışların altında yatan değer ve yasalar ile bunları oluş-
turan şeylerin ne olduğu konusunda Kınalızâde iki farklı kaynak ver-
mektedir. Birisi tabii yani insanın doğal eğilimleri, diğeri ise bir kişi 
veya kişilerin (va’d) koyması, tesis etmesidir.

33
 Dolayısıyla ahlâkî yasa 

ve değerler bu iki kaynağa dayanır. 

1. İnsanların Koymasıyla Meydana Gelen Değer ve Yasalar 

Kınalızâde insanlar tarafından konulan değer ve yasaların varlı-
ğını kabul etmektedir. O buna kişilerin koyduğu yasa ve değerlere belli 
bir zümrenin ittifak etmesiyle meydana gelen âdet ve gelenekler ile 
peygamberler, veli, imam gibi, kişilerin getirdiği aslı ilâhî kaynağa da-
yanan kuralları örnek olarak verir. İlâhî kaynak söz konusu olunca 
buna nevâmîs-i ilâhî, şeriat âlimleri fıkıh olarak isimlendirir. Burada 
peygamber, veli ve imamlar her ne kadar değer, yasa koyucu ve bun-
ları emredici, buyurucu konumunda olsalar da gerçekte değerler ve 
yasaların asıl kaynağı ilahidir. Asıl değer ve yasa koyan Allah’tır. Din-
lerin değer ve yasa koyuculuğu da buradan gelmektedir. 

Kınalızâde âdet ve gelenekleri de ahlâkî davranışların kaynağı 
kabul etmektedir. Bu değer ve yasaların gerçek yapıcısının insan top-
luluğu yani insanın bizzat kendisidir. Bunlar insan aklının en azından 
onun sosyal bir varlık olmasının getirdiği bilgi ve tecrübenin ürünü 
olmalıdır. Fakat burada da Kınalızâde “kaynağı tabiî olan kısım akıl ve 
fikir sahiplerini ilgilendirir” diyerek bir anlamda bu kısmı insan aklının 
ürünü olarak görmediğine işaret etmektedir. Muhtemelen itaat kültürü-
nü yansıtan bu tür değerleri akılla tartıp seçim yapmak gerekmemesi 
ve toplumsal baskı sebebiyle yerine getirilmesinden dolayı akıl ve 
düşünce ürünü olanların dışında bırakmıştır. 

Kınalızâde’nin açıklamalarındaki en önemli nokta Kişilerin koy-
masıyla meydana gelen ahlâkî değer ve yasaların gerek ilâhî olsun 
gerekse insanlığın ürünü olsun zamanla değişebileceğidir. Dolayısıyla 
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bunlar ahlâkî göreleliğe (relativizm) sahip yasalar kapsamında değer-
lendirilmiştir. Değişen şeyler o zaman ki ilim/felsefe anlayışı gereği 
ilmin konusu olamazlar. Dolayısıyla bu tür değer ve yasalar, kurallar 
her ne kadar dinî ilimler arasında yer alan fıkhın konusu ise de felsefî 
ilimler sisteminde yer alan ilimlerin konusu olamazlar ve ilimler sınıf-
landırmasında yer almazlar. O, vahiy kaynaklı dinî emirleri genel ola-
rak ele alıp, vahyin çerçevesini tek bir peygambere gelen hükümlerle 
sınırlandırmaz, dolayısıyla vahyin zaman içinde Peygamberden pey-
gambere, nebiden nebiye değişen yönüne, değişmezden çok değişe-
bilen hüküm ve uygulamalarına vurgu yapmayarak ve bunu gerekçe 
göstererek onları felsefî ilimlerden saymaz.  

Kınalızâde’nin insan ve toplulukların anlaşarak ortaya koydukla-
rı âdet vb dayanan ahlâkî değer ve yasaların zaman ve şartlara bağlı 
olarak değişebileceğine inanarak onların göreliliğine hükmetmesi onun 
bakış açısından anlaşılabilir bir şey olsa da peygamberlerin getirdiği 
hükümlerin, yasa ve değerlerin de mutlak olan Tanrı tarafından gön-
derilmesinden dolayı mutlak kabul etmeyip diğerlerine benzer şekilde 
zamana ve şartlara göre değişebileceğini kabul etmesi yani ahlâkî 
görelilik kapsamında değerlendirmesi kayda değerdir. O böylelikle son 
derece akılcı bir tutum sergilemektedir. Ayrıca İbn Sînâ değer koyucu 
olarak sadece nebi adını zikrederken bir şii olan Tûsî imamı eklemiş, 
Kınalızâde de tasavvufa duyduğu ilgi ve verdiği önem sebebiyle velile-
ri bu konuma yükseltmiş görünmektedir.  

2. İnsanın Doğasından Kaynaklanan Değer ve Yasalar  

Kınalızâde kaynağı tabii olanı; “insan tabiatı gereği o davranışı 
yapmaya gereksinim duyar ve o fiil onda meydana gelir” şeklinde ta-
nımlar. Bu kısım akıl ve fikir sahiplerini ilgilendirir ve kaynağı tabii olan 
yani insanın doğasından kaynaklanan davranışlar zamana göre de-
ğişmedikleri için amelî hikmet olarak tanımlanır ve aklî ilim sayılan 
felsefî ilimler sisteminin içinde yer alırlar.  

Burada ameli hikmet içine giren yani tabii olan davranışların 
hangilerinin olduğunun belirlenmesi gerekir. O, başka bir konuda bun-
ların neler olduğunu açıklar. Mesela; iman, sevgi, kıskançlık, öfke, 
korkmak, yemek, içmek, hevasına kolayca uymak vb. duygulardan 
kaynaklanan davranışlar ile annenin çocuğunu sevmesi, annelik içgü-
düsü, anne ve babanın çocuklarına duyduğu sevgi ve şefkat, babanın 
çocuğunu koruması, insanların bir arada yaşamaya olan tabii meyli ve 
birbirlerine duyduğu sevgi, ülfet vb. içgüdüsel davranışları Kınalızâde 
insanın doğasından kaynaklanan davranışlar arasında saymakta, 
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bunları Allah’ın ilâhî inayetinin sonucu olarak görmektedir. Bunları 
açarsak; nesillerin devamı ve artırılması için hayvanlara ve insanlara 
verilen cinsel zevk, çocukların yetiştirilmesinde anne babaya verilen 
şefkat, merhamet ve sevgi Allah tarafından tabiatlarına yerleştirilmiştir. 
Benzer şekilde insanlar tabiatları gereği sosyal bir varlıktırlar ve böyle-
likle bir arada yaşamayıp yardımlaşma ve işbölümü içinde yaşayabilir-
ler. Yine toplumda herkesin zengin veya fakir olmaması da tabii yaratı-
lışın bir sonucudur. Bunlarda Allah’ın ilâhî yardımı (inâyet-i ezeliyye) 
söz konusudur.

34
 Dolayısıyla insanın tabiatından kaynaklanan davra-

nışlar, duygular aslında Allah’ın o varlıklara olan yardımının gereği 
olarak onda yaratılmıştır. Bu sebeple ister ilâhî yardım ister tabiatı 
gereği denilsin gerçekte ortaya çıkan davranışlar aslında aynı kayna-
ğa, Allah’a dayanmaktadır.  

Kınalızâde, ezelî yardımın amacını “Allah’ın ahlâkı ile ahlâk-
lanınız”

35
 hadisine dayanarak gerekçelendirir. Allah’ın ahlâkına ben-

zemek insan nefsi için son basamaktır. Bundan dolayı, kemal ve yet-
kinliğe ulaşmayı isteyen insanoğlunun türün çoğalması, âlemdeki dü-
zenin devamı ve silsilesinin sürmesi yönünde gayret ederken Allah’tan 
aldığı ilâhî yardım doğrultusunda hareket etmesi, ilk kaynağı olan 
Allah’a benzemesi gerekir.

36
 Görüldüğü gibi, Kınalızâde amelî felsefe 

ile eğitmeye ve kontrol altında tutmaya çalıştığı insanın tabiatından 
kaynaklanan duygular ve davranışlar konusunda dinî bir de hedef 
koymaktadır. Bu duyguların kaynağını ilâhî yardımla Allah’a atfederek 
dinî muhteva kazandırmaya çalıştığı felsefî yaklaşımına hem dinî hem 
de felsefî bir hedef koyarak (insanın gücü yettiği ölçüde Yüce Allah’ın 
fiillerine benzemesi aynı zamanda Kindî’de de yer alan felsefenin ta-
nımlarından birisidir.

37
) din ile felsefe arasında uyum kurmaya, felsefî 

görüşlerini din ile desteklemeye, uyumlu hale getirmeye çalışmıştır.  

Sonuç olarak düşünürün görüşleri arasında en belirleyici olan 
peygamberlerin getirdikleri hükümlerin zamanla değişebilmesine rağ-
men amelî hikmet içinde değerlendirilen “insanların tabiatları gereği 
ortaya koyduğu davranışların zamanın ilerlemesiyle değişmeyeceği 
anlayışıdır” ki bu onun evrensel değer, ilke ve yasaların dinî hükümler-
le değil, felsefe yoluyla bilinebileceğine inandığına, ahlâkî temellen-
dirme konusunda felsefeyi esas aldığına işaret eder. Ancak 
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Kınalızâde felsefî bilgiyi öncelemekte, değişmez kabul ettiği için felse-
fenin sonuçlarıyla ilgilenmekte ancak dinin verilerini de ihmal etme-
mekte, benzer alanlarla ilişkili gördüğü için destekleyici ve motive edici 
kaynak olarak kullanmaktadır. Sonuçta ilâhî inayetten kaynaklanan 
kurallarla peygamberlerle gelen kuralların her ikisi de aynı yere Allah’a 
dayanır ve aralarında paralellik olması kaçınılmazdır. 

 

F. Nefs ve Nefsin Çeşitleri  

Kınalızâde nefse ahlâk ilminin konusu olarak özel bir önem 
vermiştir. Ahlâkî davranışların kazanılabilmesi için nefsin ve onun 
kuvvetlerinin iyi bilinmesi gerekir. Ancak bu sayede insan, nefsini ve 
kuvvetlerini tanıyıp kontrol edebilir ve varsa hastalıklarını tedavi ede-
rek istenilen ahlâkî davranışları kazanır ve en yüksek mutluluğa ula-
şabilir. O, nefs konusunda İbn Sînâ’dan oldukça etkilenmekle beraber 
orijinal sayılabilecek görüşlere sahiptir. Özellikle onun nefs konusuna 
ilgisinin İbn Sînâ gibi, varlık probleminden kaynaklanan bir yaklaşımın 
sonucu değil, nefsi ahlâk ilminin temeli olarak görmesinden kaynak-
landığını belirtmek gerekir.  

1. Nefsin Tanımı 

Kınalızâde’ye göre ahlâk ilminin konusu insan nefsi yani övülen 
güzel fiiller ile beğenilmeyen kötü fiilleri ihtiyarî olarak meydana getir-
mesi yönüyle nefs-i insânîdir. O halde öncelikle bu iyi veya kötü dav-
ranışları yapan insanın, insanı insan yapan nefsinin ne olduğunun ve 
özelliklerinin bilinmesi gerekir. Çünkü beden insan için bir zırhtır, esas 
olan nefstir. O felsefe dilinde nefs-i nâtıka, din dilinde ruh, yine felsefe 
ve kelamda “cism-i latif” denilen şeylerin hepsinin aynı realite yani 
nefs-i insânî olduğunu belirtir.

38
  

Kınalızâde nefsin basit bir cevher olduğu, cisim ve cismani ol-
madığı, bizzat kendisini idrak ettiği hatta idrak ettiğini de idrak ettiği, 
kendini idrak etmek için bir aracıya ihtiyacı olmadığı, fakat aletlerle, 
organlarla tasarrufta bulunup idare ettiği, cisim ve cismani olmadığı 
için duyularla hisseden bir varlık da olmadığı görüşündedir. Ona göre 
düşünen nefsin varlığı bedenle birlikte yok olmaz.

39
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2. Nefs Çeşitleri 

Kınalızâde Eflatuncu görüşün Aristoteles ve Galen’den gelen bir 
gelenekle Müslüman düşünürlerine intikal eden ve İslâmî unsurlarla 
zenginleşen yaygın anlayışa uygun nefsin üçlü tasnifini benimser. 
Aslında insanda başka güçler de vardır ancak bunlar ahlâk ilminin 
konusu değildir. Bu üç nefs şunlardır.

40
 

a) Bitkisel nefs (Nefs-i nebâtî) 

b) Hayvânî nefs (Nefs-i hayvânî) 

c) İnsânî nefs (Nefs-i insânî) 

Bitkisel nefs, beslenme, büyüme, üreme ve şekil verici olmak 
üzere dört güce sahiptir ve bunlar bitki, hayvan ve insan türündeki 
bütün varlıklarda ortaktır. Canlılar nefislerinin bu özellikleriyle varlıkla-
rını ve nesillerini devam ettirirler. İdrak ve hareket ettirici güçler ise 
bitkilerde olmayıp hem hayvanlarda hem de insanlarda ortak olan 
özelliklerdir. Nihayet bilme ve yapma ise sadece insana has olan, bitki 
ve hayvan gibi, diğer varlıklarda bulunmayan güçlerdir. Bu sebeple 
her ne kadar bitkisel nefs, hayvânî nefs denilince bu nefisler sadece 
anılan kategorilerdeki varlıklara aitmiş gibi, düşünülüyorsa da, insanda 
da bu nefisler ve güçleri mevcuttur. Kınalızâde’nin nefs anlayışı önceki 
düşünürlerin tasniflerinden farklı ve kendisine hastır. Onun kendisine 
özgü nefs şeması şöyledir:

41
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3. Düşünen Nefs, İnsan Özgürlüğü ve Ahlâklılığı Açısından 
Önemi 

İnsanı cansız, bitki, hayvan gibi, diğer varlıklardan farklı kılan 
ayırıcı nitelik düşünme gücüdür (nutk). Nutk gücü nâtık nefs, melekî 
nefs veya akıl olarak da adlandırılır. Nutk gücü akledilenleri (ma’kulatı) 
idrak etmek, düşünmek, iyi ve kötü fiilleri ayırmakla ilgilidir. İnsan dü-
şünme gücüyle önce teorik sonra pratik felsefeyle ilgili olan bilgileri 
kazanır ve bu sayede mutluluk ve erdemi elde eder. İnsan ilk yaratılı-
şında iyi ve kötü olmak üzere iki yöne de meyilli olarak yaratılmıştır. 
Dolayısıyla insana Allah kendi geleceğini belirleyebileceği sınırlı bir 
özgürlük vermiştir. İnsan bu hürriyetlerini nâtık nefs vasıtasıyla kulla-
nır. Çünkü insan nefs ve bedenin birleşmesinden meydana gelmiştir. 
Bu düalist varlık anlayışına bağlı olarak hayvanî ve melekî özelliklere 
sahiptir. İnsan melekî özelliklerini hayvanî özelliklerine üstün tutarak, 
geliştirir ve yetkinleştirirse, melekten daha erdemli ve daha üstün olur. 
Ancak aksi olup insan hayvanî tarafını tercih eder ve o tarafa yönelirse 
sırf hayvan olmaktan daha aşağı olur. Çünkü hayvan akıl gücünden 
ve melekî özelliklerden uzaktır. İnsan bu güç sayesinde seçme gücü-
ne sahiptir ve bu gücün varlığından dolayı davranışlarından sorumlu 
tutulmaktadır.

42
 Dolayısıyla düşünen (nâtık) nefs aynı zamanda insa-

nın âlemdeki konumunun belirlenmesinde de bir araçtır. İnsanın 
âlemdeki üstünlüğü mutlak bir üstünlük değildir. Yaratılışından kay-
naklanan birtakım özelliklerini değerlendirmesi ile yüksek seviyelere, 
yetkinlik ve mutluluğa ulaşabilir. 

G. Erdemler ve Reziletler  

Ahlâk ilmini, beğenilen güzel fiilleri yapıp, beğenilmeyen kötü fi-
illerden kaçınmayı sağlayan insan nefsinin fiillerinden ve huylarından 
bahseden bir ilim olarak tarif eden Kınalızâde, kendisine ulaşan gele-
neğin bir sonucu olarak bu tanımdaki güzel davranışları erdemler, 
kötü davranışları reziletler olarak açıklama yolunu seçmiştir. İnsanın 
kainâttaki yeri hayvanlık ile meleklik arasında orta kademededir ve iki 
yöne de meyilli ve kabiliyetli olarak yaratılmıştır. İnsanın erdemleri 
elde etmesi ve rezaletlerden kaçınması için bunları öğrenmesinin ge-
reği ve ahlâk ilmi açısından değeri açıktır.  

 

                                                      
42

 A.A., I, 42-45. 



64     SON DÖNEM OSMANLI AHLÂK TERBİYECİLERİ ve AHLÂK TERBİYESİ 

 

 

 

1. Erdem ve Rezilet Tasnifi 

Müellifimiz insânî nefsin güçlerine dayandırdığı erdemleri iki ay-
rı nefs taksimine göre iki ayrı bölüm halinde inceler. Bu durumda onla-
ra kaynaklık eden iki ayrı nefs taksiminden iki ayrı erdem sınıflaması 
ortaya çıkar. Bu iki ayrı erdem sınıflandırması bizzat kendisine ait 
olmayıp Gazzâlî, Tûsî, Devvânî yoluyla seleflerinden kendisine ulaşan 
bir sınıflamadır. Onun kendisine has sınıflandırmasına dayandırdığı 
insanî nefsin güçleri fazilet ve reziletlerin elde edilmesine kaynaklık 
ederler. Buna göre insanî nefs ve güçleri ile bunlardan meydana gelen 
erdemler şu şekilde sıralanabilir: 

İnsanî nefsin iki gücü vardır.
43

  

1. İdrak gücü (Kuvvet-i müdrike), nefis bununla akli idraklere 
güç yetirir. Bunun iki gücü vardır: 

a) Teorik güç (Kuvvet-i nazarî), itidal üzerine fiiller ortaya çıka-
rırsa hikmet erdemi  

b) Pratik güç (Kuvvet-i amelî), itidal üzerine fiiller ortaya çıkarır-
sa adalet erdemi  

2. Hareket ettirici güç (Kuvvet-i muharrike), nefisden bu güç-
le bedenin hareketleri ortaya çıkar. Bunun da iki gücü vardır: 

a) hareket ettirici arzu gücü (Kuvvet-i muharrike-i şehevânî), iti-
dal üzerine fiiller ortaya çıkarırsa iffet erdemi  

b) hareket ettirici saldırgan güç (Kuvvet-i muharrike-i seb’î), iti-
dal üzerine fiiller ortaya çıkmasıyla cesaret/yiğitlik erdemi meydana 
gelir. 

 Bu güçler insan bedeninde birçok işlerin meydana gelmesine 
sebep olur. Eğer bu güçlerden meydana gelen işler sahih akla uygun, 
güzel bir yönde ve itidal sınırında meydana gelirse, bu nevi işlere se-
bep olan huya erdem/fazilet, itidalden çıkarak ifrat veya tefrit tarafla-
rına meyledip bu nevi işlerin meydana gelmesine sebep olursa bu 
huya da rezilet denir.

44
 

 Eğer insan teorik gücünü düzeltir ve buradan itidal üzere işler 
meydana gelirse buna hikmet (bilgelik), eğer pratik gücünü düzeltir 
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ve buradan itidal üzerine fiiller ortaya çıkmasına sebep olursa o huya 
adalet, eğer hareket ettirici arzu gücünü düzeltip terbiye eder ve bu-
radan orta, itidal üzerine fiiller meydana gelirse o huya iffet (ölçülü-
lük), eğer öfke gücünü terbiye edip, düzeltir ve orta, itidal üzerine 
fiillere sebep ve kaynak olursa bu huya cesaret/yiğitlik denilir. Böyle-
ce asıl erdemler adıyla dört huy, hikmet, adalet, iffet ve yiğitlik erdem-
leri belirlenmiş olur.

45
 

 Bu dört erdemin ait oldukları güç itidal derecesidir. Bunların 
aşırılık/fazlalık/ifrat ve eksiklik/azlık/tefrit olmak üzere her iki tarafı 
ise rezalettir. Kınalızâde’ye göre de erdem itidal ve orta, rezilet ise 
itidalin dışındaki her iki taraftır. 

 Bazen bu arzu ve öfke gücüne bilme gücü (kuvvet-i âlime) ile 
beraber nefs denilir ve nefsin güçleri bir başka şekilde en üstününden 
en aşağılık olanına göre şöyle sınıflandırır:

46
 

1.  Bilme gücüne (kuvvet-i âlime-nutk) melekî nefs (nefs-i 
melekî) hikmet erdemi 

2.  Öfke gücüne (kuvvet-i gadabiyye) yırtıcı nefs (nefs-i seb’î) 
yiğitlik/cesaret erdemi 

3.  Arzu gücüne (kuvvet-i şeheviyye) hayvânî nefs (nefs-i behi-
mî) adı verilir ve iffet erdemi ortaya çıkar.  

 Kınalızâde bu üç nefse ait bazı filozofların bir dairenin içine bir 
melek, bir köpek ve bir domuzun konulmasına ilişkin alegorik benzet-
melere yer verir. Bu ilk defa Eflatun’un bahsettiği daha sonra Kindî ve 
birçok İslâm düşünürünün kullandığı nefislerin melek, köpek, domuza 
benzetilmesi hikâyesidir.

47
  

 Düşünürümüz nefsin güçlerini dinî terimlerle de açıklama ge-
reği duyar. Ona göre Kur’ân-ı Kerim’de de nefs-i emmare, nefs-i 
levvame, nefs-i mutmainne olarak insandaki bu üç nefsin gücüne işa-
ret eden nefisler vardır. Gazzâlî ve bazı mutasavvuflar bu kuvvetlere 
melek adını vermişlerdir ve hayatı boyunca insana hizmet ettiğini belir-
tirler.

48
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Kınalızâde ilk erdem tasnifi eleştirip adaleti diğer üç erdemin 
gerçekleşmesiyle meydana gelen bir erdem olarak veren ikinciyi daha 
çok benimser görünmesine rağmen dönemin şartları gereği her iki 
tasnife de yer vermiş ve açıklamalarını adaleti bağımsız bir dördüncü 
erdem kabul eden birinci tasnife göre yapmıştır.  

Bağlı Olduğu Güçlere Göre I. Erdem ve Rezilet Tasnifi 

Teorik güç Arzu gücü Öfke gücü Pratik güç 

itidali İtidali İtidali İtidali 

hikmet İffet Cesaret/Yiğitlik adalet 

fazlalık azlık fazlalık  azlık  fazlalık  azlık Zıddı  

Cerbe-
ze 
Kur-

nazlık 

belâde
t Aptal-
lık/ 
ah-
maklık  

Fücûr 

ve 
şereh 
Fuhuş 
ve haz 
düş-
künlüğ
ü 

Humûd 

Şeh-
vet 
azlığı 

tehev-
vür 
Saldır-
ganlık  

cübün 
Korkaklık 
 

Zulüm (bazen 
zulüm yapma 
ve zulme razı 
olma (inzilam) 
olarak fazlalık 
azlık olarak 
sınıflama yapı-
lır.) 

 

Bağlı Olduğu Güçlere Göre II. Erdem ve Rezilet Tasnifi 

NEFS-İ MELEKÎ NEFS-İ BEHİMÎ NEFS-İ SEB’Î 

itidali İtidali İtidali 

hikmet İffet Yiğitlik 

fazlalık  azlık fazlalık  azlık fazlalık azlık 

cerbeze belâdet fücûr humûd tehevvür cübün 

Adalet 

Zıddı 

Zulüm 

Görüldüğü gibi, erdemler sınıflandırmasındaki fark adalet erde-
minin meydana gelişi ve buna bağlı olarak konumuyla ilişkilidir. İkinci 
tasnifte adalet ilk üç erdemin itidalde olmasıyla bunların bileşkesinden 
meydana gelen bir erdem olarak kabul edilir. Kınalızâde asıl erdemle-
rin altında alt (tâlî) erdemlerin varlığını ve bunların sayısız ve sınırsız 
sayıda olduğunu belirtir. Ancak Tûsî ve Devvânî’de geçen bilgilere 
kendisi bir şey eklemeden aktarır. Bu erdemlerin yanında erdemlerin 
bir kısmının diğer bir kısmı ile toplanmasından, birleşmesinden ve 
düzenlenmesinden, başka bir erdem meydana gelir ve bu birleşik 
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erdeme yardımcı isimler verilir, bazısı ise isimsizdir. Erdemler gibi, 
reziletlerin de alt reziletleri vardır.

49
 

Düşünür gerçek itidal olan erdemi, yani orta dereceyi, ifrat ve 
tefrite gitmeden tespit etmenin zorluğunun farkındadır. O İbn 
Miskeveyh, Tûsî ve Devvânî’den gelen bir geleneğe uyarak bazı er-
demlere erdem olmaları sebebiyle, aşırı yönelmenin insanları rezilete 
sürükleyebileceği uyarısında bulunur.

50
 Var olan iş gereğinden, itidal 

olan orta dereceden fazla olursa erdem rezilete dönüşür.  

2. Erdemlerin Kazanılması ve Mutlulukla İlişkisi 

Kınalızâde’ye göre insanın kötü huylarını dolayısıyla kötü ahlâ-
kını değiştirmesi ve erdemleri kazanıp yetkinliğe ulaşması mümkün-
dür. Söz konusu kemal ve yetkinliğe götüren hareketin sebepleri ve 
kaynakları ikidir. Bunlar tabiat ve sanattır. Tabiata sperm (nutfe) örnek 
olarak verilir. Çünkü sperm çeşitli şekillerde bir halden diğer hale ha-
reket ederek yetkinliğe ulaşır. Bu hayvaniyet mertebesidir. Bu hareke-
tin temeli ve sebebi tabiattır, sanatın katkısı yoktur. Sanata örnek ola-
rak da ağaç parçaları verilir. Marangoz bunları sanatı ile değişik şekil-
lerde hareket ettirip başka bir surete, sedir formuna sokup yetkinliğe 
ulaştırır. Bu hareketin kaynağı sanat olup bu yetkinliğin sanatla ilgili 
olduğu açıktır.

51
 

Tabiat, meydana gelişte sanattan öncedir ve derecesi daha 
yüksektir. Bunun sebebi tabiatın dayanağının Allah’ın kudreti olması-
dır. Burada insanın iradesinin ve kişisel tedbirlerin herhangi bir müda-
halesi yoktur. Sanat ise bunun tersidir. İnsanın iradesinin ve kişisel 
tedbirlerin müdahalesiyle olur, bunlar olmadan sanat meydana gel-
mez. Allah’ın kudretine dayanan tabiatın, sanata önceliği ve üstünlüğü 
kesindir. Bu yüzden tabiat sanatın üstadı ve öğretmeni, sanat tabiatın 
öğrencisi konumundadır. Hikmette kesinleşen nükteye göre mümkün 
olan her şeyin yetkinliği, mümkün olduğu kadar kaynağına benzemek-
tir. Buna göre sanatın yetkinliği tabiatına benzemesidir. Fakat bazı 
sanatın tabiattan üstün olması caizdir.

52
 Dolayısıyla ahlâkın düzeltil-

mesi ve bu ilmin amacı olan faziletlerin kazanılması bir sanat işidir. 
İnsanın ahlâkını düzeltip faziletleri kazanması kendi iradesine ve te-
şebbüsüne dayanan ve sonradan meydana gelen bir olay olup tabiî ve 
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doğuştan değildir. Sanat yetkinliğe ulaşmak için tabiata benzemek 
zorundadır. Bu yüzden sanatın, daha önce ifade edildiği gibi, üstad ve 
öğretmen konumunda olan tabiata uyması gerekir. Tabiatında ve var-
lığın yaratılışının başında öncelik verilen her şeye, huyun düzeltilmesi 
(tehzîb) sırasında da öncelik verilmelidir.

53
 Bu son konuda onun öner-

diği metot; insanın yaratılışının başından itibaren nefsin güçlerinin 
öncelik sırasını takip edip bu sıraya uyması ve onları üstad kabul et-
mesidir. Böylelikle insanın sanatı tabiatına uyar ve onun öğrencisi 
olur. Bunların sonucunda ahlâkını düzeltip erdemleri kazanabilir. Buna 
göre insan ahlâkını düzeltip erdemleri kazanırken doğasına göre ha-
reket etmelidir.  

İbn Miskeveyh, Tûsî, Devvânî ve Kınalızâde’nin ittifakla belirtti-
ğine göre insanda ilk ortaya çıkan ve etkisini gösteren güç beslenme 
gücüdür. Çocuk doğduğunda öğrenmediği ve bu konuda telkin olma-
dığı halde annesinden süt emmeyi tabiatı kendisine ilham eder ve o 
da gıdasını almaya yönelir. Bu mertebeden yükselince zararları uzak-
laştırma yeteneği olan öfke gücü ortaya çıkar. Kişi günbegün bu güç-
leri kullanarak ve yetkinleştirerek (istikmâl) insanın özelliği olan temyiz 
kuvvetini elde eder. Bu gücün ilk eseri utanmadır. Bu kuvvet iyi-
kötüyü temyiz edebildiği için tasavvur ettiği kusurun kendisinden çıktı-
ğını hayal edip kırılır. Utanma işte bu duygu kırılmasıdır. Bu temyiz 
ürünü yani haya duygusu günden güne gelişirken öfke ve arzu güçleri 
de bulundukları mertebenin sonuna dek artar. 

 İnsanlığa has olan düşünce (temyiz ve nutk) gücü öncelikle ti-
kelleri ve şahısları idrak edip hafızaya toplayarak mükemmelleşir. 
Burada maharet kazandıktan sonra tümelleri ve ilk akledilenlerden 
olan insan ve hayvan tabiatı gibi, tabiatları akletmeye güç kazanır. 
İnsan bu güçle cüzler ve şahıslar arasındaki ortaklık ve farklılıkları 
idrak ve temyiz eder. Aralarında benzerlik ve ayrılık olan nesneleri 
bilmekten dolayı zihninde külli tabiatların suretlerini almaya istidat 
meydana gelir ve böylece âlim olmaya başlar. Ortaklık ve ayrılıklar 
bilinince zihne insan ve hayvan tabiatlarının suretleriyle, cisimlerin 
isimleri doğar. Bu tabiata “makûlât-ı evvel” denilir. Çünkü burası 
akletme (teakkul) mertebesidir. Bundan önceki ise hissetme (ihsas)dir. 
Zihnin bu taakkul düzeyine akıl adı verilir. Bi’l fiil insan (İnsaniyet-i bi’l-
fiil) bu düzeyde gerçekleşir. Bu mertebeye yükselen insan tabiattan 
sadır olan son yetkinliğe ulaşma imkânı bulur. Ayrıca Kınalızâde ve 
seleflerine göre buraya ulaşan, tabiatın yetkinliğine kavuşmuş olur; 
bundan sonra tedbir ve sanat sayesinde yetkinliklere erişir. Eğer bu 
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son yetkinlik de meydana gelirse insanlık hakiki beka ve ebedi devamı 
elde etme imkânı bulur.  

 İnsan, tabiatı sebebiyle meydana gelmiştir, fakat onun gerçek 
manada devam ve bekası sanat ve tedbirine bağlıdır. Çünkü insan 
ancak sanat ve tedbirle ahlâkını düzeltip fazileti kazanabilir. Bu güzel 
ahlâk ise onun cennete dolayısıyla ebedi hayatı kazanmasına vesile-
dir. Bu sebeple Tûsî ve Devvânî gibi, Kınalızâde’ye göre de kişi yö-
neldiği yetkinliği sanat sebebiyle elde etmek ve mükemmelleştirmek 
istediğinde öncelikle tabiatına uyması gerekir. Tabiatında kullanıp 
faydalandığı sırayı (tertibi) nefsinin güçlerini rezilliklerden temizleyip 
itidale doğru düzenlemesinde de kullanmalıdır. Bu çerçevede önce 
arzu gücünü itidale getirmeye, ondan sonra öfke gücünü düzenleme-
ye, ondan sonra da hikmet gücünü mükemmelleştirmeye gayret etme-
lidir. Hikmet kanunlarına göre gelişen sıra (tertîb) ve düzen (tehzîb) 
gerçekleşmişse bu müellifimize göre çok güzel bir durumdur. Bu ezelî 
yardım alan mutlu kişilerden olarak onda önemli şeylerin çoğu ortaya 
çıkar, fazileti elde etmeye, en yakın yoldan ve en güzel şekilde ulaşır. 
Eğer böyle olmamışsa yine de ümitsiz olmamak gerekir. Bu durumdaki 
kişi fazileti kazanmak için anlatılan metotlara göre gayret etmeli ve 
tedbirli davranmalı; yolun zahmetinden ümitsizliğe düşüp ihmalkâr 
davranmamalıdır. İhmal ebedi kötülüğün (cehennem) sebebidir ve 
ebedi mutluluğu (cennet) da tehlikeye düşürür. Ona göre tabiatla baş-
layıp sanat ve tedbirle devam eden ahlâkî olgunlaşmada acele etmek 
gerekir. Çünkü gün geçtikçe kötülükler yerleşeceği için onları oradan 
kaldırıp yerine güzel huyları yerleştirmek zorlaşır.  

Tûsî ve Devvânî gibi, müellifimiz de faziletin çalışılmadan elde 
edilemeyeceği kanaatindedir. Yetkinliği fıtri, faziletleri vehbi olan, 
amellere ve beşeri öğretime ihtiyaç duymayan gruptan -ki bu grup 
Kınalızâde isim olarak zikretmese de peygamberlerin olması gerekir- 
başka hiçbir kimseye yaratılıştan faziletli olma özelliğinin bahşedilme-
diğini belirtir. Ancak insana vehbi olarak verilen yetenekler farklı oldu-
ğu için fazileti kazanmak kolaylık ve zorluk bakımından farklı olacaktır. 
Bazı kişiler kolay amel ile çok gayret etmeden fazileti elde ederler. 
Diğerleri tam bir gayret ve mükemmel bir çalışmaya ihtiyaç duyarlar. 
Ona göre yazı sanatı gibi, fazileti istemek de gayret ve çalışmaya 
dayanır. Amelî kuvvetlerde, çalışmadan fazilet kazanılıp nefsânî me-
leke derecesine ulaşamaz.

54
 

Kınalızâde ahlâkî düzeltme işinin, insanın emek ve gayret gös-
tererek tabiatına uymakla kazanabileceği bir sanat işi olduğunu ahlâk 
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ile tıb ilmi arasında benzerlikler kurarak da açıklar. Çünkü tabibin gay-
reti insanın beden sağlığını korumak veya kaybolan sağlığını geri 
getirmektir. Ahlâk ilmine sahip kişinin (eğitimcinin) bütün gayreti de 
bunun gibi, insan nefsinde meydana gelen fazileti bâkî ve devamlı 
kılmak, olmayan fazileti meydana getirmek veya giden fazileti geri 
döndürmektir. Cismanî tıbbın tıbbî tedbîr ve tedavide (müâlecât) tabia-
tın fiillerine benzemesi ve ona uyması gibi, ruhanî tıb da huyun düzel-
tilmesinde tabiata uymalı ve onu taklit etmelidir.

55
  

Ruh sağlığını isteyen kimse nefsin üç gücünü sırasıyla düşünüp 
değerlendirmelidir. İlk önce arzu gücünün fazileti olan iffeti, ikinci ola-
rak öfke gücünün fazileti olan cesareti, üçüncü olarak temyiz ve idrak 
kuvvetinin fazileti olan hikmeti aramalıdır. Eğer bu faziletlerin her biri-
ne sahipse ve bu faziletler yetkin durumdaysa Allah’a şükür ve sena 
etmeli, gücü yettiği kadar hemen o faziletin devam ve bekasının se-
beplerini düşünmelidir. Eğer bu faziletler kendisinde yoksa her birini 
sırayla kazanıp nefsinde noksanlığı hissedilen o fazileti tamamlamaya 
gayret eder. İlk önce arzu gücüne bakar. Eğer bu güç itidal ve orta 
(vasat) ile vasıflanabilecek özellikte ise onda iffet meydana gelir. An-
cak burası son nokta değildir. Bu noktanın devamlı olması için özen 
göstermesi gerekir. Eğer bir tarafa kayma olur da gerçek itidal gider ve 
sapma meydana gelirse, kişi sapıklıktan itidal ve ortaya ulaşıp fazilet 
ve iffeti kendinde meydana getirmek için gayret etmelidir. Arzu gücün-
den sonra öfke gücüne bakar. Eğer nefsinde saldırganlık (tehevvür) 
ve korkaklık (cübn) bertaraf edilip itidal olan orta gerçekleşirse cesaret 
şerefi meydana gelir. Rezilet tarafından hemen kendini arındırıp cesa-
reti meydana getirme mutluluğuna gayret etmelidir. 

İffet ve cesaret fazileti meydana geldikten ve nefsin özü nok-
sanlıktan yetkinliğe döndükten sonra hikmet faziletine yönelmek gere-
kir. Ancak hikmet faziletini kazanmanın da bir sırası ve yöntemi vardır. 
Kişi ilk önce ilimlerin elde edilmesi için alet ve ölçü konumunda olan 
mantık ilmini, sonra bütün meseleleri şek ve şüpheden kurtarıp temel-
lerini ve kaynaklarını sırf yakîn olarak bildiren ilm-i riyâziyâtı ( matema-
tik) öğrenmelidir. İnsan bu ilim sayesinde zan ve tahmine razı olmaz; 
eşyanın hakikatlerini bilip varlıkların hallerini keşfeder. Daha sonra 
önce tabiat, ardından da ilahiyat ilimlerini tahsil edip her geneli ulaştığı 
mertebede tafsil eder. Allah’ın yardımı ile bu mertebeye ulaştığı için 
bu üç kuvvetin (şehvet, gazap ve temyiz güçleri) tertîp ve tezhîbi işini 
tamamlamış olur. İşte bu mertebede adalet fazileti kazanılır. Adalet bu 
üç faziletin toplamı ve birleşimidir. Adaletin elde edilmesi ve yetkin-
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leşmesine gayret ve ihtimam gösterilmelidir. Gerçek yetkinliğe ulaş-
mak ve ebedi mutluluk adalet faziletiyle meydana gelir. Buna sahip 
olan kişiye bi’l fiil insan, mutlak hakîm ve yetkin filozof ismi verilir. Ka-
mil filozof mertebesine çıkan kişiler bundan sonra isterlerse bedenî ve 
medenî faziletler olan insanın kendi nefsi dışındaki mutlulukları elde 
edebilirler.

56
  

Dış faziletler bedenî ve medenî olmak üzere ikiye ayrılır. Beden 
faziletleri bedenin halleri ile ilgili ilim ve astroloji (ilm-i nücum) olmak 
üzere iki kısımdır. Bedenle ilgili ilimde illetin uzaklaştırılması (def’u 
zâle-i illet), sıhhatin korunması (hifzu hırâset-i sıhhat), ziyneti kazanma 
ve yararlanma olarak üç kısımdır. Medenî fazilet şer’i işler, fıkıh, ke-
lam, siyer, tarih, sarf, nahiv, edebiyat, matematik gibi, din ve devletin 
durumunu düzenleyen ilimlerdir. Bunlar dış faziletlerdir. Dış faziletlerin 
varlığı, karşılığı olan iç faziletleri gerektirmektedir. İç faziletler de ahlâk 
ilmi ve onun kazandırdığı erdemlerdir.

57
  

3. Erdemlerin Korunması ve Ahlâkî Hastalıkların Tedavisi  

Erdemleri kazanıp ahlâkını düzelten kişinin bu durumunu koru-
ması gerekir. Nefsin hayır ve fazileti kazanıp, “bi’l fiil insan” derecesine 
ulaşması yeterli değildir. Bunun ötesinde insanın meleke haline gelen 
faziletini koruması, mutluluk olan bu durumun her zaman devamlı ve 
bâkî olmasına gayret etmesi gerekir. Müellifimiz bu korumanın nasıl 
gerçekleşeceğini daha önce de ifade edildiği gibi, beden ve ruh sağlığı 
arasında bir paralellik kurarak açıklar. Ahlâk ilminin tıbb-ı rûhânî olma-

sından hareketle ahlâkî hastalık olarak kabul ettikleri reziletlerin iyileş-
tirilmesine büyük önem vermiş ve eserinde bu konuya geniş bir yer 
ayırmıştır. Bu amaçla her hastalığın tek tek sebeplerini ve tedavi yolla-
rını açıklayan düşünürümüzün, bunların tedavisinde Tûsî vasıtasıyla 
takip ettiği İbn Miskeveyh dışında Gazzâlî’den de geniş ölçüde fayda-
landığı ve İhyâ’dan gerek ahlâkî hastalıklar gerekse bunların çareleri 
hakkında alıntılar yaptığı görülür. Onun, Tûsî ve Devvânî’de yer alma-
yan bazı ahlâkî hastalıklar ve tedavilerine Gazzâlî’den faydalanarak 
yer vermesi ahlâk felsefesine dinî muhteva kazandırma gayreti olarak 
yorumlanmalıdır.

58
 

4. Mutluluk Anlayışı 

İslâm ahlâk düşüncesinde mutluluk, ahlâkın nihai amacı olarak 
değerlendirilmiş ve bu konuda yazılan eserlerin en önemli meselele-
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rinden birisi haline gelmiştir. Genel olarak insanın mutluluğunu ön 
plana aldığı için Kınalızâde mutlulukçu (eudemonist) bir ahlâk anlayı-
şına sahip düşünürler arasında sayılır.  

Kınalızâde mutluluğu Hakk’a yakın olup ona ulaşmak ve Allah 
katındaki yüksek derecelere çıkmak olarak tanımlar.

59
 İnsan nefsinde 

bu mutluluk iki şeyle meydana gelir. Bunlardan birisi teorik felsefenin 
gereği olan ilimler diğeri pratik felsefenin gereği olan eylemlerdir. İn-
san ilminin gereği olan davranışları yerine getirerek ilmiyle amel eden 
bir kimse olur. Kişi ancak bu faziletleri elde ettiğinde istediği kemal ve 
saadete ulaşır.

60
 Ona göre yetkinlik ve mutluluğu isteyen insan daha 

önce işaret edildiği gibi, ilimleri sırayla tahsil etmelidir. İlimleri sırayla 
öğrenen insanda arzu, öfke ve temyiz (ayırt etme/seçme) güçlerinin 
dengeli ve ılımlı birleşmesiyle adalet erdemi meydana gelir. Adalet 
fazileti ile insan gerçek yetkinlik ve ebedi mutluluğa ulaşır. O, bu mer-
tebeye gelen insanı bi’l fiil insan, mutlak hakîm ve yetkin filozof olarak 
tanımlar. 

61
 

İnsan soyut nefs ve maddi bedenden meydana gelen bir varlık 
olduğu için Allah’ın varlığı, sıfatları ve diğer yüce âleme ait bilgiler 
idrakinde mevcuttur. Dolayısıyla nefsindeki bu kesin (yakînî) ve hakîkî 
intibalara sahip olan insan dünyada kesin yetkinliğin zirvesine, ahirette 
saadete ulaşabilir. O, insanın beden gömleğiyle Allah’ın bilgisine ve 
mücerred varlıklara ait yüksek makamlara katılabileceği düşüncesin-
dedir ve insanın burada yaşadığı sevinci akli lezzet olarak tanımlar.

62
 

Buradaki açıklamalarından ona göre insanın saadete bu dünyada 
ulaşabileceğini, ulaştığı bu saadetin ise maddi değil, manevî ve ruhî 
olduğunu anlaşılır.  

Müellifimiz ilâhî aşkla da mutluluğa ulaşılabileceğini düşünmek-
tedir. Ona göre sevgilerin en yücesinin kaynağı hayır ve hakîkî kemal 
olan sevgidir. Bu sevgi nefsin cevheriyle alakalı olan aklî lezzettir. 
Dolayısıyla diğer sevgiler bedenin durumuna göre yok olabilirken bu 
sevgi nefisle bakîdir. İnsan teorik ve pratik felsefenin gereği olan güzel 
ahlâkı tamamen elde ettikten sonra Allah’a yönelir ve burada en yüce 
sevgi olan Allah sevgisinden kaynaklanan mutluluk meydana gelir. 
İnsanın saadete ulaştığı bu mertebe Allah’ın katında yok oluş (fenâ 
fi’llah) makamıdır. Bu, insanın ulaşabileceği en yüksek makam ve en 
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mükemmel saadettir. Ancak nefsin aynası cismanî ve nefsânî kuvvet-
lerden tamamen temizlenmezse bu mutluluk gerçekleşmez.

63
  

Kınalızâde Allah’ın sevgisine ve gerçek saadete ulaşabilmek 
için tasavvufi bir anlayışla bedenî kirlerden arınmayı tavsiye etmekte-
dir. İnsan bu dereceye vasıl olabilmek için nefsindeki maddeden kay-
naklanan kirleri riyazet (bedensel ve ruhsal alıştırmalar) ile temizleme-
lidir. Bu kirlerden kurtulunca üns (ilahi yakınlık) ve aşk âlemine çekilir, 
Allah’ın güzelliğinden kaynaklanan aşk kuvvet bulur. İnsan bu ezelî 
güzelliğin yakınında pervane olup varlık kuruntusunu yakar. En son 
makam olan vahdet-i hakîkî’de ezelî güzelliği izlemenin (müşâhede-i 
cemâl-i ezelî) lezzetinde boğulur ve ayne’l-yakînden hakka’l-yakîne 
ulaşır. Bu makama ulaşan kişi için bedene bağlı olmakla bedenden 
soyutlanmak arasında fark yoktur. Çünkü bu kişi riyazet, gayret, ibadet 
ve dinin gereği olan âdâbı yerine getirerek bedenin kuvvetleri kullan-
manın hakîkî güzelliği müşahedeye engel olunmayacağı bir makama 
gelmiştir. Ancak Allah’ın varlığını tam olarak müşahede etmek beden-
le alakasını tamamen kesmeden mümkün değildir. O, sevginin bu 
derecesini aşk mertebelerinin sonuncusu, kemal-i mutlak ve bütün 
yetkinlik makamların zirvesi olarak kabul eder.

64
  

İnsan ilâhî sevgi vasıtasıyla en yüksek mertebeye ulaşınca var-
lık dairesi tamamlanmış olur. Varlık dairesi, varlıkların Allah’tan tecelli 
etmesiyle yukarıdan aşağıya, varlıkların ilâhî aşk vasıtasıyla ona 
ulaşmasıyla aşağıdan yukarıya doğru yükselerek tamamlanan bir 
dairedir. Nitekim âlimimiz daire ile ifade edilen varlık silsilelerinde yük-
selirken müstefâd akıl mertebesinde insan nefsinin tecelli edeceğini, 
yüksek bir mertebe olan aklî âlemle ittisal kuracağını, varlıkların baş-
langıç ve bitiş noktalarına ulaşacağını, böylelikle iniş ve çıkış dairele-
rinin tamamlanacağını belirtir.

65
 

Düşünüre göre insanın saadeti kazanması tamamen onun ken-
di gayretine bağlıdır. Çünkü Allah insanı fazilet ve mutluluğu elde 
edebilmesi için yaratmış, onu âlemin özü kılmış ve meleklerden daha 
üstün tutmuştur. İnsanın meleklerden daha faziletli olmasının sebebi 
onun ilmidir. Nitekim mutluluğa teorik ve pratik felsefenin tahsil ederek 
ulaşabileceği düşüncesi onun tarafından sık sık dile getirilmiştir. Dola-
yısıyla insan aklını kullanarak hayrı ve fazileti elde edebileceği gibi, 
aksini yaparak mutluluktan uzaklaşır.  
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Kınalızâde’nin buradaki açıklamaları bireysel mutluluğa yönelik-
tir. Ancak o, insanın mutluluk ve yetkinliğe ulaşabilmesi için bir arada 
yaşamak ve insanlarla kaynaşmak zorunda olduğunu çünkü diğer 
insanların yardımına ihtiyacının bulunduğunu dile getirir. Onun bu 
sözlerinden mutluluk ve yetkinliğin elde edilmesinin bireyden aileye, 
aileden topluma doğru genişleyen bir açılımla mümkün olduğu sonucu 
çıkar.  

III. Ev Yönetimi  

Kınalızâde âdet olduğu üzere Ahlâk-Alâî’nin ikinci kitabını 
Tedbîr-i Menzil adıyla ev yönetimine ayırmıştır. Ev yönetimi ev halkı 
arasındaki düzen ve intizama uygun yaşamanın nasıl olacağını bildi-
ren bir ilimdir. Ona göre bunun sebebi insanın ev içinde aile bireyleri 
ile beraber yaşamak zorunda olmasıdır. İnsanın dünyada huzurlu ve 
saygın bir hayat yaşaması ve ahirette de mutluluğu kazanması için, bir 
arada yaşamanın usûl ve kaidelerine uygun davranması gerekir. Fakat 
Kınalızâde bu kuralların herkesin sırf aklıyla yönelip doğruyu bulabile-
ceği kadar açık olmadığı düşüncesindedir. Çoğu kural teoriye dayalı-
dır ve filozoflar bunları delillerden çıkarıp toplayarak ilm-i tedbîri’l-
menzil adını vermişlerdir. İnsanlar sadece kendi akıllarıyla bu kuralları 
ortaya koyamadıkları için bu ilme ihtiyaç vardır.

66
 

Düşünürümüze göre insan, tabiatı gereği medenîdir.
67

 Diğer in-
sanlarla bir arada yaşamak zorunda olduğu gibi, buna istek de duyar. 
Çünkü insan kelimesi ünsiyet/yakınlık kurmaktan gelir. Bu zorunluluk 
ve istek insanın toplumsal ihtiyaçlarını ilk planda karşılayabileceği 
daha küçük bir topluluk olan aileyi gerekli kılar. Müellifimiz aileyi ge-
rekli kılan ilk faktör olarak insanın varlığını devam ettirme arzusunu 
verir.

68
 Bunun ilk işareti, gıdasını karşılama isteğidir. Neslin devamı 

için çocuğun doğması bunun için de nikâh ve evliliğin gerçekleşmesi 
gerekir. Ayrıca doğacak çocuğun yetişmesi için bir aile ortamına ihti-
yaç vardır. Bundan dolayı aile bireyleri arasındaki ilişkilerde düzen ve 
uyum sağlanmalıdır. Bu da kadın ve erkeğin birbirlerine karşı sorumlu-
luklarını yerine getirmesiyle ve aile içinde bir iş bölümü ile olur.  

Kınalızâde aileyi meydana getiren esaslar olarak anne, baba, 
çocuklar, hizmetçiler ve erzak (kût)

69
 sayar ve bunların aile içindeki 
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yerlerini açıklar.
70

 Bu sebeple nikâh, evlilik, çok evlilik, boşanma, ço-
cuk terbiyesi, eğitimi, görgü kuralları, hizmetçiler ve onların seçiminde 
dikkat edilecek kurallar gibi, konular bu bölümde incelenir. Kişinin 
varlığını devam ettirebilmesi için gıda ve elbiseye, ev eşyalarına ve 
âletlere ihtiyaç duyduğunu, bunların korunması içinde fizikî bakımdan 
evin gerekliliğine işaret eder.

71
 Babanın aileyi idare etme görevi vardır 

ve bu idareciliğini çobanlık ve doktorluk olmak üzere iki şekilde yapa-
bilir. Ailenin yaşayacağı ev, ailenin geçimi, mal ve para kazanma, 
harcama yani erzak temini ve kontrolü ile ilgili konular babanın sorum-
luk alanına girer. Bu konularda genellikle üstatlarını takip eden müelli-
fin kazanç konusunda ticarete ve ticaretten elde edilen gelire hoş 
bakmadığı, bunun yerine zanaatı önerdiği görülür. Bu düşünce, aslın-
da Osmanlı toplumunun ticarete bakışını yansıtması bakımından ilgi 
çekicidir. Düşünürümüz anneyi veya kadını aile, özellikle neslin deva-
mı için gerekli görür. Bunun dışında kadına eşi olmadığı zaman yerine 
vekâlet etme, eşi olduğunda yardımcılık görevi verir.

72
  

Kınalızâde’nin ev yönetimiyle ilgili dikkati çeken görüşlerinden 
birisi çok evliliğe karşı olmasıdır. O, çok evliliğe adaleti sağlayamama 
korkusu, arzu gücünde itidali aşmaya sebebiyet, insanı meşgul edip 
vaktini alma gibi, gerekçelerle karşı çıkar.

73
 Bu arada çoğunlukla ona 

atfedilen “bir tende iki can olmadığı gibi, iki eve bir erkek layık değildir” 
şeklindeki çok evliliğe karşı çıkan sözlerin aslında ona değil, Tûsî’ye 
ait olduğunu belirtmemiz gerekir.

74
 Ancak onun da bu sözlere katıldı-

ğını ve tek eşliliği savunduğunu, çok evliliği “kendi mutfağında güzel 
yemek varken başka mutfaktaki pişmemiş yemeği yemeğe gitmeye” 
benzetmesinden anlaşılmaktadır.

75
 Ona göre evlilikte eğer beklenen 

sonuç alınamaz ve aile içi düzen ve huzur temin edilemezse içinde 
bulunulan şartlara göre boşanmayı veya sabretmeyi uygun görür.

76
  

Ailenin esaslarından üçüncüsü çocuklardır. Bu konuya daha 
sonraki bölümde yer verilecektir. Aristotelesci anlayışın ürünü olarak 
ailenin esaslarından birisi de hizmetçilerdir. Bu görüş sebebiyle o eve 

                                                                                                                  
gıda anlamında değil, giyim, barınma gibi ailenin tüm ihtiyaçlarını içeren bir 
anlamda kullanılmıştır. Bu sebeple genel ihtiyaçlar manasına erzak kelimesi 
kullanılmıştır. 
70

 A.A., II, 3. 
71

 A.A., II, 2. 
72

 A.A., II, 3-5. 
73

 A.A., I, 147-148. 
74

 A.A., II, 23; krş. Tûsî, a.g.e., s. 218. 
75

 A.A., I, 148-149. 
76

 A.A., II, 26. 



76     SON DÖNEM OSMANLI AHLÂK TERBİYECİLERİ ve AHLÂK TERBİYESİ 

 

 

alınıp aile bireylerinden birisi haline gelecek kişilerin seçimine gereken 
özenin gösterilmesi gerektiğini düşünmüş, bundan dolayı hizmetçi ve 
köle konusuna kitabında geniş bir yer ayırmış, köle satın alırken dikkat 
edilecek kurallar gibi, bugün bir ahlâk kitabı için tuhaf sayılabilecek 
konulara yer vermiştir. Gerek bu konular gerekse insanları huyları ve 
yapılarına göre tanıttığı bölüm çok uluslu Osmanlı toplumunda ailenin 
bireyi olacak insanı yakından tanıma çabası olarak değerlendirilebilir.  

IV. Devlet Yönetimi  

Ahlâk-ı Alâî’nin üçüncü kitabı devlet, ülke yönetimi ilgili olup 
Tedbîru’l-medîne başlığını taşımaktadır. Burada âdil devlet adamında 
bulunması gereken özellikler ve uyması gereken kurallar, sultanlara 
hizmet edenlerin uyması gereken usuller ve bütün insanlara muamele 
adı altında dost ve dostluk hakkında bilgi verilmektedir. İnsanların 
toplum içindeki davranışları onun ahlâklılığının bir ölçütü olduğu için 
buradaki eylemlerinin de ahlâklı olması gerekir. İnsanın gerçek mutlu-
luğa ulaşması ancak bireysel, aile ve toplum içindeki davranışlarının 
derece derece kemale ermesiyle mümkündür. Tek başına veya sade-
ce aile içinde ahlâklı olmak yeterli değildir. Ebedi mutluluk ancak bü-
tün bu ortamların hepsinde kemal derecesindeki davranışlar ortaya 
çıkmasıyla gerçekleşir. Ayrıca dost ve arkadaşlar insanın ahlâkî dav-
ranışlar kazanmasında etkili olduğu için bu konuya da önem verilmiş-
tir.  

Kınalızâde, bir arada yaşamasının en önemli sebebi olarak in-
sanların birbirlerinin yardımına muhtaç olmasını verir. Ona göre insan 
sosyal bir varlıktır,

77
 bir cemiyet içinde yaşamak zorundadır.

78
 Çünkü 

insan, hayatını sürdürebilmek için yemek, içmek, barınmak, giyinmek, 
düşmanlardan korunmak gibi, birtakım şeylere muhtaçtır. Ancak bun-
ları tek başına temin etmesi mümkün değildir. Bu sebeple Allah bütün 
varlıkları insanın hizmetine vermiştir. Bütün varlıklar kendisine hizmet 
ediyor olmasına rağmen insan yine de diğer insanların hizmet ve yar-
dımına muhtaçtır. Dolayısıyla insanlar bir topluluk halinde birarada 
yaşamak ve işbirliği yapmak zorundadır. İnsanların birbirinin yardımı-
na muhtaç olmaları âlemdeki düzeninin gereğidir.

79
  

Kınalızâde’ye göre insanların beraber ve bir arada yaşamak zo-
runda olmasının bir başka sebebi de dinin (şeriat) bu yöndeki emirleri-
dir. Çünkü din, cemaat, Cuma, bayram namazları ve hacla insanların 
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bir araya gelmelerini ve beraber yaşamalarını destekleyen birtakım 
ibadetler önermiştir. O, ılımlı bir zühd hayatını savunmaktadır.

80
  

Kınalızâde devlet yönetimi konusunda Tûsî ve Devvânî ile be-
raber onların da takip ettiği Farâbî’nin görüşlerinden fazlasıyla etki-
lenmiştir. Ancak onun zihnindeki erdemli devletin örneği Osmanlı Dev-
leti’dir.

81
  

Kınalızâde, insanların bir arada yaşamasından kaynaklanan so-
runların iki yolla giderilebileceğini düşünür. Bunlardan birisi adalet 
diğeri sevgidir. Adalet, kendi hakkına razı olup başkalarının hakkına 
saygı göstermek, onun hakkını alıp zulüm etmemek anlamındadır. 
Adalet toplumdaki kargaşa ve kavganın ortadan kaldırılıp düzenin 
sağlanması için gereklidir. Nitekim toplumda düzenin sağlanması ve 
kargaşanın önlenmesi için ihtiyaç duyulan siyasete büyük siyaset 
(siyâset-i uzmâ) adını verir.  

Kınalızâde’ye göre sevgi insanların bir arada yaşarken ortaya 
çıkabilecek zararları gideren yollardan birisidir ancak bu daha özel, 
seçkin sınıfa ve ileri gelenlere ait bir yoldur. Çünkü halkın hepsinin 
birbirini sevmesi imkânsızdır. Oysa daha küçük bir topluluk içinde 
sevgi yoluyla zararlar giderilebilir. Bu durumda adalete ihtiyaç kalmaz. 
Birisi bir şeyi istediğinde bunu elde etmek ve istediği şeyi arzulayanları 
uzaklaştırmak ister. Herkes aynı şeyi düşündüğünde insanların ara-
sında tartışma ve kavga çıkar. Adalet bunu önlemek için gerekir. Fa-
kat sevgide fedakârlık vardır. Kişi kendisi yerine sevdiğinin isteğine 
kavuşmasını arzular. Filozoflar adaletle sevgi arasında karşılaştırma 
yapar ve sevgiyi adaletten daha faziletli kabul ederler. Çünkü sevgi 
tabiî bir birliğe benzer. Adalet ise yapma birliğe benzer.

82
  

V. Çocuklar ve Terbiyesi  

Kınalızâde çocuk eğitimi konusunda önce onun terbiyesi ve iyi 
alışkanlıklar kazandırılması için birtakım tavsiyelerde bulunur. Daha 
sonra Tûsî ve Devvânî gibi, “bazı âdâb ki her kimesneye lâzımdır” 
sözleriyle ve “eğerçi âdâb-ı mezkûre evlâd ve etfâle mahsûs değildir 
lakin anların te’dîb ve tezhîbe ihtiyaçlari ekser”

83
 ifadesiyle her ne 

kadar bu edepler sadece evlat ve çocuklara mahsus değilse de onla-
rın terbiye ve ahlâkının düzeltilmesine ihtiyaçları daha fazla olduğu 
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için bu kısımda ele alındığını belirterek bazı genel âdâb-görgü kuralla-
rı verir. Biz de onun yaklaşımına uyarak bu bölümü çocuk eğitimi ve 
terbiyesi ile genel görgü kuralları olarak iki kısımda inceleyeceğiz. 

Düşünür, çocuk eğitimi ve görgü kuralları konusunda bir yandan 
üstadları Tûsî ve Devvânî’nin görüşlerini verirken diğer yandan Os-
manlı toplumundaki uygulamaları yansıtan ayrıntılı bilgiler vermiştir.  

1. Çocuk Eğitimi ve Terbiyesi 

Düşünürümüz, ailenin erkânından üçüncüsünü çocuklar olarak 
vermişti. Çocuklar neslin devamı ve İslâm ümmetinin çoğalması itiba-
rıyla ailenin kurulması ve devam etme sebebi olduğu için anne ve 
babanın her ikisinin de çocuğun yetişmesinde görev ve sorumlulukları 
vardır. O çocukların yetişmesini bir faziletli kişinin sözlerine dayanarak 
doğumdan önce, doğum sırasında ve doğumdan sonra olmak üzere 
bir kaç evrede inceler.

84
 Ancak bu çok bariz bir ayırım değildir. Yine 

bazı araştırmacılar onun bu ayırımı yanında tabii terbiye, hakiki-telkini 
terbiye, iradi terbiye ve beden terbiyesi gibi, sınıflandırmalara gittiğin-
den söz ederler. Ancak Kınalızâde’nin açık seçik çocuk terbiyesi ile 
ilgili terbiye süresi ve şekli üzerine bir sınıflandırmaya gittiğine rastla-
yamadık. Bu tür tasniflerin bizim de yaptığımız gibi, konunun anlaşıl-
masına yönelik gayretler olduğunu düşünüyoruz. Gerçi o, çocuğun 
yetişmesi sırasında yaşına göre verilecek eğitimden söz ederken bir-
takım evrelerden söz etmektedir. Ancak bu evreler çok kesin ve net 
ifadeler ile yer almamaktadır.

85
  

Kınalızâde’nin çocuk eğitimi konusundaki bilgi kaynakları önce-
den olduğu gibi, Tûsî ve Devvânî’dir.

86
 O, bazen onlarda olmayan 

açıklamalara yer verse de üstatlarının bu konudaki düşüncelerine 
içtenlikle katılarak bunları âdeta tekrar etmiştir. Fakat müellifimizin 
konuyla ilgili açıklamaları daha düzenli ve sistemlidir. Onun farklı bir 
tarzda işlediği veya savunduğu değişik görüşlerine konunun işlenmesi 
sırasında ayrıca işaret edeceğiz. 
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a) Doğumdan Önceki Eğitim 

Kınalızâde doğumdan önceki çocuk eğitimini, bu eğitimin ger-
çekleşeceği yer olan ailenin kurulması ile başlatır. Öncelikle baba 
adayı eğer ailesini idare edebilecek durumdaysa evlenmelidir. Aksi 
takdirde sabretmelidir. Özellikle evlilikteki kurallara uymayacak, zulüm 
ve haksızlık yapabilecek durumda olanların evlenmesi haramdır. Ken-
disini ve ailesini koruyabilecek durumda ve neslin devamını gaye edi-
nenlerin evlenmesi gerekir. Bundan sonra, çocuğu doğurmak ve terbi-
yesi ile meşgul olmakla görevli annenin seçimi gelir. Bu yaklaşım tarzı 
İslâmî anlayışa da uygundur.

87
 

Düşünürümüz erdemli kişilerden birisinin sözleriyle bu evredeki 
sorumlulukları doğumdan önce çocuğu hür kadından ve iyi sulblerden 
elde etmek, aşağı ve kötü kabile ve aşiretlerden uzak durup hayatı 
boyunca çocuğun kınanmasına ve aşağılanmasına mani olmak olarak 
açıklar.

88
 Gerçekten de o, eş seçimine büyük önem vermiş ve bu ko-

nuda ileride doğacak çocuğu ve yetişmesini göz önüne alarak tavsiye-
lerde bulunmuştur. Nitekim annenin evin ve ailenin sorumluluklarını 
üstlenebilecek ve bu konuda babaya yardımcı olabilecek seviyede, 
iffetli ve edebli olması, annenin çocuğun yetiştirilmesi ve terbiyesinde-
ki rolünden kaynaklanmaktadır. Babanın ileride çocuğunun terbiyesin-
de kendisine yardımcı olacak belki de -aile içi sorumlulukların onun 
tarafından anneye devredildiği düşünülürse- ilk eğitimini verecek an-
neyi bu işi yapabilecek kabiliyette olanlar arasından özenle seçmesi 
gerekir. Ayrıca müellifimiz çocukların terbiyesinde ve kötü ahlâktan 
korunmasında daha üstün olduğu için hür kadınla evlenmeyi önermiş-
ti. Hür kadının çocukların yetişmesinde bir başka faydası da kadının 
akrabalarının çocukların terbiyesine yardım etmesidir.  

Âlimimiz annenin iyi ve temiz bir soydan gelmesinin çocuğun 
doğumundan sonra kınanmaması ve ayıplanmaması için gerekli gör-
düğünü baştaki ifadelerinden anlıyoruz. Ancak bazı araştırmacılar 
onun bu sözlerini bazı müslüman eğitimcilerde olduğu gibi,

89
 anneden 

gelecek asil kanın çocuğun yetişmesinde önemli bir rolü olduğuna 
inandığı şeklinde değerlendirmişlerdir.

90
 Fakat biz bu kanaati taşımı-
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yoruz. Her ne kadar çocuğun karakterinin şekillenmesinde irsiyetin ve 
aileden gelen özelliklerin rolü inkâr edilemez bir gerçek ve düşünürü-
müz insanların farklı özelliklere sahip olmasında ilk etken olarak 
irsiyeti vurgulamışsa da

91
 onun buradaki önerileri, hür kadının seçil-

mesi konusundaki tavsiyelerinde olduğu gibi, çocuğun annesinin kötü 
ve alçak soyundan dolayı mağdur olmamasına, aşağılanıp ayıplan-
mamasına yöneliktir. Yani tamamen asabiyet ve sosyal yapı ile ilgilidir.  

Ayrıca soyu iyi bir anne ile annenin akrabaları arasında çocu-
ğun alacağı terbiye de önemlidir. Nitekim eş seçiminde vurguladığımız 
gibi, soyu ve nesebi iyi bir kadın seçilmesini tavsiye ederek hem ço-
cuğun annesinden dolayı aşağılanmasına mani olmak istemiş hem de 
bir anlamda çocuğun terbiyesinde onların etkisine işaret etmiştir. Do-
layısıyla o, soy ve nesebin insanın farklı yaratılışındaki rolünü inkâr 
etmemekle beraber burada açıkça çocuğa tesirinden söz etmemiştir. 
Onun insanların mizaçlarını anlattığı bölümde kalıtımdan bahsedip 
burada irsiyet konusuna hiç yer vermemesi bir çelişki gibi, görülebilirse 
de böylelikle çocuğun ilerideki hayatında psikolojik açıdan mağdur 
olmaması ve iyi bir terbiye alması üzerinde durduğu düşünülebilir.  

Müellifimizin doğumdan önceki eğitim hakkındaki düşüncelerini, 
erkeğin kendisini evlilik ve aile yönetimine hazır hissetmesi, anneliğe 
ve çocuk terbiyesine uygun bir eş seçmesi şeklinde özetleyebiliriz. 

 

b) Doğum Sırasındaki Eğitim  

Kınalızâde’nin doğum sırasındaki eğitimden doğumdan hemen 
sonraki eğitimi kastettiğini ifadelerinden anlıyoruz. Ona göre bu evre-
deki eğitimin ilk adımı; doğan çocuk kız veya erkek ne olursa olsun 
Allah’a şükretmek ve onu Allah’ın cömertliğinden kaynaklanan bir 
hediye olarak kabul etmektir.  

Doğan çocuk kız ise veya kişinin kendisi fakir ve ailesi kalabalık 
ise buna üzülmemelidir. Çünkü Allah onun rızkını takdir etmiştir. 
Kınalızâde belki bu beğenmediği çocuğun başına saadet, rızkına ge-
nişlik verilmiştir diyerek babasının mal ve ikbalinin çoğalmasına sebep 
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olabileceğine işaret eder. Ayrıca kız çocuk doğurduğu için karısını 
azarlamaması konusunda erkeği uyarır. Çünkü bu insanın kendi se-
çimine bağlı değildir ve insanın kendi seçimine dayanmayan şeyler 
için çıkışıp onu azarlamak cahillikten kaynaklanır. Dolayısıyla kız ço-
cuğu doğduğu için ne üzülmeli ne de bu konuda eşini azarlamalıdır. 
Onun Allah’ın bir hediyesi olduğunu ve Allah’ın rızkını vereceğini dü-
şünerek haline şükretmelidir.

92
 Düşünürün kız çocuk doğduğunda 

üzülünmemesi, eşini azarlamaması gibi, tavsiyeleri nesep vb. konu-
larda erkek çocuğa verilen önem ve Araplardan gelen kız çocuk doğ-
duğunda üzülme âdeti gibi, bir takım alışkanlıkların hala devam ettiği-
ne işaret eder. 

Doğumdan hemen sonra yapılacak bir başka görev de doğan 
çocuğa güzel ve zamana uygun bir isim koymaktır. Çünkü uygun ol-
mayan isimler ömrü boyunca çocuğa üzüntü verir. Bazı insanların 
sonradan kendilerine başka isimler verdiklerine fakat eski isimleri ta-
mamen terk edemediklerini belirterek bu işin önemine dikkati çeker. 
Çocuğun hayatı boyunca rahatsız olmayacağı bir isim koymak ailenin 
görevidir.

93
 Kınalızâde’nin isim konusunda zamana uygun isim koy-

mayı önermesi, İslâm büyüklerinin isimleri vs. gibi, bir tavsiyede bu-
lunmaması bizim için oldukça ilginçtir. 

c) Doğumdan Sonraki Devrede Eğitim 

Müellifimiz doğumdan sonraki eğitim görevinden beklenen he-
defi erdemli bir kişinin sözleriyle çok güzel terbiye edilmekten dolayı 
yaşıtları arasından seçilir hale gelmek ve cahil kaldığı için yaşarken 
ölmeyi istememek olarak açıklar. Hayatın oldukça uzun bir devresini 
içine alan bu eğitim dönemini ise bir kaç evrede inceler.   

c1) Süt Anne Evresi 

Bu devrede iyi dadı bulunmalıdır. İyi dadı çocuğun bedeninin 
sağlıklı, kuvvetlerinin tam ve hastalıklardan uzak olmasına sebep olur. 
Ayrıca karakter olarak da sağlam akıllı ve güzel ahlâklı olmasını sağ-
lar.  

Müellif dadılığın öneminden dolayı filozofların süt emme işine 
“ikinci doğum” dediklerini belirtir. Çünkü dadının ahlâk ve âdeti çocu-
ğun gıdasının kârı olarak çocuğa geçer ve çocuk süt yoluyla dadının 
ahlâkî ile ahlâklanır. Bu etki o kadar fazladır ki filozoflar bir çocuk mavi 
gözlü olsa, Habeşli dadının süt emzirmesiyle çocuğun siyah gözlü 
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olacağını iddia ederler. O, burada süt verme işinin çocuğun görünü-
şünde bu derece değişikliğe sebep olurken batınî sıfatlarında kesinlik-
le daha fazla değişikliğe sebep olacağına dikkat çekerek süt emzir-
menin insanın ahlâkî gelişimi üzerindeki etkisini dile getirir.

94
 Nitekim 

Osmanlı toplumunda çocuğa süt anne seçilirken ahlâklı olmasına 
ayrıca bir önem verildiğini görülür.

95
 Günümüzde ahlâk dışı davranan-

lar için kullanılan “sütü bozuk” deyiminin süt yoluyla geçen bu ahlâkî 
özelliklerin varlığına olan inancın bir devamı olabileceğini düşünmek-
teyiz.  

Kınalızâde’de annenin soyundan gelen kanın çocuğun ahlâkî 
üzerindeki doğrudan etkisine işaret edecek ifadelere rastlayamamış-
tık. Fakat süt annenin sütüyle çocuğa geçen ve fiziksel, ruhsal değişik-
likler meydana getiren etkilerinden açıkça söz etmektedir. Âdeta kan 
yoluyla değil de süt yoluyla geçen kalıtımsal bir ilişkiden bahsetmek-
tedir. Dolayısıyla eğer çocuğa süt emziren gerçek annesi ise kan yo-
luyla geçmeyen ahlâkî özelliklerin süt vasıtasıyla çocuğa geçebileceği 
göz önünde bulundurularak annenin seçiminde son derece dikkatli 
olmak gerekir. Onun kan yoluyla geçen kalıtımsal özelliklerden hiç 
bahsetmemesine rağmen süt yoluyla geçen fiziki ve ruhsal kalıtımsal 
özelliklerden söz etmesi oldukça ilginç bir yaklaşımdır. 

c2) Çocukluk Devresi 

Çocuğun süt emzirme dönemi bitince terbiyesine devam etme-
lidir. Kınalızâde bu evrede uygulanacak metodu; tedrici olarak güzel 
fiiller ve beğenilen ahlâkî telkin etmek, kötü fiilleri yasaklamak, ar ve 
ayıp olacak bir davranışı yapmaya kalktığında “Hayır! Sakın, ayıptır, 
bir daha bunu yapma!” sözleriyle ikaz etmek ve kınayarak serzenişte 
bulunmak biçiminde açıklar.  

Süt emzirme döneminin bitmesine kadar olan evrenin onun ta-
rafından tabii terbiye olarak değerlendirildiği söylenir. Ancak başta da 
belirttiğimiz gibi, biz müellifimizin eserinde buna işaret eden bir ifadeye 
rastlayamadık. Onun süt evresinden sonraki bu döneme tavsiye ettiği 
telkin metodundan dolayı “telkin devri” ve gerçek terbiye bu devrede 
başladığı için “hakiki terbiye devri” adı verdiği belirtilir.

96
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Kınalızâde, J. Locke’nin ünlü “tabula rasa”(boş levha)
97

 sını ha-
tırlatır bir biçimde

98
 çocuğun “levh-i idrâkleri sâde olmağla her cânibe 

kâbildir” sözleriyle idrak levhalarının sade olduğunu dolayısıyla her 
yöne meyledebileceğine işaret eder. Ancak onun “sade” kelimesini 
kullanması idraklerinin tamamen boş olmadığına da bir işarettir. Aynı 
zamanda bunun arkasından gelen cümlede çocuğun tabiatının henüz 
hayvânî (behimî) seviyede olduğundan hareketle bu hayvânî tabiatının 
gereği olarak çoğunlukla rezîl fiillere yöneldiğini belirtir. Bu da çocuğun 
tamamen boş bir idrakle dünyaya gelmediğinin bir göstergesidir. As-
lında o, gerek insanda nefislerin meydana gelişi ve insânî nefs olan 
nâtık nefsin kazanılması, gerekse faziletlerin elde edilmesi konuların-
da insanın basamak basamak zamanla ve eğitimle nâtık nefsi kazan-
ma ve insanlık vasfını elde etme hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir. Bu 
sebeple çocuğun doğuşundan sonraki nefs ve erdemleri elde edince-
ye kadar olan gelişimi için bu kısımlara bakılmalıdır. 

Düşünürümüz, çocuğun idrakinin “sade” olduğu için eğitime 
müsait olduğunu düşünmektedir. Çocuk yukarıda belirttiğimiz gibi, 
henüz hayvani tabiata sahip olduğu ve bunlar da rezil fiilleri gerektirdi-
ği için bunlara yönelse de yasaklandığı, tenbih edildiği ve azarlandığı 
zaman levhası “sade” olduğu için kaçınma ve yasaklama da kalbinde 
yerleşir. Yani bir davranışın kötü ve yasak olduğu, kaçınılması gerek-
tiği öğretildiğinde bunu öğrenebilir. Müellifimiz burada bazı alaycı kişi-
lerin “sefih çelebi” olarak isimlendirdikleri sefih ve noksan akla uygun 
yaşayışları ile meşhur olmuş asilzadelerin çocukken yanlış eğitildikle-
rine dikkat çeker. Onların bu hale gelmelerinin sebebi küçükken riayet 
ve hürmet sebebiyle mürebbiyeleri ve dadıları tarafından kötü fiillerinin 
yasaklanmaması, yapmaması konusunda ikaz edilmemesi, ne derler-
se ve ne yaparlarsa “Aferin!” denilip güzel bulunmasıdır.

99
  

Kınalızâde, filozofların çocuğun terbiyesinde fiilin tabiatına, yani 
çocuktaki her kuvvete uymak gerektiğini dile getirdiklerini belirtir.

100
 Bu 

filozoflara göre çocukta ilk meydana gelen güç utanmadır. Çocukta 
hayâ kuvvetinin yerleştiğinin göstergesi çocuğun çoğu zaman insanla-
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rın yanında başını aşağıya eğip arsızlık, küstahlık yani edepsizlik et-
memesidir. Bu çocuğun asaletine delildir. Bu durumdaki çocuğun ter-
biyesine yönelmeli ve ahlâkının düzeltilmesine ihtimam gösterilmeli-
dir.

101
 Onun buradaki açıklamaları erdemlerin kazanılması konusunda 

verdiği bilgileri hatırlatmaktadır. O, çocuğun doğumundan sonraki 
gelişimine işaret ederken insanın belli bir süre sonra temyiz gücünü 
kazandığına ve bu gücün ilk eserinin utanma olduğuna işaret etmiş-
ti.

102
  

Müellifimiz çocuk eğitimi konusunda da her zaman olduğu gibi, 
Tûsî ve Devvânî’yi takip etmiş ancak biraz farklı bir şekilde “sade” 
levhayı öne alarak konuyu işlemeyi tercih etmiştir. Onun burada kay-
nak gösterdiği filozoflar da büyük bir ihtimalle Tûsî ve Devvânî’dir.

103
 

Onların dayandığı kaynak ise İbn Miskeveyh’dir.
104

 

Kınalızâde, utanma duygusuna sahip bir çocuğun terbiyesinin 
nasıl yapılacağı konusunda da İbn Miskeveyh’den gelen Tûsî ve 
Devvânî’nin tavsiyelerini tekrarlar.

105
 Şüphesiz o bu tavsiyelere içten-

likle katılmaktadır. Çünkü onlardan kendisine gelen bilgileri döneminin 
ihtiyaçlarına göre geliştirme, eksik yönleri tamamlama gibi, bir gayretin 
içine girmemiş, aksine bazı yerleri belki döneminde anlaşılması veya 
bu tip insanların bulunmasının zorluklarından dolayı kısaca vermekle 
yetinmiştir.  

Utanma duygusunu kazanmış çocuğun terbiyesi için 
reziletleriyle tanınan, çocuğun terbiyesine zıt kişilerle bir arada bulun-
ması yasaklanmalıdır. Sefihlik ve fuhuş yapan, oyun ve eğlence ile 
meşgul kişilerle çocuk ve gençleri oturtup sohbet ettirmemelidir. O, 
bunun sebebini selefleri gibi, çocuğun levhasının (idrakinin) “sade” 
olmasına bağlar. İnsan özellikle çocukluk ve küçüklük çağlarında “huy 
hırsızı” ve henüz “sade” bir idrake sahip olduğu için onların ahlâk ve 
tavırlarıyla ahlâklanabilir. İnsan özellikle çocukluk çağlarında başkala-
rından gördüğünü kolayca alabilecek şekilde “huy hırsızı” olabilir.  

Müellifimiz çocuk eğitiminde iyiyi övme, kötüyü yerip kınama ve 
ibret için kötüleri örnek gösterme gibi, metotları da tavsiye eder. Ona 
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göre eğitici çocukların yanlarında daima iyi ve hayır sahibi kimseleri 
övmeli, kötü ve zararlı insanları ayıplayıp kınamalıdır. Böylece çocuk 
kötüden uzaklaşıp iyiyi tercih eder. Eğer kötü bir işe yönelirse açık bir 
şekilde başa kakıp çıkışmak yerine kınayarak cezayı hafifletmeli ve 
onu hata ile yapılmış kabul etmelidir. Ya da hatayı görmezden gelip “o 
çocuk bu davranışı yaptığında şu cezayı almış” şeklinde başka bir 
çocuğu örnek göstermelidir. Gerekmeyince “sen şöyle yapmışsın” 
denilmemelidir. Aksi taktirde çocuk “bildikleri halde bana ceza verme-
diler” diyerek tekrar aynı şeyi yapabilir.

106
  

Çocuklarda nefs-i emmareleri mevcut ve kötülüğe mani olacak 
akılları henüz olgunlaşmadığı için büyüme sürecinin başında kötü 
fiiller meydana gelebilir. Bazı çocuklardan yalan, kovuculuk, bazısın-
dan hırsızlık ve hıyanet vb. kendisine ve başkasına zararı olan çirkin 
pek çok davranış ortaya çıkabilir. Kınalızâde bu konuda uyanık olup 
hemen bu davranışı yasaklamayı ve çocuğun kötü huyunu terbiye 
etmeyi gerekli görür. 

107
 

Çocuk bazı işlerini gizleme alışkanlığı kazanmamalıdır. Eğer 
buna alışırsa kabahatlerini de gizlemeye alışır. Çocuğun yalan söyle-
mesi ve ister doğru ister yanlış olsun yemin etmesi de yasaklanmalı-
dır. Ayrıca çocuklara erkeklerin meclisinde az söz söyleme, soru sor-
duklarında cevap vermekle yetinme öğretilmeli, çok gülme ve hoşa 
gitmeyen beyhude davranışlar yasaklanmalıdır. Çocuğun her gün boş 
zamanında bir miktar oyun oynamasına izin verilmelidir. Ama bu oyun 
kötülük ve çirkinlikleri içine almamalıdır.

108
 

Kınalızâde ilk çocukluk devresindeki eğitim için telkin, iyiyi öv-
me, kötüyü yerip kınama ve kötüyü örnek gösterme gibi, metotlarla 
dinî eğitimde tavsiye ettiği tekrar metodunu önerir. Çocuğa bu devrede 
hareket etmek, durmak, oturmak, söz söylemek, yemek yemek gibi, 
bütün görgü kuralları öğretilmelidir.

109
 Bu aşamada sayılan metotlarla 

çocuğa şu konularda eğitim verilmelidir:  

(2a) Dinî Eğitim 

Müellifimiz, dinî eğitimin nasıl verileceği konusunda ayrıntılı bir 
bilgi vermez. Ancak çocukların sade bir idrak sahibi ve “huy hırsızı” 
oldukları için dinî eğitimlerinin bu yaşlarda yapılmasını, dinin edepleri-
nin ve Peygamber’in sünnetinin öğretilip telkin edilmesini önerir. Farz, 
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sünnet, helal, haram nedir? Tatbiki olarak, yapa yapa öğretilip, telkin 
edilmelidir. Farzlar ve vaciplerle sürekli meşgul olunmalı ve devam 
ettirilmelidir. Kınalızâde, Peygamber’imizin (s.a.v.) “Çocuklarınıza yedi 
yaşına geldiklerinde namaz kılmayı emrediniz, on yaşına geldiklerinde 
kılmazlarsa zorlayınız. Tembelliği huy etmekten sakınınız.”

110
 şeklin-

deki hadisiyle dinî eğitimin uygulamaya başlama yaşını ve metodunu 
açıklar.

111
 Görüldüğü gibi, o dinî eğitim konusunda çocukların ilk önce 

telkin ve tekrar yöntemi ile eğitilmesinden yanadır. Eğer bunda başarılı 
olunmazsa dayağı en son çare olarak önermektedir.  

(2b) Çocuğu Cömertlik vb. Davranışlara Alıştırmak 

Çocuk cömertliğe alıştırılmalıdır. Bu amaçla çocuğa arkadaşla-
rına iyilik ve yardımda bulunması telkin edilmeli, ona büyüklenme, 
böbürlenme ve alay etme tamamen yasaklanmalıdır. Kınalızâde ço-
cuğun bizzat uygulayarak alışması için sadaka verilmek istendiğinde 
çocuğun eline verilerek sadakaya alıştırılmasını tavsiye eder. Yine bu 
amaçla dünya malını gözünde küçük göstermeli, altın ve gümüşü 
sevmekten ve bunları saklamaktan nefret ettirilmelidir. Çünkü ona 
göre altın ve gümüş sevgisi yılan ve akrepten daha kötüdür.

112
  

Kınalızâde’nin altın ve gümüş sevgisinden sakındırmak ve sa-
dakaya alıştırmak için verdiği örnekte zihniyet her ne kadar tasavvufi 
olsa da tavsiye ettiği uygulayarak ve uygulatarak alışkanlık kazandır-
ma metodu, anlamlı ve çağdaş eğitim anlayışlarına uygundur. 

(2c) Kılık-Kıyafet Eğitimi 

Çocuklar kılık-kıyafet konusunda da eğitilmeli ve bu konuda bir-
takım alışkanlıklar kazandırılmalıdır. Bu sebeple müellifimiz çocuğun 
saçlarını tarayıp, açığa koymamasını,

113
 övünmeye sebep olacak kıy-

metli ve güzel kıyafetlerle süslenmemesini önerir. Çocuk 
gerekmedikce yüzük de takmamalıdır. Çocuğun yanında daima güzel 
yiyecekler ve süslü kıyafetler küçük görülmelidir. Böylece çocuğun 
zihninde süs ve ziynetin kadınlara münasip olduğu, erkeklerin süs ve 
ziynetinin bunlar değil hüner ve yetkinlik, fazilet ve erdem olduğu yer-
leşir, böylece çocuk süs ve ziynetin, renkli elbiselerin kadınlara layık 
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olduğunu hatırlar.
114

 Görüldüğü gibi, bu çağdaki giyimle ilgili eğitimde 
de diğerleri gibi, telkin metodu kullanılmalıdır. Ayrıca onun bu açıkla-
malarından erkek çocukların eğitim ve terbiyesinin esas alıdığı ve 
onlar üzerinden terbiye metodunun verildiği anlaşılmaktadır.  

(2d) Yeme-İçme Eğitimi 

 Ayrı bir başlık altında yeme-içme konusunun işlendiği bu bö-
lüm görgü kuralları diyebileceğimiz birtakım tavsiyeleri içermektedir. 
Burada yeme-içme konusunda çocuğa öğretilmesi gerekenler ile ka-
zandırılması gereken alışkanlıklardan söz edilmektedir. Buradaki eği-
timde de Kınalızâde yine telkin metodunu tavsiye eder.  

Müellifimize göre yeme-içmeye tamah ederek düşünmeye (na-
zar) ve saadeti kazanacak mertebeye yükselmeye gayret etmek, 
öküz, eşek gibi, hayvanların yemine alışmak gibi, aşağılık bir âdettir. 
Bu mertebede kalmak ise aşağı hayvanlarla beraber olmaktır. Çocuk-
lara bunlar açıklanıp öğretilmeli, bu öğütlerin çocuğun zihninde uzun 
zaman kalması ve tabiatı tarafından kabul edilmesi için tekrar edilme-
lidir. Bunun zıddı olan ve dünyadaki bütün isteğinin yemek, içmek, 
giymek ve bunlara bağlanmak olduğunu söyleyen arkadaş ve akranla-
rından uzaklaştırılmalı, onlarla bir arada bulunması yasaklanmalıdır.

115
  

Yemek alışkanlıklarıyla ilgili bir diğer önerisi; çocuklara her za-
man iyi ve nefis yiyecekler, lezzetli içecekler vererek bunlara alıştır-
mamaktır. Ara sıra kuru ekmek yedirerek bununla yetinmek de öğre-
tilmelidir. Çünkü yiyeceğe muhtaç olup, bu tür yiyeceklerle yetinmek 
zorunda kaldığı zamanlar olabilir. Özellikle sultanların bu tür iyi yiye-
ceklerle nazlı yetişmelerine karşı olan müellifimiz, onlara layık görme-
diği nazı, orta seviyedeki insana hiç layık görmez.

116
  

Yeme-içme alışkanlığının zihinsel faaliyetlerle de ilgili olduğunu 
düşünen âlimimiz; çocuğun zihnine kalın kafalılık, tabiatına tembellik 
verdiği ve öğrenmeye mani olduğu gerekçesi ile sabahları çok yediril-
memesini tavsiye eder. Yemek, dersin sonunda verilmeli, dersini bitir-
meden önce yemek verilmemelidir. Et, tatlı, meyve ve çabuk tuvaletini 
getiren yiyeceklerin çok yedirilmemesini, yemek yerken özellikle mey-
ve yerken su içirilmemesini önerir.

117
 Onun özellikle sabah kahvaltısıy-

la ilgili önerileri sabah namazından sonra, çok erken bir saatte derse 
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başlayan yatılı öğrencilerin kaldığı medreselerin müfredatına uygun 
görünmektedir.  

Çocukların sarhoş edici şeylerden sakındırılması gerekir. Gerçi 
sarhoş edici içeceklerden herkesin kaçınması gerekir (düşünürümüz 
eserin bütününde içkinin haram olmasından söz etmez), fakat mizaç-
ları sıcak ve rutubetli olduğu için çocuklara son derece zararlıdır ve 
mutlaka uzaklaştırılması lazımdır. Çünkü sarhoş edici şeyler çocuklar-
da öfke, korku, hafiflik, küstahlık ve bozukluğa sebep olur. Bunun so-
nucunda beğenilmeyen melekeler kalplerine yerleşir ve bunların gide-
rilmesi zor, zararı çok olur. O, bunun için çocukların içki içilen yerlere 
gönderilmemesini, buralarda ahlâkını bozucu hikaye ve şiirlerin dinle-
tilmemesini tavsiye eder. Müellifimiz de Tûsî’nin ifade ettiği gibi, bazı 
kimselerin şiirin çocuğun tabiatına incelik, rikkat ve zeka verip incelik 
kazandıracağını söylemelerine rağmen bunun doğru olmadığına, şiirin 
zararının faydasından çok olduğuna şiirle meşgul olan birisi olarak 
işaret eder.

118
 

(2e) Uyku Eğitimi 

Kınalızâde çocuğun geceleri çok uyumaktan, gündüz uykusun-
dan ise tamamen men edilmesini öğütler.

119
 Gece, uyku ve sükûnete 

uygundur. Gündüzün aydınlık ve ışığı uykuya dalmaya manidir. Bunun 
sebebi ruhun nur âleminden olmasıdır. Ruh kendi cinsinden olan ışığı 
görünce karanlık evi olan bedene yönelmez. Karanlık bu sebeple 
uyumaya yardımcıdır. Ayrıca Kur’ân ayetleri

120
 ve doktorların tavsiye-

leri de bu yöndedir.
121

 

(2f) Zorluklara Katlanma Eğitimi 

Müellifin eğitim konusundaki dağınık tavsiyelerinden bir kısmı 
da çocuğun zorluklara katlanması ile ilgilidir. Gerçi yeme-içme ve uyku 
konusundaki alışkanlıklar da çocuğun dayanıklı olması için yapılan 
tavsiyeler olarak değerlendirilebilir. Fakat bunların dışında çocuğu 
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yazın gölgeliklere gitmek, yelpazelerle serinlemek, kışın kalın kürklere 
sarınmak ve son derece sıcak yerlerde oturmak gibi, naz ve nimet 
içinde yaşamaktan men etmek gerekir. Yine çocuk yayan yürümeğe, 
at binmeye de alıştırılmalıdır.

122
  

3) Buluğ Çağı ve Gençlik Döneminde Eğitim  

Çocukluk mertebesinden çıkıp erkeklerin istekleri olan amaçlara 
vakıf olduğunda, ergenlik çağına ulaştığında ve buluğa erdiğini anla-
yınca, hayatın esas gayesinin oyun ve eğlenceden daha yüksek istek 
ve arzular olduğunun gençlere öğretilmesi gerekir. Ona; at, hizmetçi, 
köle, çiftlik gibi, mal ve mülkten maksadın insanın mizacını düzeltmesi, 
sıcak, soğuk, açlık, susuzluk acısından uzaklaşıp sağlam mizaç ve 
kuvvetlerle manevî yetkinliği kazanması, ebedi hayata hazırlanma 
kabiliyeti meydana getirip kudretli azizlerin yakınlarının civarında haki-
ki saadeti kazanmak olduğu öğretilmelidir. Sadece uyku, yeme-içme, 
giyinmek, nikâh gibi, istekler hayvanlara da kolay gelir, fakat nazarî 
amaçların yeri olan yüksek yer ve gayrete sahip olup bundan sonra 
ilimle meşgul olmak gerekir. Kınalızâde önceki bölümlerde hikmet 
konusunda ilimlerin çeşitlerini belirtmiş ve erdemlerin kazanılması 
sırasında ise ilimlerin hangi sıra ile öğrenilmesi gerektiğini açıklamıştı. 
İşte o, daha önce açıkladığı bu ilimlerin sırayla öğrenilip en son ilim 
olan ilâhî ilme ulaşılmasını ve burada anne-babadan öğrenilen taklitle 
edinilen akaidin burhan ve delil vasıtasıyla yakînî derecesinde öğre-
nilmesini tavsiye eder.

123
 

Kınalızâde kişinin tabiat ve kabiliyetlerini kontrol edip hangi ilme 
tabiî olarak meyli ve kabiliyeti varsa onunla meşgul olmasını önerir. 
Ona göre herkesin yaratılışında bir ilme veya sanata kabiliyeti ve bun-
da Allah’ın gizli bir sırrı, derin bir hikmeti vardır. Bu derin hikmet top-
lumun düzeni ve insanın yaratılışı ile ilgilidir. Çünkü toplumda bütün 
sanatlara ihtiyaç vardır. Eğer herkes aynı sanata kabiliyetli ve yalnız o 
sanatı yapıyor olsaydı herkes en şerefli sanatla meşgul olup, kimse 
orta ve aşağı sanatı öğrenmezdi. Bu da âlemdeki düzenin ve geçimin 
bozulmasına sebep olurdu. Dolayısıyla herkesin tabiatının bir ilme ve 
sanata kabiliyetli olup, ona yönelmesi ilâhî hikmetin bir gereğidir. Ayrı-
ca insanın kabiliyeti olduğu bir şeyle uğraşmasının kendisine de fay-
dası vardır. İnsan kabiliyetli olduğu bir işle uğraşırsa az zamanda çok 
gayret etmeden bir şey elde eder. Buna karşılık kabiliyeti olmadığı bir 
şeyle uğraşması, kabiliyetini ve zamanını kaybedip boşa harcaması-
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na, sonunda bir şey elde edememesine veya çok zamanda kolay ve 
basit bir şey elde etmesine sebep olur.

124
 Bu görüşleri Aristoteles’in 

her varlığın var oluş amacı vardır ve insanlar toplum içinde var oluş 
amacına uygun eğitimi görmeli ve ona uygun mesleği yapmalıdır yak-
laşımını hatırlatır. Onun bu eğitim anlayışı temellendirmeleri farklı olsa 
da çağdaş eğitimin ısrarlı olduğu düşünceyle örtüşmektedir.  

Çocuk bir sanat veya bir ilimle meşgul olduğunda, ona bunun 
bütün metotlar, dereceler, ona yakın ilim ve sanatlar öğretilmeli ve bir 
kısmı öğrenilip diğeri eksik bırakılmadan tamamlatılmalıdır. Bunun 
yanında bir kişi önemli gördüğü ilimden başka bir ilimle de meşgul 
olmak veya bazıları gibi, tamamen boş olmamak için tahsil etmek 
istese Kınalızâde’ye göre bu ifratla meşgul olmaktır. İlmin bütün yönle-
rini ve lüzumlu şeylerini tahsil etmek gerekli değildir. O, bütün ilimlerin 
öğrenilmesinin imkânsız olduğunun farkındadır. Bu sebeple ömür az, 
ilim çok diyerek en mühimleriyle yetinmek gerektiğini dile getirir.

125
  

Çocuk bir sanatla meşgulken kabiliyetsizliği veya aletlerinin ek-
sik olması sebebiyle öğrenmekte güçlük çekerse başka sanatla meş-
gul edilmeli, ilk sanatta ısrar edilmemelidir. Fakat ilk işinde tamamen 
ümitsizliğe düşmeyince de vazgeçmemelidir. Çünkü bir sanatta az bir 
zorluk ve güçlük gördüğünde vazgeçmek ıstırap ve acelecilik alameti-
dir. Bu durumdakiler sanatkar ve usta olmazlar. Sanat ve ustalık öğ-
renmek isteyenlerin sabır ve sebat etmesi gerekir.

126
 Dolayısıyla müel-

lifimiz çocuğun kabiliyeti olmadığı bir işte fazla zorlanmasını hoş gör-
memekle beraber en ufak bir zorlukta da hemen sanatını değiştirme-
sini de doğru bulmamaktadır. Çünkü bu tür bir yaklaşım aynı zamanda 
çocuğun sabır, sebat ve zorluklara dayanıklı olmak gibi, güzel huylar 
kazanmasına da engeldir. Ayrıca çocuğa meşgul olduğu sanata uygun 
alıştırma yaptırmak gerekir. Bu mizaçtaki tabiî harareti harekete geçi-
rip sıhhatin korunmasına yardım eder ve tembelliği giderir.  

Bir sanat öğrenen çocuk öğrendiği sanattan maaş almalı ve mal 
kazandırılmalıdır. Çünkü bu sanatın eseridir ve çocuk sanatı öğren-
menin zevkini tadar, o sanata olan ilgisi ve isteği artar, sanatını sonu-
na kadar götürmeye gayret eder. Ayrıca hayırlı insanların yaratılışı ve 
yüksek ruhlu insanların özelliği olan kendi eliyle kazandığı ile yaşama-
ya alışır. Baba ve annesinden kalacak mirasa güvenmez. Müellifimiz 
zengin çocuklarının anne ve babadan kalacak mirasa güvenip bir sa-
nat öğrenmediklerine fakat zamanla bu mallar tükenince zor durumda 
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kaldıklarına işaret ederek, bu konuda çeşitli hükümdarların çocuklarını 
yetiştirme ile ilgili örneklerini aktarır.

127
 

Kınalızâde’nin eğitim ve terbiye konusunda üzerinde önemle 
durduğu bir başka konu çocuğun eğitimine erken yaşta başlanılması-
dır. Çünkü ileriki yaşlarda çocuğu ıslah edip ahlâkını düzeltmek çok 
zordur. O da Tûsî ve Devvânî gibi, Sokrat’ın dilinden “yaş dalı eğme-
nin kolay, fakat kuruduktan sonra doğrultmanın çok zor olduğunu” 
belirterek, çocukların zorluklara ve acılara küçük yaştan itibaren alıştı-
rılması gereğine dikkati çeker.

128
 

Genç kendi başına geçimini temin etmeye başlayınca, evlendiri-
lip evinin ve eşyalarının ayrılması daha uygundur.

129
  

d) Kız Çocuklarının Eğitimi 

Kınalızâde kız çocuklarının erkek çocuklara kıyaslanarak uygun 
ilke ve âdâbla terbiye edilmesini tavsiye eder. Ona göre kız çocukları-
nın eğitiminde özel durumları sebebiyle bazı farklılıkların olması tabii-
dir. Nitekim o eğitim konusunun son bölümünü kız çocuklarının eğiti-
mine ayırır ve birtakım tavsiyelerde bulunur. Buna göre kız çocukları-
na gerekli olan hayâ, iffet, erkeklerden sakınmak ve korunmak, örtü 
(hicâb) ve ev idaresi ile ilgili konularda eğitim verirken aşırı özen gös-
terilmelidir. Kadınlara gerekli olan edeb telkin edilip öğretilmeli, bunun-
la kalınmayıp amel de ettirilmelidir. O her zaman olduğu gibi, sadece 
kuru bilginin öğretilmesinden yana değildir, bilgiyi buna uygun ameller 
takip etmeli ve o davranış alışkanlık olarak ruha yerleşmeli ve karakter 
halini almalıdır. 

Müellifimiz kız çocuklarına okuma-yazma öğretilmesi konusun-
da Tûsî’den farklı fikirler savunur. Tûsî kız çocuklarına okuma ve yaz-
ma öğretmenin yasaklanması görüşündedir. Bunun yerine kadın açı-
sından övgüye layık olan şeylerin öğretilmesinden yanadır.

130
 Diğer 

ulema da kız çocuklarına yazmanın yasaklanması fakat okumasına 
izin verilmesi görüşündedirler. Okumalarına izin verilmesinin sebebi, 
dinin vacipleri, sünnetleri, şer’i hükümleri, kadınlara ait hayız, nifas 
gibi, hükümlerin kadınlara öğretilmesi zaruretidir.

131
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Düşünürümüz kız çocuklarına hem okuma hem yazma öğretil-
mesinden yanadır. O ilmin kadın erkek bütün Müslümanlara farz oldu-
ğunu hatırlatır. Hz. Aîşe’yi örnek vererek ilmin ve İslâm’ın hükümlerinin 
çoğunun onun tarafından rivayet edildiğini dile getirir. Ayrıca İslâm 
dünyasında özellikle hadisçiler arasında âlim kadınların çok olduğuna 
işaret eder. Bunlara Merveziyye’nin kızını, Şehid Kâtibe’yi ve Hanefi 
âlimlerinden Tuhfe sahibinin Fâtımâ isimli kızını örnek verir. Özellikle 
Fâtımâ’nın ilmini öven Kınalızâde, babasına fetva almaya gelenlerin 
onun cevabını da aldığını belirtir. Onun açıklamalarına göre daha 
sonra Fâtımâ Kâşânî ile evlenmiş ve fetvalar bu üçünün  cevabı ile 
çıkmaya başlamıştır.

132
  

Kınalızâde’nin kız çocuklarına okuma ve yazma öğretilmesi ko-
nusundaki tavsiyelerinin Osmanlı toplumundaki uygulamalarla örtüş-
tüğünü görülür. Çünkü Osmanlı’da kız çocuklarının eğitimine önem 
verilmiş, kızların okutulması için çeşitli seviyelerde okullar açılmış, 
buradaki hocalara ve öğrencilere gereken ilgi gösterilmiştir. Osman-
lı’da dinî eğitim görüp, dinî sohbet yapan, tasavvuf, şiir, edebiyat ve 
sanatla ilgilenen, musiki dersleri alıp bu alanda ustalaşan hatırı sayılır 
derecede çok kadının olması bu anlayışın sonucu olmalıdır.

133
 Ayrıca 

aileleri tarafından genç kızlara evini idare edebilmesi ve ailesinin ihti-
yaçlarını temin edebilmesi için dokumacılık gibi, birtakım sanatların 
öğretildiğini, kadınların bunlardan bir kısmını satarak ailenin geçimine 
katkıda bulunduklarını kaynaklardan öğreniyoruz. 

134
 

Kız çocuklarının eğitilmesi konusunda selefleri Tûsî ve 
Devvânî’den farklı görüşler savunan Kınalızâde’nin düşünceleri üze-
rinde toplumdaki bu anlayışın bir etkisi var mıdır, yoksa toplumu onun 
bu konudaki düşünceleri mi etkilemiştir, bilemiyoruz. Ancak eğitim 
gören kadın sayısının özellikle XVII. yy.’da artmasında XVI. yy.’ın 
sonuna doğru eserini yazan müellifimizin görüşlerinin etkisi olduğu 
düşünülebilir. Kadının eğitim görmesini çeşitli dinî delillere ve örnekle-
re dayanarak hararetle tavsiye eden Kınalızâde’nin düşüncelerinin 
başta kadının ailesi olmak üzere, genel olarak toplum tarafından be-
nimsendiği ve kız çocuklarının eğitilmesi konusundaki gayretleri teşvik 
edip hız kazandırdığı söylenilebilir.  
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Tûsî gibi, müellifimiz de kızın buluğ çağına gelince kendisine 
denk biriyle evlendirilmesini, geciktirilmemesini tavsiye eder. Burada 
damat adayının özelliklerine de yer verir. Ona göre damat olacak kim-
sede; din, güzel huy, cömertlik ve şanı dikkate alınmalı, yüksek mevki, 
çok mal, nesep ve yakışıklılığına (hüsn-ü şekil) bakılmamalıdır. Eğer 
asıl aranılanlardan sonra bunlar da olursa onun deyimi ile “nur üstüne 
nur”dur. Evlendikten sonra damatla ve damadın anne-babası varsa 
onlarla güzelce geçinmeli, utanmaz davranması ve gönüllerini incit-
mesi yasaklanmalıdır. Zorunlu olmadıkça da boşanma yoluna gidil-
memelidir.

135
  

e) Eğitimde Öğretmen-Öğrenci İlişkisi ve Öğretmenin Özel-
likleri 

Müellif çocuğa eğitim verecek öğretmenin özellikleri ve öğret-
men-öğrenci ilişkisi konusunda da kısa bilgiler verir. Ona göre öğret-
men iyi (salih), dindar, akıllı, takva ehli, temiz (selîm) ahlâklı, sağlam 
(sahîh) akla sahip kimselerden olmalıdır. Öğretmen güzel ahlâka, 
melik ve büyüklerin (ekâbir) âdâbına vakıf, gazap ve hilm arasında 
denge kurabilen bir kişi olmalıdır. Çünkü son derece yumuşak huylu 
olursa terbiye etmek ve ahlâkını düzeltmekten aciz kalır. Çok öfkeli ve 
kızgın da olmamalıdır. Çünkü çocuk lüzumsuz kinden dolayı mahzun 
olup, ilim öğrenmekten nefret edebilir. O, Tûsî ve Devvânî’de geçen 
öğretmenin vakar, heybet, mürüvvet ve temizlikle meşhur olma gibi, 
özelliklerine yer vermemiştir.

136
 Kınalızâde, sevilmeye layık öğretmeni 

“faydalı ilim öğrenmeye ve hayırlı iş yapmaya önderlik eden, faydalı ile 
faydasız bilgiyi bilip, ayırt ederek faydalı bilgiye yönelten kişi” olarak 
açıklar.

137
 

Öğretmen gereksiz yere çocuğa vurmamalıdır. Âlimimiz çocu-
ğun eğitim amacıyla dövülmesine karşı çıkmaz. Hatta “muallim darbla 
te’dîb ettiğinde” sözlerinden anlaşılabileceği gibi, dayakla terbiye edi-
lebileceği düşüncesindedir. Ancak bu dayakla terbiye sırasında çocu-
ğun feryat figan etmesi yasaklanmalı, bu şekilde bağırmanın zayıflara 
uygun bir davranış olduğu çocuklara söylenmelidir. Ayrıca “ilk unsuru 
hafif fakat kötülük yapmaktan kaçınmasını sağlayacak şekilde acı 
vermeli” şeklinde öğretmenlere de dayak konusunda birtakım tavsiye-
lerde bulunur.

138
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Kınalızâde’nin çocuğun öğretmen gözetimindeki eğitimine “iradî 
terbiye” adını verdiği belirtilir. Ancak biz onda öncekiler gibi, iradî ter-
biye adıyla bir ayırıma ne öğretmenin özellikleri bölümünde ne de 
başka bir bölümde rastlayabildik.

139
 

Müellifimize göre, çocuğa öğretmeni, annesi, babası ve ağabe-
yine saygı göstermesi, onlardan utanıp çekinmesi öğretilmelidir. Anne 
ve baba çocuklarına aşırı sevgi besliyorlarsa mümkün oldukça bunu 
belli etmemelidirler. Çünkü çocuk anne ve babasının sevgisini anlarsa 
korku ve çekinmesi kalmaz, ilim ve edebi öğrenmesi eksik olur. O, bu 
sebeple öğretmenin cevr ve cefasının anne ve babanın sevgisine 
tercih edildiğini belirtir. Ancak düşünürümüze göre bazı akıllı babalar 
çocuklarını çok sevseler de belli etmeyip terbiye ve ahlâkının güzel-
leşmesine eksiklik getirmezler.

140
 

f) Çocuk Eğitimi ve Terbiyesinde Çevre Faktörü 

Kınalızâde’nin yeme-içme, kılık-kıyafet, uyku ve zorluklara da-
yanma konusundaki tavsiyeleri bedeni alışkanlıklar sağlamaya yönelik 
bir eğitimdir. Bu, onun çocuk eğitimi ve terbiyesinde ruh ve beden 
eğitimini bir bütün olarak değerlendirdiğinin göstergesidir. Ayrıca eği-
timde çevre faktörüne de önem vermektedir. Nitekim insanların farklı 
özelliklere sahip olmasının sebeplerinden birincisini kalıtım olarak 
verirken, ikincisini insana bulunduğu yerin havası, yeri ve suyunun 
tesir etmesi, üçüncüsünü eğitim ve taklit yoluyla o huyun öğrenilmesi 
olarak verir.

141
 İkinci ve üçüncü maddede yer alan ilkeler günümüzün 

modern psikoloji ve pedagoji çalışmalarında “çevre” başlığında değer-
lendirilmektedir.

142
  

Düşünürümüz “mektebde ta‘lîm itmeyeler” sözlerinden çocuğun 
okulda eğitilmesine karşı çıktığı anlaşılmaktadır. Fakat ahlâk ve edebi 
güzel olan asilzadelerle ders gördürülüp beraber eğitilmesini de tavs i-
ye etmektedir. Çünkü böylece çocuğun dersi öğrenirken onlardan 
güzel ahlâk ve yetkinlik kazanma ihtimali olabilir. Ancak o kendi dö-
neminde bu tür örnek alınacak insanların azlığından şikayetçidir.

143
 

Ayrıca annenin ailesinin iyi bir soydan olup, terbiyesinde anneye yar-
dımı

144
, padişahların ve sultanların çocuklarını iyi yetişmeleri için uzak 
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ülkelere, kendilerine iyi eğitim verebilecek kimselerin yanına gönder-
mesiyle ilgili verdiği örnekler,

145
 “sefih çelebi” tipinin oluşmasında dadı-

ların katkısı, çocukların rezillikleri ve kendi terbiyelerine zıt kişilerle bir 
araya getirilmemesi, fuhuş ve sefihliğiyle tanınan kişilerle bir arada 
oynayıp vaktini geçirmemesi,

146
 ahlâkî güzel bazı asilzadelerin yanın-

da yetişmesi ve onlarla beraber eğitim görmesi,
147

 içki içilen meclisler-
den uzak tutulması,

148
 hatta iyi, ahlâklı ve dindar bir öğretmen bulun-

ması konusundaki tavsiyeleri çevrenin çocuk eğitimindeki etkisine 
işaret etmektedir.  

2. Genel Görgü Kuralları  

Müellifimiz Tûsî ve Devvânî gibi, çocuk eğitimi ve terbiyesinden 
sonra herkesin bilmesi gerektiğini belirttiği görgü kurallarını verir. 
Âdâb kelimesi edeb kelimesinin çoğulu olup her iki kelime de insanla-
rın birbirleriyle olan ilişkilerinde ve davranışlarında gerekli olan onların 
başarılı, mutlu ve ahlâklı olmasını sağlayan pratik bilgileri içerir. Buna 
“âdâb-ı muâşeret” ismi de verilir.

149
 Biz bunları görgü kuralları olarak 

anacağız.  

a) Söz Söyleme Kuralları 

Kınalızâde’nin “Söz Söylemenin Âdâbı Beyânındadır” başlığıyla 
verdiği -Tûsî ve Devvânî’de de yer alan- kuralları maddeler halinde 
şöyle sıralayabiliriz:

150
  

1. Mutlak olarak çok söz söylemekten son derece kaçınmak 
gerekir. Çünkü çok söz dimağ hafifliğinin ve akılsızlığın nişanıdır. Ay-
rıca hürmet hissinin azalmasına sebep olur. Çok söz dimağ sinirlerine 
ve konuşma aletlerine zarar verdiğinden arkadaşlarının yanında hoş 
karşılanmaz. Çünkü arkadaşları sohbetinden ve uzun uzadıya anlattı-
ğı hikayelerini dinlemekten usanırlar. 

2. Topluluktaki diğer üyelere konuşması için fırsat vermemek 
en rezil ve çok kötü bir davranıştır. Ne kadar kısa konuşulursa o kadar 
edebe yakın bir davranış olur. Kınalızâde çok konuşmaya tutulan bir 
insanın, kendisini küçük duruma düşürmesi ve dinleyenlerin usanması 
olarak başına iki bela geleceğini belirtir. Ayrıca filozofların az konuş-
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ması için Allah’ın insana iki kulak, bir ağız verdiğini belirttiklerini ifade 
ederek, dinlemenin ve susmanın hikmetini dile getirir. Yine bunun için 
selefin “Akıl tam olunca söz noksan olur” sözlerini nakleder.  

3. Bir kere söylediği sözü tekrar etmekten kaçınmak gerekir. 
Özellikle şaka ve latifelerin tatlılığı tekrar edilerek bozulmamalıdır. 
Ders veren hocalar ve vaizler de bir meseleyi gereğinden fazla tekrar 
ederek dinleyicilerini usandırmamalıdırlar. Onlar önceden cemaate 
anlattığı bir hikâye veya meseleyi sonradan tekrar etmeyip eğer gere-
kirse “dediğimiz falan hikâye” diyerek genel olarak işaret etmelidir. 
Eğer önceden dinlememiş bir iki kişi varsa onlar için tekrar ettiğini 
belirterek diğerlerine tekrar dinleme külfeti yüklememelidir.  

Görüldüğü gibi, âlimimizin buraya kadar verdiği kurallar, ko-
nuşmaları ile insanın karşısındakileri bıkıp usandırmamasına yönelik-
tir. Bundan sonraki tavsiyeleri ile topluluk içinde konuşurken karşısın-
daki kişiyi utandırmamayı ve küçük düşürmemeyi amaçlamaktadır.  

4. Herkesin bildiği meşhur bir hikayeyi bilinmeyen bir hikaye gi-
bi, nakletmemelidir. Buna karşılık mecliste olanlardan birisi bildiği bir 
hikaye veya nükteyi anlatırsa o kişiyi utandırmamak için hikayeyi bildi-
ğini ona belli etmeyip daha önce işitmemiş bir kimse gibi, dinlemelidir.  

5. Başkasına bir şey sorulduğunda kendisi bilse bile hemen 
cevap vermek için atılmamalıdır. Soru sorulan cevap veremezse soru-
lanı mahcup etmeden soru soranın cevabını güzel bir şekilde vermeli-
dir. Kendisinin de içinde bulunduğu bir topluluğa soru sorulsa cevap 
vermek için hemen atılmamalı, bir kimse cevap verirken kendi cevabı 
daha güzel olsa da sabretmelidir. Cevap veren sözünü bitirdikten son-
ra güzel bir edeple cevap vermelidir. Böylece o kişi kendisini kötüledi-
ğini düşünmez. Kendisinden sonra başka cevap veren olursa incinmiş 
görünmemeli ve cevabı kendisinden güzelse bunu da açıklamalıdır.  

6. Birisi sözünü tamamlamadan kendisi söze başlamamalıdır. 
Müellif, filozofların bu konuda başkası konuşurken söze karışan kim-
seden başka kendi cahilliğini itiraf eden kimse bilmiyoruz, dediklerini 
belirtir.  

Kınalızâde’nin bundan sonraki açıklamaları meclislerdeki ko-
nuşma ve dinleme âdâbıyla ilgilidir.  

7. Kendi huzurunda bir topluluk konuşma ve sohbete başlarsa 
kendisine müdahale olmayınca karışmamalıdır. Özellikle kendisinden 
büyüklerin bulunduğu meclislerde faziletini göstermek için soru sor-
maya başlamamalıdır. Fakat söz kendisine gelince soru sorup ceva-
bını almaya çalışabilir.  
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8. Mecliste oturanlar bir sözü ondan gizli söylerlerse önemli bir 
şey olarak kabul edip duymak için gayret göstermemelidir. Özellikle 
kendi hakkında konuşulan kişinin bu zanna kapılma ihtimali olduğu 
zamanlarda, toplulukta biriyle diğerlerinden gizli olarak fısıltıyla ko-
nuşmamalıdır. 

9. Büyüklerle konuşurken kinayeli söz söylememelidir. Ses to-
nu itidal üzerine olmalı, ne karşısındakinin tekrar sormasını gerektire-
cek kadar alçak sesle, ne de karşısındakini küçültücü ve kötü edebli 
bir tavırla yüksek sesle konuşmalıdır. Yüksek ses özellikle büyükler ve 
hocaların huzurunda son derece çirkin bir davranıştır. O, bu konuda 
Kur’ân’ın “Yürüyüşünde tabiî ol! Sesini alçalt.”

151
 ve “Ey iman edenler! 

Seslerinizi Peygamber’in sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize ba-
ğırdığınız gibi, Peygamber’e bağırmayın; yoksa siz farkına varmadan 
amelleriniz boşa gidiverir. (Rasûlüm!) Sana odaların arka tarafından 
bağıranların çoğu aklı ermez kimselerdir.”

152
 ayetlerini örnek verir.  

10. Eğer sözünde açıklamalara ihtiyaç varsa onu örnekle açık-
lamalıdır. Ancak tam manasıyla izaha gerek olmayınca kısa söz tercih 
edilmelidir. Bu anlamda uzun kinayeler ve garip lafızlar kullanmamalı-
dır.  

11. İnsanın mertliğinin (mürüvvetin) kaybolmasına ve düşmanlık-
la çekişmeye sebep olan fuhuş, küfür, kaba ve soğuk şakadan kaçın-
mak gerekir.  

12. Her zaman duruma ve yere göre konuşmalı, elle, başla, göz 
ve kaşla işaret etmemelidir. Ancak bulunulan yere göre şaka olarak 
yapılabilir.  

13. Haklı bile olunsa büyüklerle münakaşa ve tartışmaya giril-
memelidir. Özellikle kendisinden büyüklerle olan tartışmalarında insaflı 
olup hak kimden yana ise o tarafa dönülmelidir. Bir kimseden bir fayda 
işitilirse onu söylemekten utanılmamalı, kaçınılmamalıdır. Tam anla-
mıyla mecbur kalmadıkça tartışılmamalıdır. O, kendi dönemindeki 
böyle insanları inatçı tabiatları sebebiyle eleştirmiştir. 

14. İnce ve zor konular anlamaktan aciz olanlara anlatılmamalı-
dır.  

15. Hiç kimsenin durumu, hareketleri, sözleri ve sesleri ister yü-
celtmek ister alay etmek için olsun taklit edilmemelidir.  
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 Hucurat, 49/2, 4. 
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16. Büyükler, melik ve sultanlar ile söze başlanılsa “saadetiniz 
daim olsun”, “zaferiniz baki olsun” gibi, mutlu ve mübarek kelimeler ile 
başlanılmalıdır.  

17. Bir şey sorulduğunda o şey mevcut değilse “yok” denilme-
meli “hayır” denilmelidir. Fakat hayır dedikten sonra yok denilmemeli-
dir. Çünkü hayır yok demektir ve sadece yok demekten daha kötüdür.  

18. Büyüklere ve meşhur olan kimselere “sen” değil “siz” denil-
melidir.  

19. Emsallere ve akranlara da hoş ve yumuşak bir şekilde hitap 
edilmelidir. Fakat aşırı yaltaklanma ve tevazu biçiminde söylenilmeme-
lidir. Aksi takdirde zillet ve nifakla karıştırılır.  

20. Gıybet, kovuculuk, yalan, iftira ve insanı azarlayacak kelime-
leri söylemekten ve dinlemekten kaçınılmalı ve bu sözleri kullanan 
kişilerle bir arada bulunulmamalıdır.  

21. Konuşurken sözlerin arasında “Dinledin mi? Anladın mı? Be-
ri bak! Beni dinle! Malûm oldu mu?” gibi ifadelerden kaçınılmalıdır. 

22. Büyüklere hitabda “sultânım” “devletlû sultânım” gibi, sözler 
çok söylenilmemeli ve büyüklerin yüzüne karşı dua etmek gerekirse 
kısa yapılmalı, uzatılmamalıdır. 

 Görüldüğü gibi, müellifimiz konuşma adabı konusunda olduk-
ça ayrıntılı bir biçimde durmuş, kişinin toplum içindeki ve genel ko-
nuşmaları sırasında yapılması gerekenler ve dinleme alışkanlıklarını 
edinmesiyle ilgili olarak çoğu günümüzde de geçerli birtakım kurallar 
vermiştir. Bu kurallar kişinin içinde yaşadığı toplumda küçük düşme-
mesi, saygın bir yer edinmesi ve toplum içinde daha çok sevilmesine 
yöneliktir. Onun tavsiye ettiği şekilde bir sohbet âdâbının Osmanlı 
toplumunda uygulandığını o döneme ait âdâb-ı muâşeret kuralların-
dan ve bir Avrupalının hayranlık dolu sözlerinden anlıyoruz.

153
  

b) Hareket Etme ve Durma Kuralları  

Kınalızâde’nin selefleri Tûsî ve Devvânî gibi, “Âdâb-ı Hareket ve 
Sukûn” olarak yer verdiği hareket etme ve durma ile ilgili görgü kural-
ları şunlardır:

154
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Yürürken ne hafiflik alameti olan hızlı, ne de tembellik ve kibir 
alameti sayılan yavaş gitmeli, ortasını bulmalıdır. Ancak ona göre 
kafirlerin kalplerine zayıflık, müslümanların kalbine kuvvet vermek 
amacıyla Peygamber’imiz savaş sırasında kafirlerin arasında 
gururlanarakk ve salınarak yürümeye izin vermiştir. 

Giderken ikide bir arkasına dönüp bakmak ahmaklık alametidir 
ve yapılmamalıdır. Başını aşağıya eğip gidilmemelidir. Çünkü bu 
üzüntü ve düşünceliliğe işarettir. O, kendi döneminde bu tür insanlara 
“yere bâkandan hayır gelmez” dediklerini belirtir. Ancak bunun sıradan 
insanlar için söz konusu olduğunu ifade ederek, bazı sâlih kişilerin ilk 
bakıştan kaçınmak için yere baktıklarını, dervişlerin öğrencilerine bunu 
emrettiklerini ve bu niyetle Nakşibendî şeyhlerinin bunu güzel bir dav-
ranış kabul ettiklerini dile getirir.  

Hayvana binerken itidale uyulmalı, ne zayıf ve korkan ne de ki-
bir ve gururlu görünümde olunmalıdır. Hayvan üzerinde otururken bel 
bükülmeyip doğru bir şekilde oturulmalı, ancak omuzlar gerilip göğüs 
yukarı kaldırılmamalıdır.  

Otururken ayakları uzatılmamalı ve birbiri üzerine koyulmamalı-
dır. Hükümdarların, büyüklerin, hocaların, anne-baba ve saygı gere-
ken kimseler dışında diz çöküp oturulmamalıdır. Ancak müellifimiz 
bunun sıradan insanlar için olduğunu belirterek bazı tasavvuf yolun-
daki dervişlerin kendilerini terbiye için çalışıp, herkesin yanında diz 
üstü oturduklarını belirterek bu konuda çeşitli rivayetlere yer verir. Diz 
üstü oturmak bir saygı işareti olarak son derece önemsenmiş ve yal-
nızken Allah’ın huzurunda olunacağı için her zaman diz üstü oturmak 
özellikle dervişler arasında Allah’a olan saygının bir ifadesi olarak 
görülmüştür. 

Baş ele ve dize dayanmamalıdır. Çünkü bu üzüntü ve tembellik 
alametidir. Boyun da eğilmemelidir.  

Sakal oynatmak ve yolmak, burnunu eğip kokmak, diğer organ-
larını oynatmak gibi, davranışların tümü mekruhtur ve yapılmaması 
gerekir. Parmaklar buruna, ağıza sokulmamalı ve çatlatılmamalıdır. 
Mümkün oldukça gerinmek ve esnemekten kaçınılmalıdır. Eğer çok 
esnenmesi gelirse eliyle ağız tutulmalı, ağız ve burunun suyu çıkarıl-
mamalıdır. Çünkü karşısındakiler görebilir veya sesini duyabilir. Bunlar 
mendil ile silinmeli, elle veya kol ucuyla silinmemelidir. Kısaca görenle-
rin nefretine sebep olacak davranışlardan kaçınılması gerekir.  

Mecliste makam ve mevkisini bilerek ne aşağı ne de yukarıda 
oturulmalıdır. Bu sıradan insanlar için bir tavsiyedir. Çünkü dervişler 
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yukarı aşağı gözetmeyip neresi olursa otururlar. Kınalızâde Peygam-
ber’imizin de böyle yaptığına işaret ederek bunun Allah yolundakiler 
için büyük bir perde olduğunu belirtir. Ayrıca eğer kendisi meclisin 
başkanı veya ev sahibi ise mertebesini koruması gerekmez. Neresi 
olursa oraya oturulmalı, eğer bir kişi bilmeden yukarı oturursa anlayın-
ca makamına inmeli, kendi makamını boş bulmazsa geri dönmelidir. 
Bu konuda ıstırap ve üzüntü göstermemelidir.  

Karısı ve hizmetçisinden başkasının yanında yüzü ve elleri dı-
şındaki organ açılmamalıdır. Büyüklerin yanında ayakları ve kolları 
açmaktan kaçınılmalıdır. Tuvalete girmek ve banyo yapmak gibi, işler 
için zorunlu olmadıkça dizinden göbeğine kadar olan kısım yalnızken 
bile açılmamalı, mümkün oldukça bunlar da örtülmelidir. Müellifimiz, 
âlimlerin hamamda yalnızken tamamen soyunmayı mekruh kabul 
ettiklerine işaret eder.  

Kimsenin yanında yatıp uyunmamalıdır. Özellikle horlama âdeti 
olduğunda sırtüstü yatıp uyunmamalıdır. Çünkü sırt üstü uyumak hor-
lamaya sebeptir ve zararları vardır. Kınalızâde bu şekilde arkası üstü 
yatarken görülen rüyaların karışık ve tabirinin olmadığını bazı filozof-
lardan nakleder. Bunun sebebi dimağın içinde olan balgamın tasavvur 
ve hayal güçlerini bozmasından dolayı bunun fiilinden doğan doğru 
güçler meydana gelmemesidir.  

Bir topluluk içinde uyku bastırır ve düşünerek veya konuşarak 
giderilmezse, çıkıp tenha yerde uyunmalıdır. Eğer meclistekilerin hep-
sinin uykusu gelir ve uyursa o zaman o da uyuyabilir. Eğer bu sırada 
kendisinin uykusu gelmezse boşuna oturmayıp çıkıp gitmelidir.  

Müellifimizin davranışlarla ilgili görgü kuralları da öncekiler gibi, 
son derece ayrıntılı, hayatın bütününe yansıyan ve insanı toplum için-
de küçük düşmekten koruyup, saygın bir insan haline getirecek nitelik-
te olup çoğu günümüzde de geçerli tavsiyelerdir. O, bunlar bir kişiye 
zor gelirse bunun tedavisi için bu âdâbların zıtlarından kaynaklanan 
zararları ve âdâbları yerine getirmekten doğan faydaları düşünmelerini 
ister. Ayrıca edepliler ile edepsizlere olan muameleleri hatırlamalarını 
ve kendisini tedrici olarak bu alışkanlıkları kazandırmalarını tavsiye 
eder.  

c) Yeme-İçme İle İlgili Kurallar 

Kınalızâde yemek ve içmekle ilgili kuralları yemekten öncesinde 
başlatıp yemek sırasında ve yemekten sonra yapılacak işler olarak ele 
alır. Onun buradaki açıklamaları ile Tûsî ve Devvânî’nin açıklamaları 
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arasında büyük bir benzerlik vardır.
155

 Ancak Tûsî yeme ve içme 
âdâbını iki ayrı bölümde incelemiş ve içme âdâbını âdeta şarap içme 
âdâbına dönüştürmüştür. Nitekim eserin İngilizce’ye çevirisinde içme 
manasına gelen şarâb kelimesi şarap içkisini içme manasında “wine-
drinking” kelimeleriyle tercüme edilmiştir. Müellifimiz Devvânî gibi, 
şarap içme adabını atlayarak sadece yeme ve içme adabından söz 
etmektedir. Bu yaklaşımı her iki düşünürün dinî hassasiyetine bağla-
yabiliriz.

156
 Biz Kınalızâde’nin yeme-içme konusunda verdiği kuralları 

yemekten önce, yemek sırasında ve yemekten sonra olmak üzere bir 
düzenlemeye tâbî tutarak açıklamaya çalışacağız.  

Yemekten önce; ilk olarak elini, ağzını ve burnunu temizlemeli-
dir. Sonra sofranın kenarına gelip eğer yemeği veren kişi “sâhib-i 
taâm” ise veya topluluğun efendisi konumundaki kişi konuşmuyorsa 
“Bismillâhirrahmânirrahîm” sözlerini söyleyerek sağ eliyle yemeğe 
başlamalıdır. Eğer yemeği veren kişi değilse izin verildikten ve büyük-
ler başladıktan sonra başlamalıdır.  

Yemek yerken; ellerini, yenlerini ve bıyıklarını yemeğe bulaştır-
mamalı, sofrayı pisletmemeli, ekmeği ve tuzu ıslatmamalıdır. Yemeği 
üç parmağı ile yemeli daha fazlası bulaştırılmamalıdır. Yemeğe hırs 
gösterilmemeli, fazla istekli ve arzulu davranılmamalıdır. Bu sebeple 
bazı âlimler çok açken ziyafete gitmeyi yasaklamışlardır. Çünkü aşırı 
açlık bedenin sınırlarını aşmaya sebeptir. O, bu konuda İbn Sîrîn’i 
örnek verir. O dişlerinin öfkesini mü’min kardeşinin yemeğinde gider-
meyi reva görmediğini belirterek ziyafete gitmeden önce yemek yiyip 
öyle gidermiş.  

Yemek yerken küçük lokma alınmalı ve çabuk yenilmemelidir. 
Çok uzun süre ağızda da tutulmamalı ve bu konuda da itidal gözetilip, 
ölçülü davranılmalıdır. Yemek yerken parmaklar çok yalanılmamalıdır. 
Fakat o, parmakları yalamanın yemeğin sonunda caiz belki de sünnet 
olduğunu ifade eder. Ancak parmaklar ağıza sokup çıkarılmamalıdır. 
Ölçülü ve güzel bir şekilde parmaklarındaki fazlalık ağızla temizlenme-
lidir. Böylece hem sünnete uyar, hem de oradakilerin nefreti kazanıl-
mamış olur. Çünkü Peygamber’imizin sünnetleri güzellik ve temizlik 
üzerinedir.  
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Yemek sırasında yemeğin renklerine bakılıp kokusu koklanma-
malıdır. Yemeğin iyisi seçilmemelidir. Eğer güzel yemek sofrada azsa 
hırslanmak yerine çekilip diğerlerine ikram edilmelidir.  

Yemek yerken başkasının lokmasına bakılmamalı, kendi lok-
masına da çok bakılmamalı, yemek yerken önünden yenilmelidir. 
Kınalızâde Peygamber’imizden bu konuda rivayet edilen hadise daya-
narak insanın yemeği önünden yemesi gerektiği, fakat meyvenin baş-
ka bir yerden alınıp yenilmesinin caiz olacağı düşüncesindedir. O 
Devvânî’nin de bu düşüncede olduğunu belirtir.

157
 Ayrıca bazı müfes-

sirler Kur’ân’daki “beğeneceğinizden meyveler” ayetini
158

 bu manada 
yorumlamaktadırlar. Dolayısıyla ona göre genel görgü kurallarının 
aksine insanın önündeki meyve yerine başka yerdeki meyveyi alıp 
yiyebilmesinin caiz olduğu hakkında yeterince delili vardır. Ancak ilk 
söylediğinin doğru ve edebe uygun olduğunu belirtir. Bu sebeple ta-
bağın ortasından alınmalı, başkasının önündeki meyve çekilip alın-
mamalıdır. Zira bu edebe aykırıdır. Onun bu konuda bu derece titiz 
davranması, Kur’ân ayetlerini ve hadisleri dinî hüküm verirken kullanı-
lan usule göre açıklaması, İslâm kültüründe bu tür âdâb-ı muâşeret 
kurallarının nasıl konulduğuna dair bize bir ipucu verir. Görüldüğü gibi, 
ahlâk ve edebe ait hükümlerde de diğer hükümlerde olduğu gibi, 
Kur’ân ve hadise, dinin temel kaynaklarına dayanılmaktadır.  

Yemek sırasında ağızdan çıkarılan kemik, çekirdek gibi, şeyler 
ekmeğin üstüne konulmayıp sofranın üstüne konulmalı ve yemekte bu 
tür şeyler varsa ağızdan nefret ettirmeyecek bir şekilde çıkarılmalıdır. 
Ağızdan kaseye ve sofraya bir şey damlatılmamalıdır. Yemek yeme 
sırasında su istenilmemeli, eğer mecbur kalırsa ağızdan ve boğazdan 
ses çıkarılmadan içilmelidir. Başkalarının yanında dişler aralanmama-
lıdır. Dil ile dişlerin arasından herhangi bir şey çıkarsa gizlenmeli ve 
insanlara göstererek nefret ettirilmemelidir.  

Ev sahibi misafire ikram konusunda üç defaya kadar teklif edip 
daha fazla etmemelidir. Misafir başka yemek istememeli ne varsa 
onunla yetinmelidir. Kendisini ev sahibi izin verse de daha fazla ye-
mek isteyerek zillete düşürmemelidir. Çünkü bu tamahkârlıktan kay-
naklanır. Yemeği ayıplamamalı ve iştahı yoksa da yer gibi, yapıp, 
ayıplamaya benzer bir harekette de bulunmamalıdır.  

Sofrada herkesten önce yemekten elini çekip kalkılmamalı, iş-
tah yoksa şikayet etmek yerine yer gibi, yapılmalı, sofradakilerin çoğu 
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kalkınca tam olarak doyulmasa da kalkılmalıdır. Eğer ev sahibi veya 
ev sahibinin teklifsiz arkadaşı konumundaysa herkes kalkınca kalk-
mayabilir. Ev sahibi misafirden sonra kalkmalıdır. Misafir ise ev sahi-
binden önce yemekten kalkmalıdır. Yemekten çabuk kalkmak ev sahi-
bine eziyet ve hafif görme sayılır. Ev sahibi yemeğin beğenilmediğini 
düşünüp kırılır. Bu sebeple müellifimiz bu konuda da itidale uyulması-
nı ister.  

Yemeğin sonunda el yıkanmalı, parmakların arası ve tırnaklar 
temizlenmelidir. Ağza su alınıp çalkalanarak boğaz temizlenmelidir. El 
yıkamakta sadece ev sahibi önceliğe sahiptir. Ona göre âlimler el 
yıkamakta yemekten önce topluluğun en aşağısındakilerden ve genç-
lerden, yemekten sonra yaşlılardan ve ileri gelenlerden başlanılması 
tavsiye ederler. Osmanlı kültüründe yemekten sonra el yıkamanın 
benimsenip canlı bir şekilde yaşatıldığını el yıkama leğenlerinin günlük 
ev eşyalarının arasında sayılması

159
 ve Batılı bazı yazar ve tarihçilerin 

hayret ve şaşkınlık içeren el yıkama ile ilgili açıklamalarından anlıyo-
ruz.

160
  

Kınalızâde, yemeğe tuz ile başlama ve bitirmenin sünnet oldu-
ğunu, sûfîlerin daha sonra bu sünneti yerine getirmeyi gerekli gördük-
lerini ifade eder.  

Görüldüğü gibi, müellifimiz, yemek yerken insanları tiksindir-
memeye ve nefret ettirmemeye büyük bir özen göstermektedir. O 
yemek sırasındaki hareketlerine ve temizliğe özen göstermeyi “sofra-
dan kalktığı zaman kendisinin yerine başka birisi oturup yemek yemek 
istediğinde nefret etmeyecek şekilde davranmalıdır” biçiminde açıklar. 
Onun burada verdiğimiz tavsiyelerinin çoğunun Osmanlı toplumunda 
görgü kuralları olarak uygulanmakta olduğunu kaynaklardan öğreniyo-
ruz.

161
 

d) Anne ve Babaya Karşı Davranış Kuralları 

Kınalızâde; Tûsî ve Devvânî’de “anne ve babanın haklarına ria-
yet etme” şeklinde tercüme edebileceğimiz başlıkları “bâb der beyân-ı 
âdâb-ı peder ve mâder” başlığıyla vermiştir. Anne ve babaya âdâb, 
anne ve babaya karşı uyulması gereken kurallar şeklinde açıklayabi-
leceğimiz bu başlık altındaki bilgiler ile Tûsî ve Devvânî’deki bilgiler 
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arasında öncekiler gibi, hemen hemen bir fark yoktur ve yazarımız 
seleflerindeki bu bilgileri tekrar etmekle yetinmiştir.

162
  

Müellifimizin belirttiğine göre insanın aklen ve naklen nimet ve-
rene şükretmesi vaciptir. İnsana en büyük nimet veren Allah’tır. Al-
lah’tan sonra insan hakkında gerçekliği ortaya çıkan en büyük nimet 
anne-baba nimetidir. Bunun sebebi kul için en büyük nimet var olmak-
tır. Diğer nimetler bundan sonra gelir. Var olmanın gerçek sebebi Al-
lah, görünen sebebi anne ve babadır. Bunun dışında anne-baba insa-
nı aciz zamanında takviye edip, ihtiyacı olduğu zaman terbiye eder, 
gücü yokken yiyecek ve içeceğini temin edip, kuvveti yeterli değilken 
bütün gerekenleri tamamlarlar. Dolayısıyla hayatının devamı ve büyü-
yüp gelişmesi için lüzumlu olan şeyleri temin etmek ve sonrasında 
güzel ahlâk öğretmek gibi, şeyler de anne ve babanın nimetleri ara-
sındadır. Ayrıca anne-baba çeşitli zorluklarla çocuklarının dünyevi 
ihtiyaçlarını mihnet ve yorgunluk hissetmeden gece-gündüz yerine 
getirerek onlara zaman kazandırırlar. Anne-baba kendilerini bırakıp, 
çoğu nimetleri onlara sarfederler.  

Anne varlığa sebep olmakta baba ile ortaktır. Fakat hamilelik, 
doğurmak, emzirmek ve benzeri zorluklar nedeniyle annenin hakkı 
babadan fazladır. O, annenin bu hakkı sebebiyle bazı ashabın “Kime 
bir ihsân edelim?” diye sorduklarında Peygamber’imizin üç defa “an-
nen” dördüncü defasında “baban” cevabını verdiğini hatırlatır.

163
 Yine 

ona göre anne çocuğunun tüm zahmetlerine katlandığı ve insan zah-
met çektiği şeyi daha çok sevdiği için, annenin evladına olan sevgisi 
babanın evladına olan sevgisinden daha fazladır.

164
 Fıtratındaki şefkat 

dolayısıyla ve anne sevgisi baba sevgisinden daha üstün olduğu için 
çocuklar mutlak olarak anne tarafına yönelirler ve korku hissettiklerin-
de onun yanına kaçarlar.  

Anne ve babanın çocuklarına karşı yaptıklarının şükrünü yerine 
getirmenin imkânı yoktur. Çocuklar ne kadar iyilikte bulunurlarsa bu-
lunsunlar onların iyilik ve terbiyelerine eş değer ve yakın olamaz. 
Kınalızâde bu konuda Peygamber’imizden rivayet olunan şu hadisi 
nakleder: Bir kimse Peygamber’imize gelip “Benim bir annem var, 
sırtımı ona binek yaptım. Yüzümü ondan döndürmem. Bütün kazan-
cımı ona harcarım. Karşılığını vermiş oldum mu?” şeklinde sorunca 
Hz. Peygamber “Bir zorluğun karşılığını vermiş değilsin. Çünkü o sana 

                                                      
162

 A.A., II, 48-52; Tûsî, a.g.e., 236-240; Ethics, s. 178-181; Devvânî, a.g.e., 
220-223. 
163

 Buharî, Sahîh, Edeb, 6; Müslim, Sahîh, Birr, 1.  
164

 A.A. II, 100. 



                                                 KINALIZÂDE ALİ EFENDİ                                 105 
 

 

hizmet edip hayatını isterdi. Şimdi sen ona hizmet edip ölümünü ister-
sin.”

165
 buyurmuştur. Yine Hz. Peygamber’den “Anne ve babasına 

veya ikisinden birine yetişip de bunlara bakmayan kimsenin burnu 
sürtülsün! Burnu sürtülsün! Burnu sürtülsün! Sonra bu cennete gire-
meyecektir.”

166
 hadisini naklederek anne ve babasına hizmet etmeye 

gücü yeterken, şeytanın bu işi ağır göstermesine karşın, bu hadisin 
manasını düşünerek onlara hizmeti ağır görmeden hizmet etmesini 
tavsiye eder. Çünkü bu hadise göre bir kimse anne ve babasına veya 
birisine hayatta iken yetişip hizmet ve itaat ile rızalarını kazanmayınca 
cenneti kazanamaz.  

Anne ve babaya çocuklarını terbiye etmesi farz ve vacib kılın-
mıştır. Fakat şefkat ve sevgi tabii bir yönelme olduğu için fazla tavsi-
yeye ihtiyaç duyulmamış, dolayısıyla dinde o kadar çok açıklamaya 
gerek olmamıştır. Ancak anne-baba hakkında fıtri olmayan durumlar-
da tehdit ve tekit fazlasıyla vardır.  

Mutlu olmak isteyen bir kimsenin anne ve babasının işlerini is-
teyerek yapması, onlara asi olmaktan korkması, daima rızalarına ken-
di rızasını tabii kılması ve onların emrini Allah’ın ikinci emri görmesi 
gerekir. Nitekim “Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşma-
yın. Ana-babaya... iyilik edin.”

167
 âyeti buna işarettir.  

Allah’ın hakkı ile kulun hakkı birleştiğinde ihtiyaca göre kulun 
hakkı daha evla olur. Allah hiçbir şeye muhtaç değil (gınâ’)dir. Anne-
baba, amca ve kardeşlerin haklarına uyup, onlara asi olmaktan ka-
çınmak gerekir. Bu haklar üç çeşittir:  

1.  Cân-ı gönülden sevgi ve saygı gösterip emirlerine –dine (şe-
riata) muhalif olmadıkça- boyun eğmek ve teslim olmaktır. Dine muha-
lif ise “Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi (körü körüne) 
bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme.”

168
 ayeti gere-

ğince onlara itaat etmeyip muhalefet etmek gerekir. Ancak bu muhale-
fet yumuşak bir şekilde yapılmalı, sert olmamalıdır. Kınalızâde bu 
konuda Gazzâlî’ye atıfta bulunur. Gazzâlî, âlimlerin çoğunluğuna da-
yanarak şüpheli şeylerde dahî anne-babaya uymanın vacib olduğunu 
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belirterek mübah olanlarda nasıl uyulamayacağını sorar.
169

 Ayrıca bu 
konuda bir müslümanın gözleri görmeyen hristiyan babasını kiliseye 
götürmese de kiliseden tutup evine getirmesi gerektiğini belirten 
fukahanın görüşlerine yer verir.  

2.  İşlerinde ve dünyevi geçimlerinde yardım etmektir. Anne ve 
babası mal ve eşyadan ne isterse durmadan ve mihnet etmeden he-
men vermelidir.  

3.  Öldükten sonra vasiyetlerini yerine getirip ruhları için sadaka 
vermek, dua etmek, Kur’ân okumak ve hayırla anmaktır. Anne ve ba-
banın arkadaşlarına öldükten sonra saygı göstermek çocuğa düşen 
görevlerdendir. 

 Anne ve babanın hakkı birbirine zıt olursa anne hakkı önce 
gelir. Çünkü bedenî bakımdan anneye bağlılık daha fazladır. 
Ruhâniyet yönünden ise babaya bağlılık daha fazladır. Çünkü ilim ve 
edebin öğretilmesi, nefsin irşad edilip mükemmele ulaşması babadan 
kaynaklanır. Dolayısıyla ona göre mal ve bedeni hizmet yönünden 
anneye, hayırla anmak, sözlerine itaat ve dua etmek konularında ba-
baya rağbet etmek gerekir. 

Müellifimiz anne baba dışında amca, dayı gibi, diğer yakınlar ve 
hoca haklarını da bu kısımda değerlendirir. Ona göre yakınların hakla-
rını anne-baba hakkı gibi, düşünmeli ve yukarıda sayılan üç kısımda 
açıklandığı gibi, mümkün oldukça onların haklarına da riayet etmelidir. 
O, sıla-ı rahmin bunlardan ibaret olduğu düşüncesindedir. Bu görüşü-
nü Hz. Peygamber’in “Ben putları kırmak ve yakınları ziyaret için gön-
derildim”

170
 hadisiyle destekler.  

 Hocanın hakkı da anne-baba hakkı gibi,dir ve hocaların hakla-
rına uymak vaciptir. Kınalızâde, hocaya olan sevginin babaya olan 
sevgiden daha üstün olduğunu dile getirir

171
 ve İskender’in “Hocamın 

hakkı annemin hakkından üstündür. Çünkü annem fani şeklimin varlı-
ğına sebep oldu. Fakat hocam manevî ve bâkî hayatıma sebep oldu” 
sözlerine yer verir. Ayrıca bazı filozofların “Anne-baba yüce âlemden 
aşağı âleme inmeye, hoca aşağı âlemden yukarı âleme çıkmaya se-
bep olmuştur” sözlerini naklederek hoca hakkının anne-baba hakkın-
dan daha üstün olduğunu göstermeye çalışır. Ancak bu açıklama kar-
şısında; “anne-baba yukarı ve ulvi âlemden aşağı âleme inmeye se-
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bep olduğuna göre niçin onlara böylesine kayıtsız şartsız itaat etmek 
zorundayız” şeklinde bir soru akla gelebileceğine işaret eden düşünü-
rümüz, bunun cevabını, insanın yukarı âleme yükselebilmesi için aşa-
ğı inmesi gerektiğinden yola çıkarak verir. İnsan en güzel şekilde yara-
tıldıktan (ahsen-i takvîm) sonra tabiî âlem olan aşağı âleme inmesi ve 
burada iman cevherini, salih amelleri elde etmesi gerekir. Bu sayede 
“Hak meclisinde ve kudret sahibi mülkü çok olan (Allah’ın) yanında-
dır”

172
 âyetinde işaret edilen yüksek makamlarla şereflenebilir. Aşağı 

âleme inmek yüksek mertebelere çıkabilmek için gerekli olduğuna 
göre ona bu mutluluğu veren ve kemali kazanmasına sebep olan anne 
ve babanın haklarına riayet etmelidir. Bu sebeple onlara isyan etmek 
ayıptır ve kendini aldatmadır, teşekkür etmek ise farz-ı ayndır.

173
  

VI. Sonuç ve Değerlendirme  

Kınalızâde’nin ahlâk terbiyesi hakkındaki görüşleri Ahlâk-ı Alâî 
isimli eserinde yer alır. O eserini pratik felsefe (amelî hikmet) ilgili ola-
rak yazmıştır. Dolayısıyla onun ahlâk anlayışı felsefî temellere daya-
nır.  

Kınalızâde Ahlâk-ı Alâî’yi yazarken esas olarak Nasîruddin Tûsî 
ve Celâleddîn Devvânî’nin eserlerini takip etmekle beraber diğer Müs-
lüman filozofların ahlâk felsefesinden de faydalanmıştır. Ancak dinî 
boyutu da ihmal edilmemiş ve öncelikle Gazzâlî’nin görüşlerine yer 
verilerek hem felsefî hem de dinî muhtevaya sahip bir eser meydana 
getirmiştir. Bundan dolayı o hem dinin hem de filozofların anlayışlarını 
birleştiren ve felsefî temellere dayanan ancak daha dinî muhtevaya 
sahip ve ebedi mutluluğa götüren bir ahlâk anlayışını savunmuştur. 
Ayrıca ahlâk o dönemki anlayışa göre sadece bireysel bir çaba değil-
dir ve tek başına ahlâklı olmak ebedi saadeti elde etmek için yeterli 
görülmez. Bu sebeple o da diğer filozoflar gibi, kişiden aileye, oradan 
yaşadığı siyasi topluma açılan ve giderek genişleyen halkalar halinde 
kişinin bu toplukların da bir ferdi olduğu ve oralarda da diğer insanlarla 
karşılıklı eylemde bulunacağı göz önünde tutularak bir bütünlük arz 
edecek şekilde hepsini kuşatan bir ahlâk felsefesi ortaya koymuştur.  

Kınalızâde, teorik felsefe ve çeşitleri üzerinde selefleri kadar ay-
rıntılı bir şekilde durmaz. Fakat insanın yetkinlik ve mutluluğa ulaşa-
bilmesi için teorik felsefenin gerektirdiği ilimleri tahsil etmeyi, amelî 
hikmetin gereği olan güzel davranışları yapıp kötü davranışlardan 
uzaklaşmak kadar lüzumlu görür. Teorik felsefe bir anlamda insanın 
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nasıl davranması ve niçin ahlâklı olmasının gerektiğini öğreten temel 
bilgileri sağlarlar. Çünkü bu şekilde insan ilmiyle âmil olup kemal ve 
saadete ulaşabilir. O, mutluluk ve yetkinliği aynı zamanda tasavvufî bir 
yaklaşımla ilâhî aşkla irtibatlandırarak da izah etmiştir. Dolayısıyla 
ahlâk ilmi insanı ilâhî varlığa, ebedi mutluluğa götüren bir yoldur.  

Müellifin insanın ahlâklı olması ve karakterini terbiye edebilmesi 
için ruhun ne gibi, özellikleri ve güçlerinin olduğunu, bunların nasıl 
eğitilebileceği, bunlardan hangi erdemler ve reziletlerin oluşabileceği-
nin bilinmesi gerekir. Bu sebeple onun erdem ve reziletlerle ahlâkın 
kaynağı olması bakımından nefs konusuna özel bir önem verdiği görü-
lür. Düşünür din âlimlerinin ruh, filozofların nefs-i nâtıka olarak isim-
lendirdikleri şeyin insan nefsi olduğunu belirterek nefsin mahiyeti ve 
huy, karakterin oluşumundaki rolü hakkında çeşitli filozofların görüşle-
rine dayanarak güzel ahlâkî kazandırmaya yönelik orijinal denilebile-
cek bir nefs anlayışı ortaya koymuştur. O, Müslüman bir âlim olmanın 
tesiriyle nefs ve güçlerini Allah’ın kullarına bir lütfu olarak değerlen-
dirmektedir. Ancak bu güçlerden keramet, keşf gibi, olağanüstü du-
rumlarla, insanın “sırf tabiatının gereği” hareketlere sebep olanları 
ahlâk ilminin dışında tutmuş, şuurlu, irade ve ihtiyara dayanan davra-
nışlar meydana getiren güçleri ahlâk ilminin konusu içinde ele almıştır.  

Ahlâk ilmi dolayısıyla terbiye konusu da felsefî ve dinî muhteva-
yı beraber barındırmaktadır. Ahlâkın tamamen değişebileceğine olan 
inancından dolayı iyi huyları kazanmak ve kötü huylardan kurtulmak 
hem teorik hem de dinî açıdan olarak mümkündür. O ahlâk terbiyesini 
bir karakter ve kişilik kazanımı olarak düşündüğü için sadece öğrenme 
ile yetinilmemesini aynı zamanda öğrenilen şeylerin uygulamaya dö-
külüp tekrarlanmasını ve böylece insanın kişiliğinin parçası haline 
gelen eylemler haline gelebileceğini belirtir. Onun çocuk terbiyesi ko-
nusunda ilginç düşüncelerinden birisi sütannenin sütüyle çocuğa ge-
çen ve fiziksel, ruhsal değişiklikler meydana getiren etkilerden açıkça 
söz etmesidir. Âdeta müellif kan yoluyla değil de süt yoluyla geçen 
kalıtımsal bir ilişkiden bahsetmektedir.  

Düşünürümüz takip ettiği filozofların kendisinden önce kızlara 
okuma ve yazma öğretilmesini yasaklayan görüşlerine karşılık kız 
çocuklarına hem okuma hem yazma öğretilmesinden yanadır. İlmin 
kadın erkek bütün Müslümanlara farz olduğunu hatırlatarak Müslüman 
kadın âlimler hakkında bilgi verip övücü sözler sarf etmesi, -
dönemindeki hâkim zihniyetin aksine- onun kadının eğitiminde sadece 
okuma yazma ile yetinilmemesi, daha ileri seviyede eğitim verilmesi 
konusundaki teşviki olarak yorumlanmalıdır. 
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Sonuç olarak Kınalızâde, Ahlâk-ı Alâî’yi yazarken sadece Ah-
lâk-ı Nâsırî ve Ahlâk-ı Celâlî’deki bilgilerle yetinmemiş, başka kaynak-
lara da başvurarak kendisine gelen birikimi eserine aktarmaya, selef-
lerinde eksik kaldığına inandığı yerleri tamamlamaya, çelişkili gibi, 
görünen yerleri çözmeye çalışmıştır. Ahlâk konusunda en son kitap 
yazmanın avantajıyla kendisine ulaşan geleneksel bilgi birikimini kendi 
dönemindeki ihtiyaçlara, problemlere ve uygulamalara göre değerlen-
dirmiş, bu felsefî birikimi dinî ve edebî muhteva ile zenginleştirme 
yoluna gitmiş ve ortaya kendisine özgü görüşlerinin yer aldığı devasa 
bir eser çıkmıştır. Kitap, bu yönüyle sadece geleneksel, tasavvufî, 
felsefî vb. bütün yaklaşımları içeren ahlâk tarihî ve ahlâkî öğütlerin yer 
aldığı bir kitap olmanın çok ötesindedir. Kınalızâde kanaatimizce ese-
rinde ahlâkî temel alan ve bütün boyutlarıyla inceleyen ve kendisine 
ulaşan birikimin sentezini yansıtan bir ahlâk metafiziği ortaya koymuş-
tur.  
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ZEYNİZÂDE MEHMET HÂZIK 

 

Hasan MEYDAN* 
 

1. Hayatı ve Kişiliği 

Zeynizâde Mehmet Hâzık II. Abdülhamid döneminde yaşamış 
ahlâk eğitimcilerindendir. Müellif, Tanzimat sonrası dönemde pedago-
jinin yeni bir anlayışla ele alınması gayretleri ve ahlâkın mekteplerde 
bir ders olarak okutulmaya başlanması sürecinde yazdığı “Terbiye 
(Terbiye-i Bedeniye, Terbiye-i Fikrîye, Terbiye-i Ahlâkiyye)” isimli ese-
ri, ders kitapları, kötü alışkanlıklar ve insan hayatının psikolojik, sosyo-
lojik ve yönetsel boyutlarını ele alan çalışmaları ile bu gayrete katkı 
sunmuştur. 

Müellifin Malûmât-ı Medeniyye
1
 ve Malûmât-ı Medeniyye ve 

Ahlâkiyye
2
 isimli iptidaiye, rüştiye ve idadilerde okutulmak için hazır-

lanmış ahlâk ve vatandaşlık bilgisi kitapları bulunmaktadır. Terbiye 
isimli eserinin baş tarafında basılan diğer bazı eserlerinin isimlerini de 
vermektedir. Buna göre: İlm-i İnsaniyat, İlm-i Hayat, İlm-i Ruh, Esîr ve 
Müessir ve Tulu-u Efkâr müellifin basılmış diğer eserleridir.

3
 Yine mü-

ellif Malumat-ı Medeniyye adlı eserinin baş tarafında beş eserinin özet 
bir tanıtımını yapmaktadır. Bunlardan üçü “Terbiye” isimli eser, Malu-
mat-ı Medeniyye Birinci Kısım ve Malumat-ı Medeniyye İkinci Kısım-

                                                      
* Yrd. Doç. Dr. Bülent Ecevit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 
hasanmeydan77@gmail.com, hasan.meydan@beun.edu.tr 
1
 Zeynizâde Mehmet Hazık, Malûmât-ı Medeniye, Dersaadet: İkdam Matbaa-

sı, 1324.  
2
 Zeynizâde Mehmet Hazık, Malûmât-ı Medeniye ve Ahlâkiye, Dersaadet: 

Kasbar Matbaası, 1328. 
3
 Aynı eserlerin isimleri müellifin Tütünü Terk Etmenin Çaresi kitabının baş 

tarafında da yer almaktadır. (Zeynizâde Mehmet Hazık, Tütünü Terk Etmenin 
Çaresi, Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1323.) 
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dır. Diğerleri ise Tütünü Terk Etmenin Çaresi
4
 ve Hürriyet

5
 isimli eser-

lerdir.  

Literatürde müellifin hayatı ve kişiliği üzerine açık bir bilgiye ula-
şılamamıştır.

6
 Osmanlı dönemi müellifleri üzerine bilinen en kapsamlı 

çalışma olan Bursalı Mehmet Tahir’in Osmanlı Müellifleri
7
 eserinde 

müellife ait bir kayda rastlanmamaktadır. Aynı müellifinin Ahlâk Kitap-
larımız isimli diğer önemli çalışmasında “Terbiye” isimli eser ve müellifi 
(Hâzık ismi ile), zamanımızın (1909-1910) maarif erbabından bir ahlâk 
müellifi tarafından yazılan matbu bir eser olarak zikredilmektedir.

8
 

2. Temel Eserleri ve Özellikleri  

2.1. Terbiye (Terbiye-i Bedeniye, Terbiye-i Fikrîye, Terbiye-i 
Ahlâkiyye):

9
 195 sayfadan müteşekkil olan eser, 1323 ve 1325 yılla-

rında İstanbul: Matbaa-i Cihan’da basılmıştır. Eserin ilk basıldığı tarih 
II. Abdülhamid döneminin sonlarına, 1907-1908 yıllarına tekabül et-
mektedir. Eserin mukaddimesinde basıldığı dönemin geleneğine uy-
gun olarak II. Abdülhamid Han’a dua ve methiye bulunmaktadır. Aynı 
yerde eserin yazılış amacı: insan ancak terbiye-i insaniye ile âlemin 
hazinelerinin anahtarlarını elde edebileceği için bu kadar önemli bir 

                                                      
4
 Zeynizâde, Tütünü Terk…, 1323. Eser ayrıca 1325 yılında tekrar basılmıştır. 

İkinci baskının iç kapağında birinci baskıya ait bilgilerin yer aldığı ikinci bir 
kapak daha yer almaktadır.  
5
 Yapılan kütüphane taramalarında müellifin Hürriyet isimli eseri elde edile-

memiş ancak dijital kütüphane taramalarımızda eserin 1327 ve 1332 
Dersaadet Kader Matbaası baskılarının olduğu belirlenmiştir. Bakınız: 
(http://www.worldcat.org/ ve http://catalog.hathitrust.org/ Erişim: 22.07.2014) 
6
 Müellif ve çalışmaları hakkında mevcut sınırlı bilgiler için bakınız: [Cavit 

Binbaşıoğlu, Türkiye’de Eğitim Bilimleri, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayın-
ları, 1995, s. 67; Gülsüm P. Ağırakça, Mekteplerde Ahlâk Eğitim ve Öğretimi 
(1839-1923), İstanbul: Çamlıca Yayınları, 2013; Umut Kaya, Tanzimat’tan 
Cumhuriyet’e Osmanlıda Ahlâk Eğitimi, İstanbul: Dem Yayınları, 2013; Sadet-
tin Özdemir, Zeynizâde Mehmet Hazık Efendi’nin Terbiye Adlı Eserinin Birinci 
Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 
2007, sayı: 6, s. 226-232]. Söz konusu çalışmalarda müellifin eserleri üzerine 
bazı bilgilere rastlansa da hayatı ve kişiliği hakkında herhangi bir bilgiye rast-
lanamamaktadır.  
7
 Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, Ankara: Bizim Büro Basımevi, 

2000. 
8
 Bursalı Mehmet Tahir, Ahlâk Kitaplarımız, İstanbul: Necm İstikbal Matbaası, 

1325, s.44. 
9
 Zeynîzâde Mehmet Hâzık, Terbiye: (Terbiye-i Bedeniye, Terbiye-i Fikrîye, 

Terbiye-i Ahlâkiye) İstanbul: Matbaa-i Cihan, 1323. 
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hususta devlet ve memlekete bir hizmette bulunmak olarak belirtilmiş-
tir.  

Eser, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm “Terbiyenin Ta-
rif ve Taksimi”, ikinci bölüm “Beden Terbiyesi”, üçüncü bölüm “Fikir 
Terbiyesi” dördüncü bölüm ise “Ahlâk Terbiyesi” başlığını taşımakta-
dır. Eserde eğitim konularının bu şekilde tasniflenerek sunulması ol-
dukça açık ve sistematik bir düşünceyi göstermektedir. Benzer sınıf-
lama Ayşe Sıdıka Hanım’ın 1897 (1313)’de öğretmen eğitimi ders 
kitabı olarak kaleme aldığı “Usul-i Talim ve Terbiye Dersleri” isimli 
eserinde de görülmektedir. Eserin bölüm başlıkları aynı olmakla birlik-
te Ayşe Sıdıka Hanım’ın eserinin alt başlıklarında imgelem, bellek ve 
çocukta içgüdü gibi, pedagoji ve psikoloji alanından günümüz bilgi 
paradigmasına daha yakın ifadelere yer verdiği görülmektedir.

10
  

Eser sade bir üslupla yazılmış olup bu özelliği sayesinde çocuk 
terbiyesi ile ilgili her düzeyden insana hitap edebilecek niteliktedir. 
Eğitim bilimi ve felsefesine dair teorik konulardan çok hayatta güzel bir 
terbiye almak ve verebilmek için nelerin yapılması gerektiği basit açık-
lama, ilke, örnek ve benzetmelerle anlatılmıştır. Eserin küçük ebatlar-
da basılması ve üslubundaki sadelik yazıldığı dönemlerde oldukça 
yaygın olan halk için cep kitaplarına bir örnek olarak görülebileceğini 
göstermektedir. Müellif - diğer eserlerinde de görüldüğü üzere - her 
konunun sonunda konunun özetini üç-beş madde ile açık bir şekilde 
vermekte böylece eserini daha anlaşılır ve kullanışlı hale getirmekte-
dir. Eğitimi farklı boyutları ile sistemli bir şekilde ele alan eser, müellifin 
eğitim ve ahlâk eğitimi anlayışını en iyi ortaya koyan eseri olması açı-
sından önem arz etmektedir.  

Eserin birinci bölümünde terbiye insanın âlemdeki yerini ve ko-
numunu bilmesi ve onunla olan ilişkilerini güzel bir şekilde düzenle-
mesini sağlama gayreti olarak tanımlanmış ve bu tanımın açılımı ya-
pılmıştır. İnsan varlığının maddi, manevî ve sosyal boyutu; terbiyenin 
önemi; teorik-uygulamalı eğitimin karşılaştırılması; terbiye sorumlulu-
ğuna sahip kişi ve kurumlar (aile, hocalar, okul ve hükümet); terbiyeyi 
yürütürken çocuğun doğal (doğuştan gelen), genel (hukuki) ve insanî 

                                                      
10

 Bkz. Abdullah Kazancı, Ayşe Sıdıka Hanım’ın Usûl-i Talim ve Terbiye Ders-
leri Adlı Eseri Çerçevesinde Ahlâk Öğretimi İlkeleri, Ankara Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), 2003. Emine Kocamanoğlu, Ayşe 
Sıdıka'nın Usûl-i Talim ve Terbiye Dersleri Kitabının Eğitim Açısından İnce-
lenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
1995. Binbaşıoğlu, a.g.e., 1995.  
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(ahlâkî) haklarına (yetki ve yeteneklerine) riayet etmenin gereği ve 
eğitimin kaç kısma ayrıldığı konusu ele alınmıştır.  

Müellif eğitimin üç kısmından birincisi olarak belirlediği beden 
terbiyesini ikinci bölümde ele almıştır. Beden terbiyesi “Vücudu tâbi 
olduğu doğal kanunlar çerçevesinde hareket ettirmek; bedenin her 
türlü ihtiyaç ve gerekliliklerini o kanunlara uygun olarak gidererek 
uzuvların gelişimine ve bedenin gelişip gürleşmesine dikkat etmeyi 
sağlama işidir.”

11
 Beden terbiyesini nezafet, yiyecekler, içecekler, gi-

yecekler, istirahat, evlilik ve spor olmak üzere başlıca yedi kısımda 
inceleyen müellif bu alanların her birinde sıhhate uygunluk, doğallık, 
aşırıya kaçmama (denge) ve sadeliği temele alarak konu örüntüsünü 
oluşturmuştur.  

Müellife göre eğitimin en önemli kısmını oluşturan fikir terbiye-
sinin ele alındığı ikinci bölümde fikir terbiyesi, düşünceyi hayatın ida-
resine uygun ve insanlığa yakışır bir şekilde mükemmelleştirmek ola-
rak tanımlanmıştır. Müellifin fikir terbiyesinin mükemmelleştirilmesin-
den maksadı çocuğa inceleme ve derinleşme yeteneği kazandırmak-
tır. Fikir terbiyesine iptidai mekteple birlikte başlamak, çocuğun doğal 
yeteneklerine riayet etmek, eğitime çocuğun yakın çevresindeki olgu-
larla başlamak (yakından uzağa), müspet fikirlerden menfi fikirlere 
giden aşamalı bir eğitim izlemek, eğitime maddi ilimlerden başlayarak 
edebiyat ve matematik gibi, soyut ilimlere oradan da felsefe gibi, haki-
kat ilimlerine geçmek, dil öğrenmenin fikir eğitimindeki yeri ve yöntem-
leri, beslenmenin fikir terbiyesindeki yeri konuları ele alınmıştır. Müellif 
fikir terbiyesini dil öğretimi, maddi ilimlerin öğretimi, soyut (edebiyat ve 
matematik) ilimlerin öğretimi, hakikat ilimlerinin öğretimi, vahdet ve 
kesret (doğal ve nezih ortamlarda tefekkür) gibi, beş temel unsurun 
üzerine bina etmektedir.  

Ahlâk terbiyesinin ele alındığı dördüncü bölüm ahlâkî insanlık 
toplumu içinde yaşadığımız müddetçe hayatı idare etmek, davranış ve 
hareketlerimizi ona göre düzenlemeyi öğrenmek olarak tanımlamakta-
dır. Ahlâk insanlığın kanunları, ahlâk terbiyesi de o kanunları bilip ona 
göre hareket etmektir. Müellif, ahlâk terbiyesinde ailede alınan ilk inti-
baı çocuğun tüm hayatını üzerine bina edeceği bir temel olarak gör-
mektedir. Ömür boyu gelişerek devam edecek iyi bir ahlâk terbiyesi 
için ebeveynin çocuğa itaat, ibret, arkadaşlık, vicdan gibi, ahlâk terbi-
yesinin esaslarını küçükten itibaren iyice öğretmesi gerekir. Bölümde 
ahlâk terbiyesinin esası kabul edilen itaat, ibret, arkadaşlık ve vicdan 

                                                      
11

 Zeynizâde, Terbiye, 1323, s.21. 
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konusunda eğitimin nasıl olması gerektiği özet bir şekilde açıklanmak-
tadır.  

2.2. Malumat-ı Medeniyye: On dört bölüm ve 56 sayfadan olu-
şan Malumat-ı Medeniyye isimli kitabın kapağında “Tüm iptidaiye mek-
teplerinde okutulmak üzere yeni programa uygun olarak hazırlanmış-
tır” ibaresi yazılıdır. Kitabın basıldığı tarihin 1908-1909 yıllarına teka-
bül ettiği düşünülünce bu ibareden maksadın II. Meşrutiyet sonrasında 
iptidai mekteplerde okutulmaya başlanan görev ahlâkî ve vatandaşlık 
eğitimi temelinde yapılandırılmış Malumat-ı Ahlâkiyye ve Medeniyye 
derslerinin programları olduğu anlaşılmaktadır.

12
  

Kitabın ilk iki bölümü hoca ve öğrencilere verimli öğretim ve öğ-
renme ile ilgili yol gösterici ve motive edici bilgilere ayrılmıştır. Müellif 
birinci bölümü oluşturan hocalara hitabına “Hâlihazırda hiç doğru dü-
rüst bir şeyimiz yoktur ilerde doğru dürüst bir şeylerimiz olması için 
gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalıyız” sözleriyle başlayarak 
eleştirel tavrını ortaya koymakta, iptidai mektepte alınan ilk eğitimin 
önemini belirterek öğretmenlere sorumluluklarını hatırlatmaktadır. 
Kitabı nasıl kullanacaklarını onlara anlatırken çocuklara kitapları ez-
berleterek değil anlamalarını sağlayarak öğretmelerini istemektedir.

13
  

Müellifin öğrencilere hitap etiği ikinci bölüm “sevgili çocuklar siz 
vatanın istikbal ümidisiniz” ifadeleri ile başlayıp “çalışınız sevgili ço-
cuklarım” sözleri ile tamamlanmaktadır. Çocuklara vatana ve insanlığa 
yüksek hizmetler edebilecek mesleklere intisap edebilmeyi hedef ola-
rak göstermekte ve bunu yapabilmeleri için çalışmalarını öğütlemek-
tedir. Çalışmanın ne şekilde olması gerektiğini de açıklayan müellif 
öğrencileri bilmediklerini araştırmaya, derin tetkik ve incelemelerle 
kesin bilgilere ulaşmaya çağırmaktadır. Okuduklarını ezberleyerek 
öğrenemeyeceklerini belirterek anlayarak öğrenmenin önemini belirt-
mektedir. Okuyup öğrenmenin önemini anlatırken Hz. Peygamber’in 
“insan ya öğrenmeli, ya öğretmeli bunlar dışında bir şey olmamalı” 
hadisini de zikretmektedir.

14
 Bu durum müellifin eserlerinde dinî kay-

naklara nadiren başvurduğu dikkate alındığında önemli görülmektedir. 

Müellif üçüncü bölümde malumat-ı medeniyenin tarifini ele alır. 
Malumat-ı medeniye millet, devlet ve genel idareden bahseder, bunla-
rı öğretir. “Millet birbirinin menfaat ve mutluluğunu temin etmek için bir 

                                                      
12

 İptidaiye mekteplerinin programlarında ahlak derslerinin durumu ile ilgili 
olarak bakınız: (Ağırakça, a.g.e., 2013, s. 42-88.) 
13

 Zeynizâde, M. Medeniye, 1324, s: 5-8 
14

 Zeynizâde, M. Medeniye,1324, s: 9-13. 
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sancak altında bir araya gelmiş bir veya birçok kavimden oluşan toplu-
luktur. Bizim milletimiz Osmanlı bayrağı altında toplanmış farklı kavim-
lerden oluşan Osmanlı milletidir.”

15
 Devlet milletin kuvvet ve iktidarıdır. 

Genel idare ise herkesin hukukunu, kamu düzenini ve işleyişini koru-
yup sürdürmek ve düşmanlara karşı tedbirleri düşünmektir. Hükümet 
biçimlerini de ele alan müellif meşrutiyetin hükümet ile devlet arasında 
bazı kanun ve düzenlerin işlediği yönetim olduğunu belirterek yeni 
uygulamaya geçilmiş olan meşrutiyet yönetimini övmekte ve mutlakı-
yet dönemini şiddetli şekilde eleştirmektedir.

16
 Meşruti idarenin esasla-

rı Kanuni Esasiye bağlılık, kanun önünde eşitlik, farklı dinden olanların 
kardeşçe geçimi, Meclis-i Mebusan’ın milleti temsili ve meşrutiyeti 
korumaya çalışmaktır.

17
  

Eserin dördüncü bölümü idare heyetlerine ayrılmıştır. İdare he-
yetleri iki kısımdır: birincisi kanun koyan heyetler diğeri de yönetimi 
icra eden heyetlerdir. Kanun koyan heyetler meclis-i mebusan ve 
meclis-i ayandır. İcra heyeti ise sadrazam ve nazırlardan oluşur ve 
amir konumdaki kanun yapıcı heyetlerin karar verdikleri hususları 
gerçekleştirir

18
. Beşinci bölüm seçim usulünü ele alır. Belediye reisleri 

ve mebuslar seçimle belirlenirler. Bunların seçiminde kim oy kullanabi-
lir, nasıl oy kullanılır, seçme-seçilme yaşı, seçmeye seçilmeye engel 
durumlar, iki kademeli seçim usulü vb. konuları ayrıntılı şekilde açık-
lanmıştır

19
. 

Altıncı bölüm kanun koyucu meclislere, mebusan ve ayan mec-
lislerine ayrılmıştır. Meclislerin oluşumu ve nüfusa göre vekil sayısı, 
mutlak çoğunlukla seçilme usulleri açıklanmıştır.

20
 Yedinci bölümde 

ise hükümet ve heyeti vükela (bakanlar kurulu), bunların atanması, 
görev ve sorumlulukları, nezaretlerin/bakanlık (harbiye, maliye, maarif, 
hariciye, dâhiliye, adliye, ticaret, orman maden ve ziraat) görevleri 
birer paragrafla açıklanmıştır.

21
 

Sekizinci bölüm kanun ve bütçenin özelliklerine ve nasıl yapıl-
dıklarının açıklanmasına ayrılmıştır. Kanun genel menfaatleri korumak 
için Mebusan ve Ayan Meclislerinin mutabakatı ile yapılan düzenleme-

                                                      
15

 Zeynizâde, M. Medeniye, 1324, s: 15. 
16

 Zeynizâde, M. Medeniye, 1324, s: 16-17. 
17

 Zeynizâde, M. Medeniye, 1324, s: 18-19.  
18

 Zeynizâde, M. Medeniye, 1324, s: 20-21. 
19

 Zeynizâde, M. Medeniye, 1324, s: 22-24. 
20

 Zeynizâde, M. Medeniye, 1324, s: 25-27. 
21

 Zeynizâde, M. Medeniye, 1324, s: 28-32. 
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lerdir.
22

 Osmanlı devletinin idari bölümleri ve bölümlerin yönetim usulü 
dokuzuncu bölümde ele alınmıştır: Osmanlı ülkesi vilayetlere, vilayet-
ler sancaklara, sancaklar, kazalara, kazalar nahiyelere ayrılmıştır.

23
 

Onuncu bölümde tebaa/vatandaşların vazife ve hakları açık-
lanmıştır. Tebaanın vazifesi kanunlara itaat, devlete vergi vermek, 
ailesini geçindirmek için doğru yollardan para kazanmak, yardımlaşma 
ve kardeşçe yaşamaktır. Hakları ise hürriyet, eşitlik, adalet ve kardeş-
liktir. Hükümet onların can, mal ve ırzını korumak zorundadır.

24
 On 

birinci bölümde verginin önemi, türleri, ekonomiye ve gelişmeye katkı-
sı;

25
 on ikinci bölümde milli kuvvet yani askerlik ele alınarak askerliğin 

kutsallığı, askerlik yaşı, ordu merkezleri, ordu, polis ve jandarmanın 
görevleri açıklanmıştır.

26
 

On üçüncü bölüm de maarif-i umumiye/eğitim sistemi tanıtıl-
maktadır. Maarif-i umumiye dört kısma ayrılır: iptidaiye, rüştiye, idadi-
ye ve âliye. İptidaiye okuyup yazma ve herkese lazım olan temel bilgi-
lerin 6-13 yaşa arası çocuklara öğretildiği üç yıl süreli, zorunlu ve pa-
rasız eğitimdir. Rüştiye, iptidaiden sonra fenlerin tanındığı normal 
müddeti üç senelik okuldur. İdadiye ise rüştiyeden sonra fenlerin daha 
derin okunduğu zihinlerin iyice açıldığı okuldur. Herkese idadiye so-
nuna kadar tahsil lazımdır. Âli mektepler herkesin mesleğini belirleyen 
son okullardır. Başlıca âli mektepler: Darülfünun, Mektep-i Tıbbiye, 
Mektep-i Hukuk, Mektep-i Mülkiye, Darülmuallimin ve Ticaret Mektebi-
dir.

27
 On dördüncü bölümde belediye ve meclis idareleri; belediyeler 

ile vilayet, sancak, nahiye meclislerinin seçimi ve görevleri açıklanarak 
kitap tamamlanmıştır.

28
 

2.3. Malumat-ı Medeniyye ve Ahlâkiyye: Otuz dört bölüm 184 
sayfadan müteşekkil kitabın kapağına rüştiye mektepleri ve taşra ida-
dilerinde okutulmak için yazılmış olduğu ve maarif nezareti tarafından 
hazırlanan yeni programa uygun olduğu notu düşülmüştür. Eserin 
genelinde nasihat veren bir üslup tercih edilmiş, ahlâk anlayışı olarak 
vazife ahlâkına dayanan bir yöntem tercih edilirken az da olsa ayet ve 
hadislere müracaat edilmiştir. Kitap “Ahlâk Kısmı” başlığını taşıyan 
büyük bir üst başlık ile başlamaktadır. Bu durum Kitabın birinci kısmı 

                                                      
22

 Zeynizâde, M. Medeniye, 1324, s: 33-35. 
23

 Zeynizâde, M. Medeniye, 1324, s: 36-39. 
24

 Zeynizâde, M. Medeniye, 1324, s: 40-43. 
25

 Zeynizâde, M. Medeniye, 1324, s: 44-48. 
26

 Zeynizâde, M. Medeniye, 1324, s: 49-53. 
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 Zeynizâde, M. Medeniye, 1324, s: 54-55. 
28

 Zeynizâde, M. Medeniye, 1324, s: 55-56. 
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olarak” Malumat-ı Medeniyye” kitabının; ikinci kısım olarak da “Ahlâk 
Kısmı”nın kastedildiğini gösterse de ahlâk kısmının devamında (24. 
dersten itibaren tamamen) malumat-ı medeniye konularına yer veril-
mesi müellifin bu bölümlemesini çelişkili hale getirmektedir. Müellifin 
ahlâk kısmı olarak ifade ettiği bu bölümde de oransal olarak malumat-ı 
medeniye konularının daha çok yer tuttuğunu söylemek mümkündür. 

Ahlâk Kısmı/Bölümü başlığı altında müellif konuları sistematik 
bir şekilde bölerek “ders” alt başlıklarına ayırmıştır: 1. Ders: Aile, 2. 
Ders: Ebeveynin Hak ve Vazifeleri, 3. Ders: Çocukların Ebeveynlerine 
Karşı Vazifeleri, 4. Ders: Çocukların Büyük Anne-Baba, Kardeş ve 
Yakın Akrabalarına Karşı Vazifeleri, 5. Ders: Mektep, 6. Ders: Çocuk-
ların Okul, Hoca ve Arkadaşlarına Karşı Vazifeleri, 7. Ders: Millet ve 
Milli Egemenlik, 8. Ders Türklük ve Osmanlılık, 9. Ders: Vatan ve Va-
tanperverlik, 10. Ders: Çocukların Vatanlarına Karşı Vazifeleri, 11. 
Ders: Çocukların Nefislerine Karşı Vazifeleri, 12. Ders: Çocukların 
Vücutlarına Karşı Vazifeleri, 13. Ders: Çocukların Fikri Bünyelerine 
Karşı Vazifeleri, 14. Ders: Çocukların Ahlâkları Hakkında Vazifeleri, 
15. Ders: Çocukların Diğer İnsanlara Karşı Vazifeleri, 16. Ders: Ço-
cukların Hayvanlar Hakkında Vazifeleri, 17. Ders: İdare ve Tasarruf, 
18. Ders: Şahsi Teşebbüs, 19. Ders: Kanunlar, 20. Ders Kanun-i Esa-
si, 21. Ders: Hukuk, 22. Ders Vazife, 23. Ders: Hürriyet. 

Görüldüğü gibi, yedinci dersten itibaren ahlâk ve vatandaşlık 
konularını karışık bir şekilde ele alan müellif, yirmi dördüncü dersten 
(sayfa: 106) sonra bir bölümleme veya başlıkla belirtmeksizin tama-
men malumat-ı medeniye konularına geçiş yapmıştır. Buradan itibaren 
Osmanlı vatanının idari bölümleri ve yönetimi, parlamento, askerlik, 
maliye, adliye, maarif, belediye iş ve hizmetleri konuları iptidaiye mek-
tepleri için yazmış olduğu Malumat-ı Medeniyye (birinci kısım) kitabı-
nın içeriği ile bazen tamamen aynı şekilde bazen de ayrıntıya girilerek 
açıklanmıştır. Kitabın devamında yer alan söz konusu başlıklar şöyle-
dir: 24. Ders: Osmanlı Memleketinin İdari Bölümleri, 25. Ders: Tebaa-
nın Vazife ve Hakları, 26. Ders: Kuvve-i Milliye, 27. Ders: Kuvve-i Ka-
nuniye/Yasama Erki (Parlamento), 28. Ders: Kuvve-i İcraiye/Yürütme 
Erki (Hükümet), 29. Ders: Kuvve-i Maliye, 30. Ders: Kuvve-i Askeriye, 
31. Ders: Kuvve-i İnzibatiye, 32. Ders: Kuvve-i Adliye, 33. Ders: Kuv-
ve-i İlmiye (Maarif), 34. Ders: Kuvve-i Belediye.  

Tekrara düşmemek için eserin Malumat-ı Medeniyye kitabı ile 
benzer konu ve düşünceleri ifade eden kısımlarını bırakarak müellifin 
ahlâk düşüncesi ve eğitimine dair görüşlerini anlamaya yardımcı ola-
cak kısımları özetle ele alıyoruz. Aile başlığını taşıyan birinci ders ilk 
terbiye yeri olarak ailenin önemi, aile fertleri, aileyi bir arada tutan 
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sevgi ve önemi, aile halkının birbirine nasıl davranması gerektiği ve 
çocuğun kendisini mesut, ailesini memnun edebilmesi için neler yap-
ması gerektiği konularını içermektedir.

29
 Ebeveynin Hak ve Vazifeleri 

başlığını taşıyan ikinci ders babanın ailenin reisi ve amiri annenin ise 
onun yardımcısı olduğunu, ebeveynin aileye bakma yükümlülüğünü, 
çocuk terbiyesinin bir gereği olarak ebeveynin yaramazlıkları nedeniy-
le onları bazen azarlayabileceklerini açıklamaktadır.

30
  

Çocukların ebeveynlerine karşı vazifelerinin ele alındığı üçüncü 
derste çocuklardan ebeveynlerini hoşnut edebilecek her türlü işi yap-
maları, çalışkan ve güzel ahlâklı olmaları, ebeveyne hürmetkâr ve 
vefalı olmaları ve onları karşılıksız sevmeleri öğütlenmektedir.

31
 Dör-

düncü bölümde ise çocukların büyük anne-baba, kardeş ve yakın 
akrabalara karşı hürmet ve sevgi ile davranma sorumlulukları ele 
alınmaktadır.

32
 Çocuğun okuldaki ahlâkî vazifelerinin açıklandığı beş 

ve altıncı bölümde hocanın baba yerine olduğu, arkadaşlarla iyi ge-
çinmenin vazifeden olduğu, onlarla iyi geçinmek için mizaçlarına göre 
hareket edip küçük hatalarını görmezlikten gelmek gerektiği, kötü 
huylu arkadaşlardan uzak durmak gerektiği ve tahsil görmenin önemi 
üzerinde durulmaktadır.

33
 

Çocukların nefislerine/kendilerine karşı vazifelerinin ele alındığı 
on birinci derste insanın kendine karşı en önemli vazifesi fikrini ve 
ahlâkını geliştirmek ve kanun dairesinde menfaat elde etmek için ça-
lışmak olarak belirlenmektedir.

34
 On ikinci derste çocukların vücutları-

na karşı vazifeleri ele alınmaktadır. Bedeni her türlü hastalıktan koru-
mak ve güçlü tutmak için ölçülü hareket etmek, nezafet ve taharete 
dikkat etmek, spor yapmak, beslenmeye dikkat etmek ile tembellik ve 
ataletten korumak en önemli vazifelerdir.

35
 Çocukların Fikir ve Vicdan-

larına Karşı Vazifeleri başlığını taşıyan on üçüncü derste müellif baş-
lıkta vicdan ile fikri bir arada zikretmesine rağmen sadece fikrin gelişti-
rilmesine dair konuları ele almıştır. Ona göre bir insanın meziyeti onun 
bedeni değil; fikri, muhakemesi, ilmî ve vicdanıdır. İnsan; fikrini ilim, 
fen ve mütalaa ile aydınlatmalıdır. Her türlü hakikatin ilim ve fenle 
bulunacağı unutulmamalıdır.

36
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Çocukların Ahlâkları Hakkında Vazifeleri başlığını taşıyan on 
dördüncü bölüm oldukça özet olarak çocukların ahlâkî vazifelerinin 
temel ilkesini “ahlâklı bir kimse kendi izzet-i nefsini gözeten ve başka-
larının izzet-i nefislerine hürmet eden ve gözeten kimsedir” şeklinde 
belirlemekte ve bunun ne anlama geldiğini açıklamaktadır. Ardından 
riyakârlık ve kibir kötü hasletler olarak yerilmekte; izzet-i nefsi yok 
etmeyen ölçülü tevazu, ciddiyet ve hilm güzel hasletler olarak övül-
mektedir.

37
 

Müellif on beşinci derste çocukların diğer insanlara karşı vazife-
lerini ele alarak ahlâk konusunu biraz daha genişletmektedir. Başkala-
rının hukukuna riayet etmek ve iyiliği için çalışmak, kendimize yapıl-
masını istemediğimiz şeyi başkasına yapmamak diğerlerine karşı en 
önemli vazifemizdir. İnsanların birbirinin hukukunu nasıl koruyacağını 
biraz daha açan müellif insanların birbirinin hayatına, hürriyetine, 
inancına, fikirlerine, malına, mülküne, menfaatine, namus ve haysiye-
tine, mevki ve şöhretine riayet etmelerini öğütlemektedir. Müellife göre 
insan adalet ile şefkati birlikte gerçekleştirmeye çalışmalıdır. Eğer 
ikisini birlikte gerçekleştirme imkânı yoksa adaleti tercih etmek gere-
kir.

38
  

On altıncı ders hayvanlara karşı vazifeleri ele almaktadır. Müel-
life göre hayvanların çoğunun insanlara çeşitli faydaları vardır dolayı-
sıyla hayvanlara eziyet ve küfür etmemek, iyilikte bulunmak sorumlu-
ğumuzun bir parçasıdır.

39
 İdare ve Tasarruf başlığını taşıyan on ye-

dinci derste küçüklükten itibaren idare ve tasarrufa alışmanın önemi 
ele alınmaktadır. İnsanın muhtaç olduğu şeyleri tedarik etmede israf 
etmemesi idare, herkesin gelirinden az veya çok bir miktarını biriktir-
mesi ise tasarruftur. İdare ve tasarruf edilmezse ilerde fakirlik ve sefa-
lete düşülebileceği gibi, ebeveynden kalan mirasın zayi edilmesi de 
büyük felakettir.

40
 

Şahsi Teşebbüs başlığını taşıyan on sekizinci derse göre şahsi 
teşebbüs herkesin kendi kazanç ve saadetini aramasıdır. İnsan hayat-
ta başarılı olmasını sağlayacak eğitim, servet gibi, dayanak noktalarını 
kendinde aramalıdır. Kötü terbiye, tembellik, hükümete güvenmek ve 
hurafelere inanmak insanın dayanak noktalarını başkalarında arama-
sına neden olur. İlâhî adalet herkese çalıştığının karşılığını verir. İnsan 
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çalışmalıdır. Muvaffak olmanınsa üç şartı vardır: cesaret, teşebbüs ve 
sebat.

41
  

Yirmi ikinci dersin başında vazife herkesin kendi hukukunu bilip 
o çerçevede hareket etmesi ve başkalarının hukukunu aşmaması 
olarak tanımlanmaktadır. Müellife göre her hukuk bir vazife doğurur. 
Vazifeyi ifa etmeyen sorumlu olur. İnsanın şahsi ve genel vazifeleri 
vardır. Şahsi vazifelerimiz hayatımız ve neslimizin devamı için gerçek-
leştirmemiz gereken görevler, genel vazife ise milletin saadet ve se-
lameti için herkesin yüklenmesi ve gerçekleştirmeye çalışması gere-
ken sorumluluklardır.

42
  

2.4. Tütünü Terk Etmenin Çaresi: Eser, mukaddimenin ardın-
dan sekiz bölüm bir zeyil ve 72 sayfadan oluşmaktadır. Mukaddime 
“Tütün öyle bir düşmandır ki; saf havamızı bozar, sağlam vücudumuzu 
zayıflatır, yerine türlü türlü hastalık ve dert verir” ifadeleri ile başlamak-
tadır. Müellif, zararını ilk başta göstermeyen sinsi bir düşman olarak 
tanımladığı tütüne karşı çocukluğundan itibaren büyük bir nefret bes-
lediğini belirtmektedir. Zamanla bu nefret onun insanları bu düşmanın 
kötülüğüne karşı uyarma görevi hissetmesini sağlamış bu nedenle de 
Tütünü Terk Etmenin Çaresi eserini kaleme almıştır. Eser temelde 
tütün kullanımını tarihi, ekonomik, tıbbi perspektiften ele almış olsa da 
tütünden kurtulmayı istek oluşturma ve irade gösterme gibi, psikolojik 
ve ahlâkî kavramlar çerçevesinde değerlendirmesi yönüyle ahlâk eği-
timine de ışık tutmaktadır. Bu nedenle eser ana hatları ile ele alına-
caktır.  

Tütünün tarihinin ele alındığı birinci bölümde
43

 Kristof 
Kolomb’un bilinmeyen kıtayı bulmak için çıktığı bir deniz yolculuğu 
vesilesi ile tütünün tanındığı ve oradan İspanya, Avrupa ve tüm dün-
yaya dolayısıyla da Anadolu’ya yayıldığı anlatılmaktadır. İkinci bölüm-
de

44
 tütün, sigara, tabaco kelimelerinin köken ve kullanımları incele-

nirken müellif üçüncü bölümde
45

 tütünün kurutularak sigara, pipo, 
nargile, enfiye ve çiğneme yoluyla farklı kullanımlarını açıklamaktadır.  

Dördüncü bölümde
46

 tütünün bir gıda olmamasına ve pek çok 
zararının bulunmasına rağmen yaygın kullanımına dikkat çekilmekte-
dir. Müellifin iddiasına göre dünyadaki insanların yarısından fazlası 
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hatta üçte ikisi tütün kullanmaktadır. Döneminde dünya nüfusunu 1,5 
milyar olarak belirten müellif bu durumda bir milyar kişinin tütün kul-
landığına ve bunun büyük bir ekonomik kayıp oluşturduğuna işaret 
etmektedir.  

Tütünün yasaklanması konusunun ele alındığı beşinci bölüm-
de

47
 insanların tütünü kötülemelerine rağmen kullanmaya devam ettik-

leri belirtilerek, tütünün yasaklanmasına dair 4. Murat dönemindeki 
gayretler ve bu konuda İngiltere, Fransa, Rusya ve Papalık tarafından 
yapılan çalışmalar anlatılmaktadır. Müellif altıncı bölümde

48
 tütünün 

yandığı zaman ortaya çıkarttığı üç temel madde (duman, katran, kül) 
ve bunların insan bünyesine zararlı etkilerini ele almıştır.  

Yedinci bölümde
49

 tütünün zararları genişçe ele alınmıştır. Bö-
lümün başında “Tütün kullanmak doğal bir ihtiyaç olmadığına göre 
onu kullanmayı alışkanlık haline getirmek zararlıdır” görüşü vurgulan-
maktadır. Bu vurgu müellifin eğitim konusunda sıklıkla temas ettiği 
doğal olana uygunluk yani “ihtiyacımız olmayan bir şeyi ihtiyacımız 
haline getirmek zararlıdır” fikri çerçevesinde işlenmektedir. Tütün kul-
lanımının zararları şahsi ve toplumsal olarak iki gruba ayrılarak; tütü-
nün şahsi zararları ekonomik ve sıhhate dair zararlar temelinde işlen-
miştir. Müellif tütünün şahsi zararlarını “Para ile dert satın almak” ifa-
deleri ile özetlemektedir. Tütünün toplumsal zararları toplumun bir 
vücudun organları gibi, farklı bireylerden oluşan bir bünye olduğu gö-
rüşünden yola çıkarak açıklanmaktadır. Buna göre tütün kullanarak 
hem ekonomi hem de sağlık açısından kendini zayıflatan birey aslında 
topluma zarar vermektedir. 

Sekizinci bölüm
50

 tütünden kurtulmanın çaresi başlığını taşı-
maktadır. Müellif bu bölümde tütün kullanımının bir alışkanlık oldu-
ğundan hareketle alışkanlığın ancak istek ve irade ile oluştuğunu terk 
edilmesinin de ancak istek oluşturma ve iradeyi kullanmakla gerçekle-
şebileceğini belirtmektedir. Tütünü terk etmek için kişi öncelikle onu 
bırakma doğrultusunda bir istek oluşturmalı ve ardından da iradesine 
dayanarak onu bırakmalıdır. Tütünü bırakma doğrultusunda istek oluş-
turmak ve iradeyi desteklemek için kişinin tütünün neden olduğu za-
rarları bilmesi ve kendisine bu alışkanlığı unutturacak meşgaleler bul-
ması önemli çareler olarak sunulmaktadır. Zira insanlar haz aldıkları 
için bazı şeyleri alışkanlık haline getirirler; oysa onların hoşlanmadık-
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ları, hatta nefret ettikleri pek çok şey vardır. Eğer insanların haz aldık-
ları şeylerin nefret ettikleri ile ilgisi kurulabilir ve aradaki ilişki onlara 
gösterilebilirse haz almaktan vaz geçerler. 

3. Ahlâka Dair Görüşleri 

Zeynizâde’ye göre ahlâk, “felsefeye ait bir konu olup kendimizin 
ve hemcinslerimizin davranış ve hareketlerini değerlendirmek ve onla-
rı akla ve hikmete uygun olup olmadıklarına göre ret ve kabul etmek-
tir.”

51
 Tanımdan anlaşıldığı üzere müellif ahlâkî kendi davranışlarımıza 

yönelik bireysel bir değerlendirme, diğer insanların davranışlarına 
değer verme işi ve felsefe içinde yer alan bir ilim olarak değerlendir-
mektedir. Söz konusu tanımlamada ahlâkın muhtemel üç boyutuna 
işaret edildiğini söylemek mümkündür. Bu boyutlar: (i) bir ilim olarak 
ahlâk felsefesi (etik), (ii) insanların bir arada yaşamalarını sağlayan 
yazılı olmayan kurallar bütünü (toplumsal boyut) ve (iii) davranışları-
mızı belirleyen veya yargılayan zamanla bireyin içinde yerleşen değer 
sistemi ve vicdanımızdır (bireysel boyut).  

Müellifin ahlâkî tanımlayışında dikkati çeken bir diğer husus ge-
leneksel ve felsefî İslâm ahlâkını temsil eden pek çok ahlâkçının kabul 
ettiği yerleşik ahlâk tanımından ayrılmış oluşudur. İslâm ahlâkçıları 
ahlâkî “davranışların kendisinden kolaylıkla çıktığı ruhta yerleşmiş bir 
heyet-i rasiha” şeklinde tanımlamışlardır.

52
 Müellifle aynı veya yakın 

dönemlerde yaşamış bulunan Ahmet Rıfat Yağlıkçızade, Ebu’l Mu-
ammer Fuad ve Mustafa Şevket gibi, ahlâkçıların ahlâk tanımları kök-
leri Aristoteles’e dayanan ve geleneksel İslâm ahlâkçılarının büyük 
oranda benimsedikleri bu tanımına oldukça yakındır.

53
 Bu durum mü-

ellifin fikirlerinde Tanzimat sonrası batı merkezli olarak oluşmaya baş-
layan yeni ilmî paradigmanın etkisine bir örnek olarak değerlendirilebi-
lir.  

Etiğin en temel sorularından birisi olan kendimizin ve başkaları-
nın davranışlarını ret ve kabulün esası nedir? Biz davranışları neye 
göre ret veya kabul etmeliyiz? Sorularına müellif “Herkeste bir özgür-
lük olduğu gibi, farklı zamanlara göre de bu ret ve kabul doğal olarak 
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değişecektir. İşte bu hususlar henüz felsefenin karanlık ufukları altında 
yer alır.”

54
 şeklinde cevap vererek ahlâkî açıdan romantik ve septik bir 

yaklaşım sergiler. Ahlâk felsefesinde ahlâkın temellendirilişine dair - 
kendi döneminde de bilinen - dinî, deontolojik, toplumsal, teleolojik 
anlayışlardan herhangi birisine doğrudan dayanmaz. Öte yandan ah-
lâk anlayışı konusunda müellif her ne kadar teorik olarak şüpheci ve 
romantik bir tavır sergilemiş olsa da eserlerinin genelinde vazife ahlâ-
kına dayalı bir anlayışı tercih ettiği gözden kaçmamaktadır.  

Müellifin eserlerinin genelinde dikkati çeken vazife vurgusunu 
Kant sonrası İslâm ahlâkçılarında genel olarak görülen anlayışın bir 
parçası olarak değerlendirmek mümkündür. Bu etki özellikle M. Abdul-
lah Draz’ın Kur’ân ahlâkî ve Ahmet Hamdi Akseki’nin Ahlâk İlmi ve 
İslâm ahlâkî eserlerinde güçlü biçimde görülmektedir.

55
 Akla dayalı bir 

ödev ahlâkî geliştiren Kant’a göre akıl herkesin en ideal şekilde dav-
ranmasını sağlayacak ahlâkî ilkeleri belirler ve insanı bu ilkelere uy-
mak için zorlar. Aklın belirlediği bu ilkeler insanın kendi kendine yükle-
diği bir ödevdir. Ahlâkî davranış salt ödev olduğu için yapılır.

56
  

Müellifte ödev ahlâkının daha sade biçimde ve topluma hizmet 
düşüncesi ile birleştirilerek yer edindiğini söylemek gerekir. Ona göre 
ahlâk insanlık âleminin devamı ve yükselmesi için işe koşulan araçlar-
dır. Ahlâk insanlığın kanunları ise ahlâk terbiyesi de o kanunları bilip 
ona göre hareket etmektir. İnsan varlığını insanlığa hizmet eder bir 
mevkie koymalı da sonra bu koyduğu mevkiinin esasını tam olarak 
öğrenmeye çalışmalıdır.

57
 

 
4. Eğitim ve Ahlâk Eğitimine Dair Görüşleri 

Zeynizâde’ye göre terbiye/eğitim insanlık âlemindeki konumu-
muzu bilmek, onunla olan münasebetimizi anlamak ve ona göre hare-
ket etmektir. Bir kimsenin bütün beşeriyetle olan münasebet ve irtiba-
tının kurallarına terbiye denir.

58
 Müellifin terbiye tanımı ahlâkî ele alış 

biçiminde olduğu gibi, oldukça toplumsal ve seküler bir bakışı yansıt-
maktadır. Kendisi ile aynı dönemin eğitimcilerinden olan Abdurrahman 
Şeref Bey’ eğitimi “Eğitim dinî selamet, dünyevi saadet ve güzel ahlâkî 
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kazanmak için, çocuklara ilerdeki mesleğini tayin ve talim etmektir.” 
şeklinde tanımlamaktadır ki; bu tanımlamada dinî unsurlara ve çocu-
ğun kazanımlarına vurgu yapıldığı görülmektedir.

59
  

Müellif, terbiyenin gerekliliğini de toplumsal açıdan ele alır. Ona 
göre insanlar fıtratları gereği yalnız yaşayamazlar. Çünkü her türlü 
maddi ve manevî ihtiyaç ancak diğerleri ile yardımlaşma ile teminat 
altına alınabilir. Eğer biz insanlık kafilesinin fertlerinden biriysek her 
şeyden önce o kafiledeki yerimizi bilmeye ve o kafilenin genel ahengi-
ne halel getirmeden ona uygun hareket etmeye mecburuz. Bunun için 
lazım gelen kanunları ve kaideleri de terbiye öğretir. İnsan, ne kadar 
terbiyeli olursa insanlık âlemi ile o kadar iyi ilişkiler kurar ve o kadar da 
hizmet eder.

60
  

Müellife göre her şeyden önce bilinmesi gereken şey terbiyedir. 
Terbiye, ilim ve fenden önce gelir. Çünkü terbiye tahsil edilmeden ilim 
ve fen tahsil edilirse ondan ne insanın kendisi, ne de insanlık istifade 
edebilir. İnsan terbiye almadan ilim ve fen tahsil ederse arzuladığı 
menfi iş ve fikirleri icra etmek için geniş bir meydan bulmuş olur. Dola-
yısıyla terbiyesiz tahsil caiz değildir.

61
 Çocuğa terbiye vermekle so-

rumlu olanlar ise ebeveyn ile hükümettir. Aile, terbiye-i iptidaiye, hü-
kümet ise terbiye-i umumiyenin muallim ve hamisidir. O halde hükü-
met, insanların ikinci ebeveynidir.

62
  

Zeynizâde’ye göre terbiye, hem teorik hem de uygulamalı ola-
rak tahsil olunur. Her ne kadar İngilizler tecrübî tahsili tercih etseler de 
bu her zaman mümkün olamaz. Marifet, alçak bir yerden geçmenin 
usulünü kafayı çarpmadan önce öğrenip, alışkanlık edinmektir, çarp-
tıktan sonra herkes dikkat eder.

63
  

Müellif, terbiyenin birtakım sınırlarının olduğunun da farkındadır. 
Terbiye, çocuğun doğuştan getirdiği yetenekleri (doğal sınırlar), yazılı 
ve yazısız hukuk (genel sınırlar) ve insan hak ve onuruna yaraşan 
hususlar (insanî sınırlar) ile sınırlıdır. Dolayısıyla terbiye insanlık içinde 
sınırlı kalır. O daireden dışarı çıkılırsa insanlık hakları ihlal edilmiş 
olur.

64
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Zeynizâde terbiyenin kaç türlü olması gerektiğini insanın hayat-
ta neye ihtiyaç duyduğu noktasından hareketle belirlemeye çalışır. 
Ona göre insan yaşadığı müddetçe bedensel ve düşünsel gelişime bir 
de hayatını idare etmeye muhtaçtır. Dolayısıyla terbiye üç kısma ayrı-
lır: beden terbiyesi, fikir terbiyesi ve ahlâk terbiyesi.

65
 Müellif beden 

terbiyesi veya fikir terbiyesine ilişkin görüşlerini beyan ederken sık sık 
ahlâk terbiyesine ilişkin konulara da temas etmektedir. Eğitimin bir 
bütün olduğu göz önünde bulundurularak aşağıda öncelikle beden ve 
fikir terbiyesi, ardından da ahlâk terbiyesine dair fikirler incelenecektir.  

4.1. Beden Terbiyesi:
 
Terbiyenin bedenimiz ve gelişimine iliş-

kin usul ve kaideleri öğreten kısmına “terbiye-i bedeniye” veya “terbi-
ye-i cismaniye” denir. Vücudu tâbi olduğu doğal kanunlar çerçevesin-
de hareket ettirmeyi; bedenin her türlü ihtiyacını o kanunlara uygun 
olarak gidermeyi öğrenmek gerekir. Bunu sağlayabilmek için çocuğa 
nezafet/temizlik, yiyecekler, içecekler, giyecekler, istirahat, evlilik ve 
spora ilişkin kuralların öğretilmesi ve alışkanlık kazandırılması gerekir. 
Bu yedi alanda bedeni, sağlığa ve doğal kanunlara uygun eğitmeli-
dir.

66
  

Beden terbiyesinin gereği olarak çocuğa kazandırılması gere-
ken ilk husus nezafet/temizlik alışkanlığıdır. Temizlik konusunda edi-
nilmesi gereken alışkanlıklar ve uyulması beklenen ilkeler şunlardır:

67
  

a) Her sabah elini, yüzünü, ağzını, burnunu, ayaklarını sağlık 
kuralları çerçevesinde güzelce yıkamalıdır. 

b) Dinen meşru sayılan bir özrü yoksa abdest ve namaza de-
vamda kusur etmemelidir. Çünkü abdest ve namaz terbiyeye tama-
men uygundur.  

c) Her gerektiğinde gusletmeli, gereklilik olmasa da aradan 
uzun süre geçirmemelidir. 

d) Hiç olmazsa haftada bir kere kapsamlı beden temizliği yap-
maya dikkat etmelidir.  

Sağlıklı bedensel gelişim için çocuğun yiyeceği-içeceği besinle-
re ve yemek yeme alışkanlıklarına da dikkat etmek gerekir. Bu doğrul-
tuda çocuğun kazanması gereken alışkanlıklar ve dikkat etmesi bek-
lenen ilkeler şunlardır:

68
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a) Her gün belirli saatlerde vücudun alışageldiği usulde ve ihti-
yaç duyduğu miktarda yeterli yemek yemelidir.  

b) Beslenme alışkanlık ve usulünü değiştirmek gerekirse bunu 
birden bire yapmamalıdır.  

c) Her iklimin kendi mevsimlerine özgü olan yemeklerden ye-
melidir.  

d) Bütün sarhoşluk verici içeceklerin hiçbir çeşidinin damlasını 
ağza almamalıdır. 

e) Uyuşturucuların hiçbir çeşidini asla kullanmamalıdır. 

f) Sigarayı içenlerin terk etmeleri ve içmeyenlerin de içmemeye 
gayret etmeleri lazımdır.  

Beden terbiyesini oluşturan diğer öğrenme alanı giyinmeye dair 
eğitimdir. Mevsime uygun, bedeni rahat ettirecek ve vücudun nefes 
almasını sağlayacak derecede geniş elbiseler giymenin gerekliliği 
çocuğa öğretilmelidir.  

Beden terbiyesinin bir diğer önemli kısmı da istirahate dairdir. 
Müellife göre insan hiçbir işe isteksiz başlamamalıdır. Eğer yapmamız 
gereken bir iş için istek duymuyorsak öncelikle onu yapma isteği 
uyandırmaya çalışmalıdır. Bir işle fazla meşguliyetten sonra yorgunluk 
veya usanma meydana gelirse ya bir miktar boş kalarak ya da meşgu-
liyetimizi değiştirerek dinlenmeliyiz. Uyku düzenimize dikkat etmeli-
yiz.

69
  

Müellife göre evlilik yaşı, evlilikte denklik, mutlu bir evliliğin 
önemi gibi, hususlar da beden terbiyesinin cüzüdür. Bedensel olarak 
olgunlaşmadan (müellife göre ortalama olgunlaşma yaşı erkekler için 
25-30, kadınlar için 20-25’tir.) evlilik yapmak doğru değildir. Aile haya-
tında karı-koca birbirlerinin ve çocuklarının mutluluğu için çalışmalı, 
günlük hayatın dalgaları arasında yuvarlanmaktan kırılan aile fertleri 
yuvalarını güvenli bir liman, sakin bir körfez, mutlu bir sığınak olarak 
bulmalıdır.

70
  

Beden terbiyesini tamamlayan son unsur olarak spora gelince 
öncelikle dikkat edilmesi gereken husus spora vücut gelişimini tamam-
lamadan genç yaşta başlamak ve spor yapmayı birden bırakmamaktır. 
Her uzvu kendi doğal görevleri içinde hareket ettirmeye alıştırmak ve 
uzvun bu hareketlerini hızlı bir şekilde yapmaya alışmasını sağlamak 
dikkat edilmesi gereken diğer bir husustur.

71 
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4.2. Fikir Terbiyesi:
 
Zihin ve düşünce gelişimini sağlamak için 

gerçekleştirilen terbiyeye terbiye-i fikrîye/düşünce eğitimi veya  terbi-
ye-i dimağiye/zihin eğitimi adı verilir. Fikir terbiyesi, düşünceyi hayatın 
idaresine uygun ve insanlığa yakışır bir şekilde mükemmelleştirmeyi 
amaçlar. Fikir terbiyesinde en çok dikkat edilecek husus, çocukların 
zihnini ve düşüncelerini yormadan, doğal hallerinden saptırmadan 
inceleme ve derinleşmeye alıştırmaktır. Çocuk, fikir terbiyesi sayesin-
de inceleme ve derinleşme yeteneği kazanamamışsa terbiyesi eksik 
kalır. Çünkü insanlık ve medeniyeti ihya eden asıl terbiye herkesin 
kendi kendine verdiği terbiyedir ki bu da ancak küçüklükte kazanılan 
inceleme ve derinleşme alışkanlığı sayesinde mümkün olur.

72
  

Okul tahsilinde fikir terbiyesinin güzelce gerçekleşmesi için 
derslerin içeriğinin çocuğun düşünce yeteneği ile uyumlu olması ge-
reklidir. Bu nedenle çocuğun düşünce eğitimi yakın çevreden uzağa, 
müspetten menfiye doğru tedrici bir yol izlemelidir. Fikir terbiyesi, önce 
müspet fikirlerden menfiye doğru, ikinci olarak menfiden müspete 
doğru, üçüncüsünde ise her ikisinin incelenmesinden ortaya çıkan 
hakikate doğru yol almalıdır ki müspet fikirler menfiyi tetkik edebilmek 
için çocuğun elinde bir ölçü olabilsin. Her şeyden önce çocuklar gün-
lük olarak sürekli münasebette bulundukları eşya ve varlığı iyice bil-
melidir. Bir çocuk ilk önce çevresindeki taşları, toprakları, ağaçları bilip 
onların özelliklerini öğrenirse; vücudunu, uzuvlarını, onların görevlerini 
ve güzelce korunma yollarını; yemek yeme hususundaki kuralları iyice 
bellerse fikir terbiyesinin ilk kademesini tamamlamış olur.

73
  

Zeynizâde’ye göre fikir terbiyesini gerçekleştirmek için izlenecek 
adım ve öğretilecek ilimler sırasıyla lisan, maddî ilimler, manevî ilimler, 
hakikat ilmi ve vahdet-kesret ilimleridir. Ona göre lisan öğrenimi ta-
mamen ezbere dayalıdır. Bu nedenle çocuklarda hafızanın en güçlü 
olduğu iptidai mektep öncesinde lisan öğrenimi ile ilgili temel atılmalı-
dır. Öte yandan lisan öğrenimi tamamen ezbere dayalı olduğu için fikir 
terbiyesine doğrudan bir katkısı da yoktur. Ancak lisan, ilim ve fennin 
oturduğu bir köşktür. İnsan bu köşke girmedikçe ilim ve fenne adım 
atamaz, farklı milletlerin ve insanların dünyalarını ve fikirlerini tanıma, 
onlardan hakkıyla istifade etme imkânı da bulamaz.

74
 

Müellif lisan, öğrenimine büyük önem vermekle birlikte döne-
minde varlıklı ailelerin sıklıkla başvurduğu yabancı mürebbiyeler yo-
luyla lisan öğretimi usulünü çocukların kültür ve ahlâkını bozdukları 
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gerekçesi ile şiddetle eleştirir. Bu uygulama Tanzimat sonrası dönem-
de varlıklı aileler arasında bir itibar yarışı haline getirilmiş ve eğitim 
yoluyla kültürel yozlaş/tır/manın en açık örneklerinden biri olmuştur. 
Eğitim ve kültürel miras açısından sağlıklı değerlendirmeler yapılma-
dan hızla yaygınlaşan bu uygulama Zeynizâde’nin yaşadığı dönem-
lerde – romanlara konu olacak kadar – toplumsal yapıyı örseleyen bir 
sorun haline gelmiştir. Zeynizâde’nin haklı olarak temas ettiği bu prob-
lemin kültürel, ahlâkî, toplumsal ve ailevi boyutları Hüseyin Rahmi 
Gürpınar’ın ilk olarak 1899 yılında İkdam Gazetesinde yayınlanmaya 
başlayan “Mürebbiye” isimli romanında eleştirel bir tarzda ele alınmak-
tadır.

75
  

Zeynizâde’ye göre çocukta düşüncenin gelişimi için onun yaşa-
dığı çevredeki olgu, olay ve nesneleri konu alan “eşya bilgisi” dersinin 
özel bir yeri vardır. Çocuğa ilk öğretilecek konular eşya bilgisinin konu-
ları olmalıdır ki onun her zaman aşina olduğu şeyleri öğrenmesi ve 
onlar üzerinden düşüncesinin açılması daha kolay gerçekleşsin. Müel-
lif bu görüşü Terbiye eserinde ısrarla vurgulamaktadır. Eserin kaleme 
alındığı II. Abdulhamit dönemi sonlarında okullarda eşya bilgisi yerine 
– esasında bu dersler birbirinin alternatifi veya karşıtı olmadığı halde – 
din ve ahlâk dersleri konulması fikri eğitim yöneticileri arasında güç 
kazanmıştı.

76
 Müellifin eşya dersinin programlardan çıkarılmasına 

yönelik tartışmaların yoğun olduğu bir dönemde bu dersin pedagojik 
boyutunu ele alması önemli bir eğitimsel çaba olsa gerektir. 

Fikir terbiyesi için dil eğitimi ve eşya bilgisinin ardından çocuğa 
zooloji, botanik, tabakât, hikmet, kimya, kozmografya, anatomi, fizyo-
loji gibi, maddî ilimlere giriş bilgileri öğretilmelidir. Bunlar çocuklara ta 
iptidaiye mektebinde gösterilmeli ve o zamandan itibaren çocukları 
tabiatla yakın olmaya alıştırmalıdır. Henüz düşünce kabiliyeti inkişaf 
etmemiş bir çocuk iptidaiye mektebine devam etmeye başlar başla-
maz ona kendisiyle hiçbir ilgisi bulunmayan birtakım bilgiler önlerinde 
örnek, harita veya modelleri olmaksızın ezberletilmemelidir. Küçük 
yaştaki bu çocuklara anlamadıkları birtakım bilgileri ezberletmek onla-
rın zihinlerini köreltmektedir.  

Maddî ilimlerden sonra fikir terbiyesini geliştirecek iki ilim mate-
matik ve edebiyattır. Zeynizâde matematik ve edebiyat konularının 
somut bir karşılığı olmaması, ancak eşyaya tatbik edilince somut bir 
karşılık bulması nedeniyle bu ilimleri manevî ilimler olarak adlandırır. 
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Bu ilimleri öğrenirken çocuk bir işlemin nasıl yürütüldüğünü, hatanın 
ne olduğunu, nasıl düzeltileceğini ve hangi yolla sonuç alınacağını pek 
güzel bir şekilde öğrenmiş olur. Edebiyat ve matematikte söz ve sayı-
larla uygulamalar yapa yapa eksik, hata ve farklı alternatifleri görüp 
düzeltir böylelikle düşünce yeteneğini geliştirir.  

Zeynizâde’ye göre maddî ve manevî ilimlerden sonra fikir terbi-
yesini tamama erdirecek ilim hakikat ilimi yani felsefedir. İnsan felsefe 
sayesinde fen ilimlerinin yerlerini, esaslarını, konularını ve nihai so-
nuçlarını belirleyemezse düşünce dünyasında her şey belirsiz kalır. 
Öğrendiklerinden faydalanamaz. Fikir terbiyesi kemale ermez. Kişinin 
fikir terbiyesini kemale erdirecek, öğrendiklerini kendine mal edip on-
lardan faydalanmasını sağlayacak ilim felsefedir. Fikir terbiyesinin 
iyice kemale ermesi ise insana huzur veren vahdet ortamlarında ger-
çekleştirilecek derin duygulanmalar ve tefekkürlerle gerçekleşir. Bu 
nedenle insan şehirlerin kasvetli ortamından çıkıp düşünce ve duygu 
dünyasını zenginleştirecek temiz ve doğal ortamlarda yaşamalı veya 
sıklıkla oralarda bulunmalıdır.  

4.3. Ahlâk Terbiyesi: Terbiyenin hayatın idaresini kapsayan 
kısmına da “terbiye-i ahlâkiyye” denir. Ahlâk terbiyesi, toplum içinde 
yaşadığımız müddetçe hayatı idare etmeyi, davranış ve hareketlerimi-
zi ona göre düzenlemeyi öğrenmektir.

77
 Müellifin ahlâk terbiyesini 

tanımlayışında en dikkat çekici husus topluma uyumun ön plana çıka-
rılmış oluşudur. Ona göre ahlâk terbiyesi, içinde yaşadığımız âlemin 
genel ahengine uymak için işe koşulan araçlardır.  

Müellife göre hayatı idare edebilmek ve insanlık dairesi içinde 
hareket edebilmek için beden terbiyesi ile fikir terbiyesini tahsil etmek 
yeterli değildir. Bunların yanında yaşadığı muhitin hallerini, hareketle-
rini, kendisinin onunla olan münasebetini iyice bilmelidir. Bu ise ancak 
ahlâk terbiyesi sayesinde elde edilir. Fikir terbiyesi gerekli her türlü 
yolluk ve araç gerecini tamamlayarak yola çıkmış bir yolcuya benzeti-
lirse ahlâk terbiyesi o yolcunun gideceği yola benzer. Eğer bir yolcu 
gideceği yolu ne kadar bilir ve ondan ne derece emin olursa o nispette 
rahatla ve kaygısızca, zorluklara düşmeden hedeflediği yere varır. 
Aksi halde gideceği yolu bilmez her şeyi tesadüfe bırakırsa başka bir 
yola girer. İşte ahlâk terbiyesinin önem derecesi bunun gibi,dir.

78
  

Müellife göre ahlâk terbiyesinin özünü aile hayatında alınan ilk 
intiba oluşturur. İnsan hayatı boyunca elde etmeye mecbur olduğu 
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bütün terbiyeyi aile kucağından aldığı bu ilk intiba üzerine kurar. Aynı 
şekilde bu ilk intiba bireyin zamanla kendi kendini terbiyesine güzel bir 
rehber olur. Anne-baba ve veliler ilk intibaı öyle bir tarzda vermelidir ki 
çocuklar bütün hayatları boyunca tahsil edecekleri terbiyelerini o ölçü 
ile belirleyebilsinler. Çocuğun ailede iyi bir ilk intiba elde etmesi için 
anne-baba ahlâk terbiyesinin esaslarını; yani itaat, ibret, arkadaşlık ve 
vicdanı çocuklarına iyice öğretmelidir. 

4.3.1. İtaat: Müellife göre çocuğun hayatı boyunca iyi bir terbiye 
ile yetişebilmesi için ilk olarak ona itaat etmesini öğretmelidir. Bunu 
yaparken çocuğu zorlama ile itaate mahkûm etmemelidir. Çocuğu 
daha gözü açılır açılmaz, itaatli olmaya alıştırmalıdır. Çocuk büyüyüp 
on, on beş yaşına geldikten sonra onu dayakla, azarla itaat altına 
almaya çalışmak faydasızdır. Henüz yeni gelişip büyümeye başlayan 
bir fidanı her tarafa eğmek kolaydır. Fakat büyük bir ağacı eğmek 
mümkün değildir. Bu nedenle çocukları konuşmaya, yürümeye başlar 
başlamaz birebir itaat altına almaya çalışmalıdır.

79
  

Zeynizâde’ye göre itaatsizlik, bir hatayı işlemekten ibarettir. Öy-
leyse bir çocuğu ta küçüklükten başlayarak itaat altına alabilmek için 
ilk kez yapmaya başladığı hatalara meydan vermemelidir. İşlediği 
hataları derhal düzeltmelidir. Çocukların işlediği hatayı düzeltmek için 
o hatanın zıddını yani doğrusunu defalarca ısrar ederek hatayı unuttu-
rup doğrusunu zihnine yerleştirmelidir. Hatanın unutulması, yerine 
doğrunun konması ile mümkün olur. Hatanın tekrar geri gelmesi ise 
doğrunun unutulması ile gerçekleşir. Hataların üst üste birikmesine de 
meydan vermeden ilk işlendiği andan itibaren müdahale etmelidir.

80
 

Müellife göre çocuk yalan söylemek gibi, bir hataya cüret eder-
se onun yalanını derhal yüzüne vurmalı, ikinci defa tekrarında yalan 
söylemenin kötü bir şey olduğuna birçok örnekler vererek ikna etmeye 
çalışmalıdır. Eğer bununla da düzelmezse azarlamalıdır. Eğer yine de 
düzelmezse dayağa bile gerek görülebilir. “Evladını dövmeyen dizini 
döver” darbımeseline uygun olarak çocuğun terbiyesi için her türlü 
fedakârlıkta bulunmalıdır.

81
  

Zeynizâde’nin hatanın ilk işlenmesi durumunda bunu çocuğun 
hemen yüzüne vurma tavsiyesini hatayı ihmal etmeme olarak anlamak 
gerektiği kanaatindeyiz. Zira ikinci ve üçüncü aşamalara dair tutumu 
bunun bir tekdir, azarlama, aşağılama olmadığına işaret etmektedir. 
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Müellifin ahlâk eğitiminde son çare ve bir fedakârlık olarak fiziksel 
cezaya da cevaz verdiği anlaşılmaktadır. Müellifin itaat eğitimi için 
önerdiği yöntem Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

Müellife göre çocuklukta edinilen itaat kişiliğin oturması ile be-
raber insanın hayatı boyunca ona rehberlik edecek temel bir ilkeye 
dönüşür: Hürmet.82

 İnsan yalnız çocukluğunda değil bütün hayatı bo-
yunca itaatli olmalıdır. İtaatsizlik felaket nedenidir. Küçüklükteki bu 
itaat büyüyünce bilinçli bir hürmete dönüşür. Müellifin ahlâk eğitiminde 
işe koştuğu itaat prensibi küçüklükte alışkanlık edinimine yönelme; 
temyiz kabiliyeti ve hayat tecrübesi geliştikçe bilinçli, özgür tercihi ön 
plana çıkarma anlayışına dayanmaktadır. Kanaatimizce küçüklükte 
itaatkâr olmaya alıştırılan bir çocuğun zamanla kendi bilinç ve özgür 
iradesi ile alışkanlık ve yetişkinlere itaatten özerk ahlâk anlayışına 
yani daha özerk bir davranış olan saygıya geçmesi önemli bir tespittir.  

Müellif ahlâk eğitiminde önemli bir prensip olarak gördüğü itaat 
eğitimi için uyulması gereken ilkeleri dört maddede özetlemektedir:83

 

a) Çocukları küçüklükten itibaren itaatli olmaya alıştırmalıdır. 
b) Çocukların yanlış yapmalarına meydan vermemeli, yaptıkları 

hataları doğrularını alışkanlık haline getirinceye kadar tekrarlatmak 
suretiyle düzeltmelidir.  

c) Birikmiş hataları mümkün olduğu kadar kısımlara ayırıp her 
birini ayrı ayrı düzeltmelidir. 

d) Hürmet, hakkı gözetmek, kadirşinaslık ve nimete şükretmek 
gibi, değerli hasletler hiçbir zaman elden bırakılmamalı; daima itaat-
kâr, namuslu ve vakarlı olmaya çalışmalıdır. 

4.3.2. İbret: Ahlâk terbiyesini gerçekleştirmede itaatten sonra 
ikinci sırada ibret prensibi gelir. İbret önceden gerçekleşmiş veya ger-
çekleşmekte olan bir olayı inceleyip göz önünde bulundurarak onlar-
dan dikkat kazanmak, kendi hayatımızda da düşmemiz muhtemel olan 
o gibi, felaketlerden sakınmaktır.84

 Bu da itaat gibi, çocuklukta başla-
yıp bütün hayatımız boyunca devam eder. İbret: tecrübe, müşahede 
ve mütalaadan ibaret olmak üzere üçe ayrılır.  
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Tecrübe, hayatımızın çeşitli dönemlerinde gerçekleşen vakıalar 
dizisidir. Tecrübe bizde olumsuz bir etki oluşturduğu için kerih görülse 
de bir daha aynı duruma düşmemek için nefsimizi ıslah etmeyi ve 
kendimizi geliştirmeyi sağlar. İnsanın, kendisinde hiçbir olumsuz etki 
bırakmayan yaşantı ve olayları inceleyip onlardan da sonuç çıkarması 
gerekir. Gerçek maharet bir felakete düşmeden onun etkisini hissede-
rek ondan uzak durmak, yaşanmış, şahit olunmuş ve okunmuş her 
olaydan dersler çıkarmaktır. İyi bir müdekkikin gözünde her nefesimiz 
bir tecrübe teşkil eder.

85
 Tecrübenin gerçekleşmesi hakikat ve olayları 

mutlak bir surette öğrenmek ve onlara vakıf olmak yani güçlü bir mü-
şahede ile ciddi bir mütalaadan çıkarılan sonuçlarla mümkündür.  

İbret almayı sağlayan, tecrübeyi artıran bir unsur olarak müşa-
hede bizimle beraber yaşamakta olan hemcinslerimizin başına gelen 
olayları gözle görerek onlardan sonuçlar çıkarmaktır. Yüksek düşünce 
sahibi kimseler ehemmiyetsiz gibi, görünen bir şeyden büyük sonuçlar 
çıkarır. Yaşadıklarından ve izlenimlerinden ders alırken yalnız ruhunu 
okşayan veya onu dehşete düşüren şeyleri değil, genel olarak tüm 
olayları hakikat açısından tefekkür eder.

86
  

İbret almayı sağlayan diğer bir unsur olarak mütalaa, geçmişteki 
olayları ve insanlığın hâlihazırdaki durumlarını öğrenerek terbiyeyi 
mükemmelleştirmektir. Mütalaa ruhun gıdasıdır, insana hem zaman, 
hem de fikir kazandırır. İnsan kendi tefekkürü ile on senede ulaşacağı 
bir sonuca mütalaa sayesinde beş dakikada ulaşır. Bir kimse elli alt-
mış seneden ibaret olan bütün hayatı boyunca kazandığı bilgi ve dü-
şüncelerini bir kitapta özetler, o kitabı bir iki saatlik bir zamanda oku-
yup mütalaa eden kimse ise o kadar bir zamanı yaşamış, o kadar 
devir görmüş olur. İşte bu sayede mütalaa hayata hayat katar.

87
  

4.3.3. Arkadaşlık: Zeynizâde kendisinden önceki pek çok ahlâk 
eğitimcisi gibi, arkadaşlık ve dostluğun ahlâk terbiyesindeki önemini 
takdir eder. Dostluk, birbirinin karşılıklı olarak mutluluğuna çalışmaktır. 
İnsan meşru fikirlerini gerçekleştirebilmek için iyi arkadaşlara muhtaç-
tır. En kötü arkadaş ise arkadaşının meşru fikirlerini gerçekleştirmesi-
ne engel olandır. Arkadaşlıkta iyice kaynaşabilmek için fikir ve ahlâk 
açısından zıtlık bulunmamalıdır. Bu nedenle insan iyi bir arkadaşa 
sahip olabilmek için arkadaş olmadan önce çok tecrübe etmelidir. 
Ahlâk ve tavırlarından emin olmadığı kimselerle arkadaşlık etmemeli-
dir.  
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Dostlukta ölçüyü de kaçırmamalıdır. Bir dost ne kadar sadık 
olursa olsun kişisel sırların hepsini ona söylememelidir. Bir gün düş-
man olma ihtimali vardır. Düşmanlara da bir ölçü ile muamele etmeli-
dir. Yani ne düşmanlar son derece küçümsenmeli, ne de dostlar son 
derece yüceltilmelidir. Çünkü bir zaman gelir ki düşmanla yüz yüze 
bakılır, dost olmak ihtimali olur. Aynı şekilde dostlara da aşırı hürmet, 
önemseme ve hizmetlerle onu kendimize minnet içinde bırakmamalı-
dır.  

Müellife göre ahlâk terbiyesini gerçekleştirmede önemli bir 
prensip olan arkadaşlık hususunda uyulması gereken ilkeler şunlar-
dır:

88
 

a) Bir kişinin ahlâk ve tavırlarını, hareket ve davranışlarını iyice 
değerlendirdikten sonra düşüncemize uygun gelirse onunla dost olma-
lıdır.  

b) Ahlâk, düşünce ve hayat tarzımıza aykırı olan kişilerle dost 
olmamalıdır. 

c) Dostluk, kişisel menfaat için değil; fikir alışverişi, gamlı gö-
nülleri teselli, zor işleri kolaylaştırmak, kalbin elemlerini tedavi, ruhun 
ıstıraplarını hafifletmek için olmalıdır. 

4.3.4. Vicdan: Zeynizâde’ye göre vicdanı geliştirmek ahlâk eği-
timinin tamamlayıcısıdır. Vicdan, insanın kendini bilmesidir. Bir insan 
kendini ne kadar bilirse o kadar vicdanlı olur. Kendini bilmekten yani 
vicdandan maksat her şeyi önce kendi nefsine tatbik ve kıyas ettikten 
sonra diğerlerine uygulamaktır. Vicdan, insana hakikat güneşinden 
gelen ve gerçeği gösteren ışık huzmeleridir. İnsan yanılır ama vicdan 
yanılmaz. İnsan haramları, isyanları saklamak ister fakat vicdan onları 
insanın yüzüne vurur. Bizi daima iyiliğe yönlendirir. Vicdanın geliştirile-
rek ahlâk eğitiminin mükemmelleştirilmesi için özetle aşağıdaki ilkelere 
uymak gerekir:

89
 

a) Kendimize yapılamasını arzu etmediğimiz bir şeyi başkaları-
na yapmamalıyız.  

b) Hareket ve davranışlarımızla hemcinslerimizi rahatsız et-
memeliyiz. 

c) Hemcinslerimizin işlerini güzel bir şekilde neticelendirmek 
için onlarla beraber çalışmalıyız.  

d) Gündüz yaptığımız her türlü davranışı geceleyin vicdanımız-
da değerlendirmeli ve onaylanmayanlardan kaçınmalıyız.  
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e) Sabah kalkınca o gün yapacağımız her iş için vicdanımızdan 
izin almalı ve o işleri vicdanımıza tamamıyla uygun bir tarzda yapmalı-
yız. 

f) Vicdanımızın rahat olması için muhtaç olanlara elden geldiği 
kadar yardım, büyüklere hürmet, küçüklere şefkatle muamele etmeli; 
vicdan azabını gerektirecek her türlü işten kaçınmalıdır. 

g) Her türlü vicdan azabı, her türlü gayrimeşru hayaller ve al-
çakça arzular temiz fikir ve hislerimizi kirlediği gibi, esas insanlık vazi-
femizi de lekeler. Bu nedenle ne vicdan azabına düşürecek kabahati 
işlemeye ne de nefsanî güçleri tahrik edecek boş hayallere yönelme-
meliyiz. 

Sonuç ve Değerlendirme  

Osmanlı’nın son döneminde hem II. Abdülhamid hem de II. 
Meşrutiyet devrinde eserler vermiş ancak hayatı ve kişiliğine dair sınır-
lı bilgilere sahip olduğumuz Zeynizâde Mehmet Hâzık’ın ahlâk, eğitim 
ve ahlâk eğitimine dair düşüncelerini ve bu düşüncelerin değerlendir-
mesini aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:  

Müellif eğitim, ahlâk, kötü alışkanlıklardan korunma, insan ve 
toplum üzerine kitaplar ve ders kitapları yazmıştır. Müellifin eserlerin-
den ulaşabildiklerimizin tamamında dil ve anlatım açısından sade ve 
öğretici bir üslup kullanılmıştır. Eserlerinde sözü dolandırmadan, ku-
ramsal izahlara girmeden pratik uygulama ve ilkeler üzerinden konula-
rı anlatmaktadır. Bu yönden eserleri –özellikle de Terbiye isimli eseri– 
farklı düzeydeki ebeveyn ve eğitimcilerin çocuk eğitiminde istifade 
edebileceği bir tarzda açık ve anlaşılır bir kitaptır. Müellifin bu didaktik 
üslubunu her ders veya bölümün sonunda verdiği 3-5 maddeden olu-
şan özetler daha da etkili hale getirmektedir.  

Müellif ahlâk ve ahlâk eğitimini toplumsal ve deontolojik ahlâk 
merkezli bir bakış açısı ile ele almakta ve açıklamaktadır. Eserlerinde 
ahlâkın dinî veya bireysel temellendirmesine yönelik işaret ve vurgular 
toplumsal ve deontolojik bakış açısına göre oldukça zayıftır. Müellif 
eserlerinde ahlâkın dinî temeli ve din ile ahlâkın açıklanmasına ve 
güçlendirilmesine yönelik izahlara girmemekte, onu daha çok insanın 
toplum içindeki yeri ile ilişkilendirmektedir. Bu bağlamda eserlerinde 
dinî kaynaklara nadiren doğrudan atıf yapmakta

90
 yer yer -doğrudan 

atıf yapmaksızın- ayet ve hadislerle örtüşen görüşler serdetmektedir.
91
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 Müellifin hayatın idaresi ve ahlak konularında Tanzimat sonrası ve II. Meş-
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Ahlâkın toplumsal temellendirmesinde esas olan ahlâkî ilke ve 
değerlerin toplumun huzur, barış, güven ve faydasına hizmet etmesi-
dir. Barış ve güvenlik ihtiyacı insanları akıl yoluyla kurulmuş bir sosyal 
düzen içinde yaşamaya zorlamış, böylelikle insanlar ahlâkî hayatın 
dayanağı olan bir uzlaşı zeminine ulaşmışlardır. Ahlâkta esas olan 
dinî referans veya yaptırımlar değil toplumsal barışa, güvene ve fay-
daya hizmet etmektir; toplumun barış, güven ve faydasına hizmet 
eden ilke ve değerler ahlâkîdir. Bu temellendirme biçimi dinî temellen-
dirme ile birlikte toplumların ahlâk anlayışında her dönemde kendine 
yer bulsa da modern dönemlerde en keskin biçimde T. Hobbes ve J. 
Locke geleneği ile temsil edilmiştir.

92
 Ulus devletlerin kurulmaya baş-

lanması ile birlikte 19 ve 20. yüzyılın kesiştiği dönemlerde güçlenen bu 
anlayıştan Zeynizâde’nin de payını aldığı anlaşılmaktadır. 

Müellif, ahlâkın toplumsal temellendirmesinde yerel kalmamakta 
bireyin çevresini –evrensel bir bakış açısı ile ele alarak– tüm kâinat 
olarak değerlendirmektedir. Dolayısıyla ahlâk eğitimini de insanın 
birlikte yaşadığı tüm âlemi tanıması ve onlarla doğru münasebetler 
kurmanın, onlara yararlı olmanın yollarını bilmesini sağlamak olarak 
değerlendirmektedir. Öte yandan müellifin bu yaklaşımının ahlâ-
kın/ahlâk eğitiminin konusunu belirlerken de etkili olduğunu ve ahlâkın 
konusunu insanın yaşamı boyunca münasebette bulunacağı her şeyi 
tanıma olarak değerlendirerek vatandaşlık bilgisi, çevre bilgisi vb. 
konuları ahlâkın içine dâhil ettiği anlaşılmaktadır.  

Müellif, insanın ahlâk eğitimi vasıtası ile münasebette bulundu-
ğu varlıkları tanıyarak vazifelerini tam olarak belirleyebileceğini ön-
görmektedir. Bu durum vazife ahlâkının müellif üzerindeki etkisini gös-
termektedir. Nitekim eserlerinde çocuğa erdem ve faziletleri kazan-
dırmaktan çok vazifesini doğru tayin edebilme yeteneği kazandırma 
üzerinde durmaktadır. Deontolojik ahlâk kuramı ile 20. yüzyılın ahlâk 

                                                                                                                  
yışa yöneldiği pek çok örnekten anlaşılmaktadır. Örneğin müellife göre insan-
ların tüm kanunlarına hukuk derler, bu da iki türlüdür. Birincisi tabiat kanunla-
rının bütünü olan tabii hukuk diğeri ise tabii kanunlara bağlı olarak konulan 
yapay veya toplumsal kanunların toplamı olan yapma kanunlardır. Toplumsal 
kanunları üçe ayıran müellif (madeni, siyasi ve dini kanunlar) madeni kanunla-
rı bir milleti idare eden kanunlar, siyasi kanunları herkesin kendi memleketini 
idare hususunda sahip olduğu hak ve yetki, dini kanunları ise herkesin vicda-
nının inanmış bulunduğu din veya mezhebin kendisi olduğunu belirterek dini 
kanunları yapay kanunlarla beraber değerlendirdiği gibi onların toplumsal 
hayattaki yerini de göz ardı eder. (Zeynizâde, M. Medeniye ve Ahlâkiye, 1328, 

91-96). 
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düşüncesini önemli oranda şekillendirmiş olan Kant gibi, o da kendi-
mize yapılmasını istemediğimiz şeyi başkasına yapmamayı en önemli 
vazife olarak tayin eder.

93
 Ona göre vazife toplumsal hukuktan kay-

naklanan bir yükümlülüktür. Dolayısıyla vazifeyi belirleyen tek başına 
insan aklı değil vatandaşlık hukukudur.

94
 Müellifin ahlâkî toplumsal 

açıdan temellendirme eğilimi, ahlâkî vatandaşlık eğitimine yaklaştır-
ması ve vazife ahlâkına vurgusu aslında döneminin yaygın ahlâk ve 
eğitimi anlayışının yansıması olarak değerlendirilmektedir.  

Zeynizâde’nin Malumat-ı Medeniyye ve Malumat-ı Medeniyye 
ve Ahlâkiyye eserleri hem vazife merkezli bir ahlâk ve eğitimi anlayışı-
na sahip olması, hem de konuları ele alırken kullanılan başlıklar ve 
izlenen yöntem açısından dönemin diğer ders kitapları ile aynı özellik-
leri yansıtmaktadır. Örneğin İsmail Hakkı Behiç’in birincisi umum İpti-
dai Mekteplerinin ikinci ve üçüncü seneleri ikincisi ise İdadiler için 
hazırlanan Malumat-ı Medeniyye ve Ahlâkiyye isimli eserlerinde de 
konuların diğer insanlara ve devlete karşı vazifeler, ahlâk ve vatan-
daşlık konuları çerçevesinde ele alındığı görülmektedir.

95
  

Zeynizâde’nin eğitim düşüncesinde dikkati çeken bir diğer hu-
sus kendisi ile yakın dönemlerde yaşamış olan ünlü eğitimciler Satı 
Bey ve İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu gibi, say, gayret, cesaret ve hür te-
şebbüse teşvik konusundaki hassasiyetidir. Bu vurgu eserlerinin gene-
linde görülmekle birlikte Malumat-ı Medeniyye ve Ahlâkiyye ’de teşeb-
büs konusunu diğer bölümlere oranla çok daha uzun ve ayrıntılı olarak 
ele almış olmasından da anlaşılmaktadır. Müellif, diğer konuları genel-
likle 2-4 sayfa arasında ele alırken şahsi teşebbüs ve ona bağlı olarak 
çalışkanlık, sebat, cesaret ve girişimciliği on sayfadan fazla işlemiştir. 
Ona göre şahsi teşebbüs, herkesin kendi kazanç ve saadetini arama-
sıdır. İnsan hayatta başarılı olmasını sağlayacak eğitim, servet gibi, 
dayanak noktalarını kendinde aramalıdır. Kötü terbiye, tembellik, hü-
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 Zeynizâde, M. Medeniye ve Ahlâkiye, 1328, s. 97-100. 
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 İbtidaî mektepler için yazılmış olan eser: İsmail Hakkı Behiç, Malumat-ı 
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taplarına Bir Örnek: “Malumat-ı Medeniye ve Ahlâkiye” Dem Dergi, yıl: 1 say: 
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kümete güvenmek ve hurafelere inanmak insanın dayanak noktalarını 
başkalarında aramasına neden olur.

96
  

Zeynizâde’ye göre fikir terbiyesi çevremizle verimli ilişkiler kura-
bilmek için düşüncemizin doğal bir şekilde çalışmasını sağlamaya 
çalışmaktır. Bu ancak okuyup yazmak, derinlemesine inceleme yap-
makla gerçekleşir. Fikir terbiyesinde tedricilik çok önemlidir. Çocuğun 
eğitimine önce eşyayı tanımasını sağlayacak fen bilgisi gibi, maddî 
ilimlerle başlamalı, ardından daha soyut olan matematik ve edebiyata 
ondan sonra da felsefî konulara geçmelidir. Çocuğun fikir terbiyesinde 
lisan eğitiminin bir anahtar ilim olarak yeri büyük olduğu gibi, ruhu 
sükûna erdirecek doğal güzellikleri temaşa ve tefekkür etmenin de 
özel bir yeri vardır. Çocuğun fikrini geliştirebilmek için; çevresindeki 
somut varlıklardan eğitime başlamalı ve onun düşüncesini yormadan 
ilerlemelidir. Bu görüşleri ile Zeynizâde döneminde revaç bulmaya 
başlayan eğitimde faaliyeti, çocuğu ve aşamalı öğrenmeyi merkeze 
alan yeni eğitim akımına yakın durmaktadır.  

Müellifi yeni eğitim anlayışına yaklaştıran görüşlerinin başında 
ezberci eğitim anlayışına karşı tavrı gelmektedir. Eğitim olgusunun 
merkezine çocuğu koyan ve ezberci eğitime karşı çıkan yeni eğitim 
anlayışı Avrupa’da Rousseau’dan sonra gelişmiş ve 19. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren yerli eğitimcileri de etkilemiştir. Rousseau bu görü-
şü “Benim Emile’im hiçbir şeyi ezberleyerek öğrenmeyecektir… Çünkü 
çocuklar bu sözlerin arkasındaki gerçek muhtevayı anlamıyorlar.” 
ifadeleleri ile dile getirmişti.

97
 Baltacıoğlu ise “Hoca Efendiler! Dövün, 

korkutun, ezberletin; eğer bu ülkenin katili olmakta çıkarınız varsa, 
bundan daha etkili bir hançer bulamazsınız!” sözleri ile ezberci eğitime 
karşı çıkmıştır.

98
 Zeynizâde’nin bu konudaki tutumunu anlamayı ihmal 

eden, yalın ezbercilik üzerine kurulu bir eğitime karşı tavır olarak an-
lamak gerektiği kanaatindeyiz. Zira ezber belli alanların öğretiminde 
kaçınılmaz bir yol olduğu gibi, ezberlenen mefhumların düşünce geli-
şiminin zeminini oluşturduğunu da unutmamak gerekir.  

Zeynizâde fikir terbiyesinde edebiyat ve matematik uygulamala-
rındaki deneme ve yanılmaların kısacası faaliyetin çocuğun zekâsını 
geliştirdiğini belirtir. Benzer tespitleri Avrupa eğitim hayatını inceledik-
ten sonra yurda dönerek müellifin eserini kaleme aldığı tarihten 5-6 yıl 
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sonra eğitimde inkılap gerçekleştirme düşüncesi ile Talim ve Terbiye-
de İnkılap kitabını yazan Baltacıoğlu’nda da görmek mümkündür. Ona 
göre faaliyet olmadıkça düşüncenin temel fonksiyonları olan dikkat, 
muhakeme ve hafıza gelişmez. Düşüncede faaliyet ise çocuğa hazır 
bilgileri öğretmekle değil düşünmenin yollarını öğretmek ve öğrendiği 
düşünme yollarını kullanacağı örnek ve ortamlarla onu yüzleştirmekle 
olur.

99
  

Müellifin fikir terbiyesini ele alırken sıklıkla ve hassasiyetle üze-
rinde durduğu çocuğun yakın çevresinde, hayatında var olan somut 
şeylerden eğitimi başlatmak ve aşamalı bir şekilde uzak ve soyuta 
gitmek düşüncesi en köklü ve geçerli eğitim ilkelerinden birisidir. 
Kur’ân-ı Kerim’in ilk indiği toplumu eğitirken kullandığı yaklaşımda da 
gördüğümüz bu eğitim ilkesi tedricilik olarak isimlendirilmekte ve ko-
laydan zora, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene, yakından uza-
ğa gibi, farklı formlarda uygulanmaktadır.

100
 Müellifin bu ilkeyi fikir 

eğitiminde güzel bir şekilde kullanmaya çalıştığı dikkati çekmektedir. 
Bu durum aynı zamanda çocukta bilişsel gelişimin somuttan soyuta 
doğru gerçekleştiğini öngören ve günümüz eğitim anlayışının temelini 
oluşturan bilişsel gelişim ve öğrenme kuramlarına da uygun düşmek-
tedir. 

Müellif çocuğun aileden aldığı ilk intibaı ahlâk eğitiminin merke-
zine yerleştirir. Bu durum eserlerini kaleme aldığı dönemler itibariyle 
oldukça önemli görülmektedir. Söz konusu tarihler Avrupa’da Freud, 
Adler ve Jung’un psikanalize dair çalışmalarını geliştirmeye başladık-
ları dönemlere tekabül etmektedir (Avusturya Psikanaliz Derneğinin 
Kuruluşu 1908’dir). Bu durum 20. yüzyıl psikoloji ve pedagojisine çok 
büyük etkiler yapan psikanalitik görüşün yeni filizlendiği dönemlerde 
yazarın “ilk intiba” ın kişilik gelişimindeki önemini takdir ettiğini göster-
mektedir.

101
 Aslında bu durum Müslüman eğitimcilerin genel eğilimi 

açısından doğaldır. Zira Hz. Peygamber (s.a.v.)’in “Her doğan selim 
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fıtrat üzere doğar, sonra ebeveyni onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi 
yapar.”

102
 hadisini de dikkate alarak Müslüman eğitimciler çocuğun 

ailede aldığı ilk eğitimi tüm yaşantısını etkileyen en temel eğitim olarak 
görmüşlerdir.

103
 

Müellif ahlâk eğitiminde (i) itaat, (ii) ibret, (iii) arkadaşlık ve (iv) 
vicdan prensiplerini merkeze alan bir yöntem önermektedir. Önerilen 
bu yöntem oldukça bütüncüldür, çocuğu farklı açılardan kuşatıp onun 
farklı yetilerine hitap etmektedir. Zira itaat daha çok davranışçı öğ-
renme yöntemlerinin ahlâk eğitimindeki karşılığı olan davranış değiş-
tirme ve değerlerin doğrudan öğretimine karşılık gelirken, ibret bilişsel 
ahlâkî gelişim teorilerine ve bu teorilere dayanan ahlâkî muhakeme 
yöntemine karşılık gelmektedir. Müellif arkadaşlık ilkesi çerçevesinde 
ahlâk eğitiminde sosyal öğrenmeye temas ederken vicdan ilkesi çer-
çevesinde de hem çocuğun yaşadığı çevrenin vicdanı kirletecek un-
surlardan arındırılmasına hem de duygu ve irade eğitimine temas 
etmektedir. Müellifin ahlâk eğitimine dair görüşlerini Şekil 2. ‘deki gibi, 
modellemek mümkündür:  
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Müellifin ahlâk eğitiminin ilk şartı olarak ileri sürdüğü itaat çocu-
ğa hata işlememe alışkanlığı kazandırmaktır. Çocukları işledikleri ha-
talardan ilk baştan itibaren kurtarmanın yolu bulunursa kolaylıkla itaat 
altına alınırlar. Fakat birinci şart, bu vazifeyi çocukların gelişimleri ile 
birlikte yapmaktır. Çocuklar yedi-sekiz yaşına geldikten sonra, sene-
lerden beri kökleşmiş olan hataları söküp atmak zordur. Bu yüzden 
çocuğa bu yaşlara gelinceye kadar temel ahlâkî vazifelere dair alış-
kanlık kazandırılmış olmalıdır. Müellifin çocuğa küçük yaştan alışkan-
lık kazandırmak için önerdiği iki eğitim stratejisi dikkat çekicidir: yapıcı 
disiplin ve geri bildirim. Çocuk iyi ile kötüyü iyice öğrenip birbirinden 
ayırma yeteneğine

104
 erişinceye kadar iyilikleri alışkanlık haline getire-

bilmesi için yanlışa düşmesini engelleyici bir çevre hazırlayıp, o çevre 
içinde kalmasını sağlamak gerekir. Bu ise çocuğun özgünlük ve özgü-
venini göz ardı etmeyen bir disiplin anlayışı ile olabilir. İkinci husus ise 
çocuğa hatalarını göstermek ve bu hataların doğrularını yapabilmesi 
için ona imkânlar sunmaktır. Bu da yapıcı geri bildirimi ifade etmekte-
dir. 

Müellifin çocuğa - yetkin bir kişilik haline geleceği - ilk yetişkinlik 
dönemine kadar alışkanlık kazandırmaya yönelik önerisi ahlâk eği-
minde yerli-yabancı eğitimciler tarafından zaman zaman savunulmuş 
bir düşüncedir. İş okulu ve karakter eğitiminin önemli ismi 
Kerschenstainer’a göre küçük yaşlardan itibaren alışkanlık kazandır-
mak irade eğitiminde en çok ön plana çıkan yöntemdir. Terbiye metot-
larına pek erken başlandığı, devamlı ve kararlı olarak tatbik edildiği 
takdirde insanlarda zamanla olumlu alışkanlıklar meydana getirilebi-
lir.

105
  

Türkiye’de ahlâk eğitimi konusunda önemli isimlerden olan 
Çamdibi’ne göre de karakter terbiyesinin özü iradeyi güçlendirmektir. 
İradeyi güçlendirmek ise dikkatle uygulanan prensipler ve ısrarlı mü-
kâfat ve cezalarla itaati güçlendirmekle olur. Eğer uygun bir terbiye 
almışsa çocuk ahlâkî kuralların mahiyetini anlama olgunluğuna gelin-
ce, 11-12 yaşlarında içsel ahlâka dayanan bir “hayır ahlâkı” başlar.

106
  

Müellif itaat alışkanlığının çocuğun kişilik bütünlüğünü kazan-
maya başladığı yetişkinlik dönemi ile birlikte hürmete dönüşmeye baş-
layacağını belirtmektedir. Yani çocuk, olgun bir kişilik haline gelmeye 
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başlayınca itaat alışkanlığı içsel ahlâka dayanan bir hürmete dönüş-
mektedir. Bu düşünce özellikle 1930’lu yıllarda J. Piaget ve 1960-70’li 
yıllarda L. Kohlberg’in geliştirdiği ve ahlâk eğitimi alanında köşe taşı 
kabul edilen bilişsel ahlâkî gelişim kuramlarının özüne de muvafık 
görünmektedir. Zira söz konusu kuramlar temelde çocuğun ahlâkî 
gelişiminin dışsal ahlâktan; özerk, içsel ahlâka doğru geliştiğini belirt-
mektedirler.

107
  

Müellif ahlâk eğitiminde dayağı son çare ve ebeveynin yaptığı 
bir fedakârlık olarak görmektedir. Genel olarak dayağın son çare ola-
rak görülmesinin İslâm eğitim geleneğinde en yaygın görüş olduğunu 
söylemek mümkündür. İslâm eğitimcileri batı eğitim düşüncesinde son 
yüzyıla kadar büyük bir yer işgal eden çocuğun dayakla itaat altına 
alınması anlayışına hiçbir dönemde prim vermeyerek eğitimde dayağa 
belli şartlarda ve son çare olarak müsaade etmiştir.

108
  

Müellifin ahlâk eğitiminin ikinci adımı olarak belirlediği ibret de 
günümüz ahlâk eğitimi anlayışında önemli bir yere sahip ahlâkî muha-
keme yaklaşımı ile örtüşmektedir. L. Kohlberg’in ahlâkî gelişim kuramı 
üzerine kurgulanan ahlâkî muhakemede çocuklarda ahlâkî 
farkındalığın gelişmesi için ikilem oluşturan çeşitli durumlara farklı 
açılardan bakma, alternatif çözüm yollarını değerlendirme esastır. Bu 
ikilemler kurgusal olabileceği gibi, konuları gerçek hayattan da alına-
bilmektedir. Çocuktan bu yolla olayların içindeki ahlâkî durumları fark 
etmesi ve kendi davranışlarına da benzer bir bakış açısı uygulama 
alışkanlığı kazanması beklenmektedir.

109
 Yazar ahlâk eğitiminde her 

türlü olayı ibret gözüyle değerlendirmeyi vurgularken bu yaklaşım ile 
amaç ve metot açısından paralel bir anlayışı dile getirmektedir. 

Öte yandan yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olaylardan 
ibret almak İslâm eğitimin geleneğinde özel önem atfedilen yöntem-
lerden biridir. Kur’ân-ı Kerim ibret alabilmek için müminlere üç farklı 
yoldan müşahede imkânı gösterir: (i) İç gözlem (kendi iç dünyamızı ve 
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ondan dışa yansıyan eylemleri gözlemek), (ii) Dış gözlem (diğer insan 
ve varlıklardan ibret almak) ve (iii) Dolaylı Gözlem (tarihi vakıalardan 
ibret almak).

110
 Kur’ân bir yandan Semud kavminin inançsızlık ile bir-

likte yeryüzünde fesat çıkarma ve kibir ahlâksızlığını
111

; Lut kavminin 
cinsel ahlâksızlığı

112
; Medyen halkının ticarî ahlâksızlığı

113
 karakter 

haline getirdikleri için helak olduklarını genişçe anlatarak diğer yandan 
da kibir ve bencilliğin ibret alınarak nasıl tedavi edileceğine meseller 
vererek

114
 müminleri eğitir.

115
  

Müellif ibret ilkesi içinde tecrübe, müşahede ve mütalaayı bir 
yöntem olarak ele alır. Müellifin önerdiği bu yöntemlerin ahlâk eğiti-
minde halen en geçerli stratejiler olan ahlâkî muhakemelerle sonuç 
çıkarma, alışkanlık geliştirme ve sosyal öğrenmeyi kapsadığını söyle-
mek mümkündür. Zira tecrübe, müşahede ve mütalaa, özetle bireyin 
kendisinin ve başkalarının, hâlihazırdaki ve geçmişteki yaşamlarına 
ahlâkî bir gözle bakıp sonuçlar çıkarmayı ifade etmektedir. İbret almak 
amacıyla yazılı veya sözlü inceleme ve fikir teatisi yapmaktan ibaret 
olan mütalaa, bilişsel ahlâkî gelişimi sağlayan bir unsur iken; müşahe-
de de ahlâk eğitiminin olmazsa olmazı olan sosyal öğrenmeyi ön pla-
na çıkarmaktadır. Müellifin - yukarıda belirtildiği üzere - itaat kavramı 
çerçevesinde mükâfat-caza ve geri bildirim ile doğrudan davranış 
eğitimini de işe koşmayı önerdiği düşünülürse ahlâk eğitiminde davra-
nışçı, bilişsel ve sosyal öğrenmenin imkânlarını bir bütün olarak kul-
landığını söylemek mümkündür.  

Zeynizâde arkadaşlığı ahlâk terbiyesini gerçekleştiren üçüncü 
yol olarak görmektedir. O’na göre arkadaş kişinin ideallerini gerçekleş-
tirmesine destek olan kişidir. Kişi iyice tanıdığı, kendi ahlâk ve mizacı-
na yakın kişilerle arkadaşlık etmeli ki yanlışa düşmesin. Sosyal öğ-
renmenin en etkili olduğu alan olan ahlâk terbiyesinde arkadaşlığın 
önemi her dönemde takdir edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.) “Kişi 
dostunun dini üzeredir. O halde her biriniz dost edindiği kişiye dikkat 
etsin.” buyurarak arkadaşlığın insanın tüm hayatını etkileyen gücüne 
işaret etmiştir.

116
 Aristoteles oğlu Nikhomakhos’un adını taşıyan ahlâk 
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eğitimi eserinin sekiz ve dokuzuncu kitabını dostluğun önemine ayır-
mış ve “iki kişi bir olunca hem daha iyi düşünebilir hem daha iyi yapa-
bilir” “dostluk devletleri de ayakta tutar” “dosttan yoksun olmak kutlu-
luğu lekeler” ifadeleri ile dostluğun önemini vurgulamıştır.

117
 İslâm 

ahlâkçıları da dostluk ve arkadaşlığın ahlâk eğitimindeki yerini vurgu-
lamış ve eserlerinde dostluk adabı, dost edinmenin kuralları, dostu 
gözetme gibi, başlıklara yer vermişlerdir.

118
  

Ahlâk terbiyesinde dördüncü adım olarak vicdan prensibini ka-
bul eden müellif vicdanı insana daima doğruyu gösteren bir hakikat 
ışığı olarak kabul eder. Etikte ise vicdan, bilişsel süreçlerin ötesinde 
duyguları da içine alan bir karar verme ve yargılama süreci olarak 
kabul edilmektedir. Vicdan, yapılacak işlere karar verme ve gerçekle-
şen eylemleri yargılama fonksiyonunu icra eder. Müellifin öngördüğü-
nün aksine vicdanın bu fonksiyonlarda hatasız olmadığına ilişkin gö-
rüşler de bulunmaktadır. Örneğin Bertrand’a göre vicdanın iki hizmeti 
vardır: kanunu hem idrak eder, hem de uygular. Birinci durumda vic-
dana, hatasızdır, denilebilir. İkinci halde, duygu ve irade kontrolünün 
zayıflığı nedeniyle hataya düşebilir, ihtiras ve fayda düşüncesini öne 
sürebilir.

119
  

Sonuç olarak müellifin ahlâk eğitiminde davranışçı, bilişsel ve 
sosyal öğrenme yöntemlerini bir arada kullanmaya çalıştığı, yer yer 
geleneksel eğitim anlayışından izler taşısa da yeni eğitim anlayışına 
yakın görüşler serdettiğini söylemek mümkündür. Müellif döneminin 
genel ahlâk eğitimi anlayışının bir yansıması olarak ahlâk eğitimini 
toplumsal ve deontolojik ahlâk temelinde ele almakta, ahlâk eğitimini 
vatandaşlık eğitimi ile birlikte değerlendirmektedir. Eğitimin en temel 
ilkeleri olan ve kendisinden sonra çocuğun bilişsel ve ahlâkî gelişimine 
dair geliştirilmiş olan kuramların sistemleştirdiği somuttan-soyuta, 
yakından-uzağa, dışsal ahlâktan-içsel ahlâka vb. ilkelerini derin teorik 
izahlara girmeksizin basit ve pratik örneklerle açıklaması kanaatimizce 
onun en önemli özelliğidir.  
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ÇOK YÖNLÜ BİR OSMANLI  

ALİ KEMAL BEY ve İLM-İ AHLÂK ADLI ESERİ 

 

Mustafa İ. UZUN* 

Yakın tarihimizin gazeteci, yazar, muallim, şâir, edebiyat, devlet 
ve siyâset adamı gibi, çok yönlü önemli isimlerinden birisi de Ali 
Kemâl Beydir. 

Tebliğimizde Ali Kemal Bey’in, üzerinde şimdiye kadar yeterince 
durulmadığını düşündüğüm şahsiyeti, faaliyetleri, ilmî ve edebi hüviye-
tinden ziyade özellikle İlm-i Ahlâk adlı eserine dikkat çekmek istiyo-
rum.  

Ali Kemal Bey ve eserleri hakkında bazı bilgilere Türkoloji tale-
beliği yıllarımda ulaştığımı hatırlıyorum. Paris Musâhabeleri ile Râşid 
Müverrih mi Târihçi mi? adlı eserlerinin ilk baskılarını sahaflardan 
satın almış, eski edebiyata yakınlık duymam sebebiyle de özellikle 
ikincisini okuyup bitirmiştim. Ancak hakkındaki ilk ciddi çalışmayı, 
maddeyi TDV İslâm Ansiklopedisi’ne yazacak talip bulunmadığından 
ilim heyeti başkanı sıfatıyla Bektaşi Babası gibi, “at sepete” yaklaşı-
mıyla yazmak zorunda kaldığımda yapmıştım.  

Bu sırada Halep’te sürgünken kaleme aldığı ve kendisine Maarif 
Nezareti Mükâfatını kazandıran İlm-i Ahlâk adlı kitabıyla da karşılaş-
mış, bunun İslâmî Türk Edebiyatı müfredâtının konuları arasında bu-
lunan “ahlâk ve nasihata dâir eserler” arasında zikredilmediğini görün-
ce literatüre girmediğine üzülmüştüm. Vakı’a da sonraki yıllarda ahlâk 
kitapları konusunu ele alan bazı araştırmacıların bu eserden bahset-
tiklerini görmüştüm.

1
Ancak eserin lâyıkıyla değerlendirildiği konusunda 

                                                      
* Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, uzunmis@gmail.com 
1
 Hatırımda kaldığına göre bunlardan biri “Osmanlıda Ahlâk ve Bazı Ahlâk 

Risaleleri” adlı makalesinde kısa da olsa kitaba atıflarda bulunan ve verdiği 
listede adını zikreden zikreden Prof. Dr. Hüsameddin Erdem, diğeri doktora 
çalışmasında eserden çokça istifade eden Umut Kaya’dır. (Tanzimattan Cum-
huriyete Osmanlı’da Ahlâk Eğitimi, İstanbul 2013).  
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bilgi eksikliğim olmasının yanında, kitabın yazılmasına vesile olan 
yarışma, şartları, kazandığı halde Ali Kemal’in eserinin niçin basılma-
dığı, onun yerine hangi yazarın eserinin tercih edildiği gibi, aynı za-
manda basın-yayın tarihimiz bakımından da bilinmesi faydalı olacak 
hususlarda devrin yayın organları ile Osmanlı Arşivinde hâlâ çalışıl-
ması gerektiğine inanmaktayım.  

İşte bu gibi, sebeplerle doğrudan ahlâk konusunda çalışan bir 
akademisyen olmadığım halde, önceleri bir atölye çalışması halinde 
gerçekleştirileceğini öğrendiğim bu toplantıda eseri anahatlarıyla ta-
nıtmayı ve mütehassıslarınca üzerine daha ciddî şekilde eğilinmesini 
sağlamak maksadıyla hareket etiğimi belirtmeliyim. Bu gibi, düşünce-
lerle konuşmamda önce Ali Kemal’in hayatı ve eserleri konusunda 
anahatlarıyla bilgi vereceğim

2
, ardından da İlm-i Ahlâk kitabının önsö-

zünden hareketle bazı bilgiler takdim edip, fihristini esas alarak muh-
tevasına işaret ederek, dinî kaynaklarından söz edeceğim. 

I.  Hayatı ve Eserleri 

 Müellifimiz, İstanbul’da Süleymaniye’de doğdu. Asıl adı Ali 
Rızâ’dır. Babası çalışkan, dindar bir kimse olan ve âile hayatına düş-
künlüğü yanında saltanata bağlılığıyla da tanınan Mumcular kâhyası 
Çankırılı Balmumcu Ahmed Efendi’dir. 

Ali Kemal mahalle mektebinden sonra Kaptanpaşa Rüşdi-
yesi’ne devam etti (1876). Buranın 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi 
yüzünden kapatılması üzerine ertesi yıl Gülhane Askerî Rüşdiyesi’ne 
girdiyse de haşarılığı yüzünden bir süre sonra kovuldu (1881). Daha 
sonra Süleymaniye Camii’nde cami derslerine başladı. Burada Tuhfe-i 
Vehbî ile Gülistân’ı ezberledi. Komşularından mâbeyinci İzzet Bey’in 
tavsiyesi ve annesinin ısrarıyla Mekteb-i Mülkiyye’ye girdi (1882). 
Ahmed Midhat ve bilhassa Muallim Nâci’nin tesiri altında kaleme aldı-
ğı ilk şiirlerini bu yıllarda yazdı. Yine bu sırada Muallim Nâci’nin çevre-
sinde teşekkül eden gruba yakınlık duyan Ali Kemal, mektepteki arka-
daşlarıyla Gülşen adlı bir dergi çıkararak (1886) ilk şiir ve yazılarını 
yayımladı. Bu dergide biraz gençlik hevesi, biraz da şöhret kazanmak 
arzusuyla Menemenlizâde Tâhir Bey ve Adanalı Hoca Hayret Efendi 
gibi, devrin önde gelen şair ve âlimleriyle münakaşalara girdi.  

Bu ilk yazılarında Ali Kemal adını kullandığından daha sonra bu 
adla tanındı. Mülkiye tahsili ve buradaki hocaların tesiriyle Muallim 
Nâci tarzındaki şiir ve edebiyat anlayışı zamanla değişikliğe uğrayarak 
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daha çok siyasî ve sosyal meselelerle ilgilenmeye başladı. Bunlardan 
özellikle Mizancı Murad’ın kendisini derinden ve esaslı bir şekilde 
etkilediği anlaşılmaktadır. Daha iyi Fransızca öğrenmek için çareler 
arayarak bazı teşebbüslerden sonra Uşşâkîzâde Süleyman Bey’le 
Fransa’ya gitti (1887). Bir taraftan Fransızcasını ilerletirken diğer taraf-
tan da Paris’te bulunan değişik gruplara bağlı Türkler’le temas kurdu. 
Bir müddet Paris ile Cenevre arasında gidip geldi, sonunda Cenev-
re’de yerleşerek burada Gros’un derslerine devam etti. Tanışıp dost-
luk kurduğu Rozenşild adlı bir Rus kızının Cenevre’den ayrılması üze-
rine 1888’in ilkbaharında İstanbul’a döndü. Dokuz ay kadar kaldığı 
Avrupa’da gördüklerini uygulamak düşüncesiyle Mülkiye’deki arkadaş-
larıyla İstanbul’da bir öğrenci derneği kurdu. Fakat derneğin dördüncü 
toplantısında yakalanarak tevkif edildiyse de ceza almadan kurtuldu. 
Yeniden açılan Mülkiye Mektebi’nin imtihanlarına girerek beşinci sınıfa 
devama başladı. Abdülhalim Memduh ve Fahreddin Reşad’la beraber 
yalnız tercüme hikâyeler neşretmek üzere, ancak tek sayı yayımlana-
bilen Mütâlâ’a adlı bir dergi çıkardı (1888).  

Aynı günlerde arkadaşı Abdülhalim Memduh ile gizli bir cemiyet 
kurmaya kalkıştıkları için bir ihbar sonucu tevkif edildi. Dokuz ay süren 
tutukluluktan sonra affedilerek birer münasip memuriyetle sürgüne 
gönderildiler. Ali Kemal, yanına annesiyle kız kardeşini alarak memur 
edildiği Halep’e gitti (1889). Burada bulunduğu sırada vilâyetteki yeni-
lik taraftarı bazı memurlarla vali Ârif Paşa’ya karşı bir grup oluşturdu. 
Aynı zamanda idâdîde tarih ve edebiyat hocalığı yaptı, görevinde ba-
şarı gösterdiğinden maarif müdürü Tosun Paşazâde Tevfik Bey’in 
takdir ve dostluğunu kazandı. Bu arada eski Halep mebusu Şeyh Be-
şir Gaza’dan Arapça, hadis ve tefsir okudu.  

Maarif Nezâreti’nin okul kitapları için açtığı yarışmada İlm-i Ah-
lâk adlı eseri birincilik kazandı, fakat kendisinin bir sürgün olduğu öğ-
renilince mükâfat yerine idâdîdeki görevinden azledildi (1893).

3
 Çeşitli 

memuriyetlerle Halep ve civarını gezdikten sonra izin almadan İstan-
bul’a döndü. Sürülmesi için tekrar karar çıktığını öğrenince bu sefer 
Paris’e kaçtı (1895). Burada bir taraftan İkdam gazetesinin muhabirli-
ğini yaparken diğer taraftan da yarım kalan tahsilini tamamladı ve 
Siyasal Bilgiler Okulu’ndan (Eàcole Libre des Sciences Politiques) 
diploma aldı (1899). “İkdam’ın Paris Muhabiri” adıyla “Paris 
Musâhabeleri” başlığı altında her hafta gazeteye gönderdiği yazıları ile 
Türk okuyucusuna Batı dünyasını, buradaki sanat ve edebiyat anlayışı 
ile faaliyetlerini tanıtmaya çalıştı. Yazılarında Edebiyât-ı Cedîde’ye 

                                                      
3
 Ali Kemal, Ömrüm, İstanbul 1985, s. 147. 
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çeşitli târizlerde bulunması üzerine Hüseyin Cahit tarafından Servet-i 
Fünûn’da tenkit edildi ve mektuplarında ele aldığı bazı konuların 
Figaro’dan aktarma olduğu ortaya çıkarıldı. Böylece ikisi arasında 
daha sonra da devam edecek şiddetli bir çatışma başlamış oldu. Çok 
rağbet gören ve dört yıl kadar devam eden bu yazı serisi, hükümetin 
yasaklamasıyla kesintiye uğradı. Paris’teki Jön Türkler’le tanıştı ve 
Mizancı Murad’ın gelmesiyle yeni bir şekil kazanan Jön Türk hareketi-
nin içinde yer aldı. Jön Türk hareketini bir bütün olarak yürütüp kontrol 
etmek maksadıyla kurulan “Hey’et-i Teftiş ve İcrâ”nın neşriyat komitesi 
üyesi oldu. Ancak Murad Bey’in, Ahmed Rızâ ve etrafındakilerle ihtilâ-
fa düşmesi üzerine Sultan Abdülhamid ile anlaşarak İstanbul’a gelme-
sinden sonra Jön Türkler’den ayrıldı ve bütünüyle onların aleyhine 
döndü. Nitekim bu anlaşmazlık daha sonraki yıllarda gittikçe artarak 
sonunda düşmanlığa dönüşmüş, hatta İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni 
Jön Türkler’in, Kuvâ-yı Milliye’yi de İttihat ve Terakki’nin devamı say-
dığından hepsine karşı şiddetle menfi bir tutum takip etmiştir. 

Ali Kemal bu devrede İsviçre’nin Zürih şehrinde Türkler’e mah-
sus bir Mekteb-i Sultânî açmak ve mezunlarını Avrupa’nın önde gelen 
üniversitelerine göndermek gibi, önemli bir projeyi gerçekleştirmek için 
çalıştıysa da talebe bulamadığından bundan vazgeçti. Paris’teki Türk 
öğrencilerin işlerini takip etmek üzere talebe nâzırı oldu, fakat işinden 
ve talebelerin çalışmalarından memnun kalmayınca kısa zamanda 
istifa etti. Yine bu yıllarda Brüksel Sefareti ikinci kâtipliğiyle görevlendi-
rilmişti (1897). Bir taraftan sefir Münir Paşa ile araları açık olduğu, 
diğer taraftan Jön Türkler’in faaliyetlerini takip etmek ve neşriyatta 
bulunmalarını önlemek maksadıyla Ahmed Celâleddin Paşa ile anlaş-
tığı için Cenevre’de kalarak Brüksel’e gitmemişti. Fakat daha sonra 
sarayın Jön Türkler’le anlaşması ve genel bir af çıkarılması üzerine 
sefir tarafından Brüksel’e davet edilince istifa etti (1898).  

Avrupa’da yapacak bir işi kalmaması ve malî durumunun da 
bozulması sebebiyle bir Mısırlı prense ait çiftliği idare etmek için Kahi-
re’ye gitti (1900). Burada oldukça rahat günler geçiren Ali Kemal bil-
hassa yazı hayatı ve gazetecilik yönünden verimli bir döneme girdi. 
Yol hâtıralarını Tunus isimli kitabında anlattı. Mes’ele-i Şarkiyye adlı 
kitabını bastırdı. Sadece tek sayı yayımlayabildiği Mecmûa-i Kemâl 
adıyla bir dergi çıkardı (1901). Seyahat intibalarının yer aldığı ve yazı-
larının çoğu kendi kaleminden çıkan bu dergiden sonra Türk (1903-
1907) gazetesini yayımlamaya başladı. Burada Yusuf Akçura’nın 
meşhur “Üç Tarz-ı Siyâset” adlı yazı serisini “Cevabımız” başlıklı bir 
yazıyla tenkit etti. Yaz tatili için gittiği İsviçre’de tanıştığı bir kızla ertesi 
yıl Londra’da evlendi (1903). Bir süre daha Kahire’de kaldı, ancak bu 
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yıllarda Mısır’da ortaya çıkan iktisadî buhran sebebiyle o da sıkıntıya 
düştü. Hükümetin izniyle Meşrutiyet’in ilânından kısa bir süre önce 
Paris üzerinden İstanbul’a döndü ve böylece yirmi yıllık sürgün hayatı 
sona erdi (1908).  

İstanbul’da bir taraftan İkdam gazetesinin başmuharrirliğini ya-
parken diğer taraftan da Mekteb-i Mülkiyye’de siyasî tarih, Dârü’l-
fünun’da Osmanlı tarihi okutmaya başladı. Yeni kurulan Ahrar Partisi 
üyesi olarak İkdam’daki yazılarıyla İttihat ve Terakki Cemiyeti ile hü-
kümetlerinin aleyhinde bulunan ve hatalarını cesaretle tenkit eden Ali 
Kemal, bu sebeple gazetesi Tanin’i ve kalemini ittihatçıların emrine 
veren Hüseyin Cahit’le tekrar çatıştı. Yine bu sırada İttihat ve Terakki 
Cemiyeti tarafından yayımlanan ve sahipliğini Dr. Bahaddin Şâkir’in 
yaptığı Şûrâ-yı Ümmet gazetesi ile çatışmaya başladı.  

Gazetede çıkan “İsminden Utanmayanlar Silsilesinden Ali Ke-
mal Bey’in Hakikati” adlı bir yazı üzerine Ali Kemal Dr. Bahaddin Şâkir 
aleyhine hakaret davası açtı. Türk basın tarihinde “Şûrâ-yı Ümmet-Ali 
Kemal Davası” adıyla bilinen bu meşhur dava, bir ay kadar süren mu-
hakeme sonunda Dr. Bahaddin Şâkir’in beraati ile sonuçlanmıştır 
(1909 Mayıs sonu). Ali Kemal’in Jön Türkler’le münasebet ve mücade-
lesi hakkında mühim bilgiler taşıyan bu davanın safahatı, daha sonra 
neşredilmiştir.

4
  

31 Mart Vak`ası’nı takip eden günlerde yeniden iktidara geçen 
İttihatçılar tarafından idam edileceği korkusuyla Paris’e kaçtı. Daha 
sonra Londra civarında Bournemouth’a yerleşti. Sık sık gidip geldiği 
Paris’te Yeni Yol adlı bir dergi çıkardıysa da (1909) derginin Türki-
ye’ye girişi yasaklanınca kapatmak zorunda kaldı. Bu arada eşi de 
öldü. Ali Kemal bu dönemde Fetret adlı romanını kaleme almıştır 
(1911). 

1912 yılı Temmuzunda İttihat ve Terakki iktidarı değişip genel af 
ilân edilince ağustos ayında İstanbul’a döndü ve yeniden İkdam’da 
başmuharrir olarak yazmaya başladı. Altı ay sonra Bâbıâli Baskını’yla 
hükümet devrilip İttihatçılar tekrar iktidara geçince Ali Kemal Viyana’ya 
sürüldü. Üç ay sonra İstanbul’a döndü. Büyükada’ya yerleşerek Bir 
Safha-yı Târîh ve Ricâl-i İhtilâl adlı eserlerini yayımladı (1913). Aynı 
yılın ekim ayından itibaren Peyâm gazetesini çıkarmaya başladı. Bu 
arada Tophane müşiri Zeki Paşa’nın kızı ile evlendi (Ocak 1914).  

Yaptığı muhalefet okuyucular tarafından tutulmakla birlikte hü-
kümet Ali Kemal’in tenkitlerine dayanamadı, temmuz başında gazete-

                                                      
4
 Şûrâ-yı Ümmet-Ali Kemal Davası, İstanbul 1325, 168 s. 
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sini kapattı ve yazı yazmasını yasakladı. Bir ay sonra I. Dünya Savaşı 
çıkınca maddî durumu iyice bozulan Ali Kemal bu yıllarda öğretmenlik 
yaptı ve ticaretle uğraştı. Harbin sonuna doğru kontrol gevşeyince 
tekrar yayın ve yazı faaliyetlerine döndü. Bu dönemdeki yazılarının ilki 
Ruşen Eşref’in edebiyat hakkındaki anketine verdiği cevaptır.

5
 Râşid 

Müverrih mi Şâir mi? adlı kitabını da bu sırada yayımladı (1918). Mü-
tarekeden sonra politikaya atılan Ali Kemal önce Osmanlı Sulh ve 
Selâmet Cemiyeti’nin kurucusu ve idare meclisi üyesi (1918), ardın-
dan da Hürriyet ve İtilâf Fırkası’nın genel sekreteri oldu. Birinci Damad 
Ferit Paşa kabinesinde Maarif nâzırı (3 Mart 1919), ikincisinde ise 
Dahiliye nâzırı (19 Mayıs 1919) oldu. Bu sırada Anadolu’daki valilere, 
Paris’te başlayan barış görüşmelerinden aleyhte bir karar çıkması 
endişesiyle, görüşmeler sonuçlanıncaya kadar herhangi bir çatışma 
ve karışıklığa sebep olacak ve düşmanın yeniden müdahalesini gerek-
tirecek faaliyetlerden kaçınılmasını isteyen (bk. Bayar, VIII, 2493), 
Kuvâ-yı Milliye aleyhine ve Mustafa Kemal’in azline dâir iki tamim 
gönderdi (bk. Ali Kemal, s. 182-184).  

İngiliz mandası taraftarı olarak İngiliz Muhipleri Cemiyeti Merkez 
Kurulu üyesi oldu. Yunanlılar’ın İzmir’e çıkması ve Anadolu içlerine 
doğru ilerlemesinin devam ettiği bu günlerde Paris’te Osmanlı tezi 
reddedildi ve kabine üyelerinden Nâfia vekili Ferid Bey’le Eşil Lâyihası 
meselesinde aralarında çıkan anlaşmazlık sebebiyle Ali Kemal de 
nâzırlıktan istifa etti (26 Haziran 1919) (bk. Tunaya, II, 295-296). Tek-
rar gazeteciliğe başlayarak Peyâm’ı yeniden çıkardı (14 Ağustos 
1919) ve Kuvâ-yı Milliye aleyhindeki yazıları sebebiyle talebeler tara-
fından istifaya zorlanıncaya kadar Dârü’l-fünun’daki derslerine devam 
etti. Peyâm bir müddet sonra Mihran Efendi’nin Sabah gazetesi ile 
birleşerek Peyâm[-ı]-Sabah adı altında ve Ali Kemal’in idaresinde Millî 
Mücadele aleyhinde yayınını sürdürdü (Ocak 1920). Ali Kemal’in Artin 
Kemal adıyla anılmasının sebeplerinden biri de budur. Bu sırada millî 
kuvvetler Anadolu’da Yunanlılar’la savaşa devam ediyor, yer yer ka-
zanılan zaferler çekilen sıkıntıları ve mâruz kalınan eziyetleri unutturu-
yordu; fakat Anadolu’nun zafer ihtimali henüz kesin olarak belirmedi-
ğinden Ali Kemal hâlâ Ankara’ya muhalefetini sürdürüyor ve Ankara 
hükümetini İttihatçılar olarak görüyordu. Nihayet Yunan kuvvetlerinin 
bozguna uğraması üzerine hatasını kabul ederek, 10 Eylül 1922 tarihli 
“Gâyelerimiz Bir İdi ve Birdir” adlı son başmakalesinde yanılmış oldu-
ğunu açıkladı. Lozan Antlaşması’ndan kısa bir süre önce Ankara hü-
kümeti Ali Kemal’in Ankara’ya sevkini istemişti. Bunun üzerine Ali 
Kemal İstanbul’dan kaçırıldı ve trenle Ankara’ya gönderileceği sırada 
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İzmit’te Nûreddin Paşa’nın emriyle (bk. Apak, s. 264) linç edilerek 
öldürüldü (6 Kasım 1922). 

Nev‘-i şahsına münhasır ve muhafazakâr bir insan olan Ali Ke-
mal Türkçe’yi üstün bir kabiliyet ve ustalıkla konuşmak, kendine has 
bir üslûpla kolay, çabuk ve tashihsiz yazmakla tanınmıştır. Mülki-
ye’den hocası olan Mizancı Murad’ın büyük ölçüde tesirinde kaldığın-
dan, hayatı tıpkı onunki gibi, yurt içinde ve dışında çeşitli mücadeleler-
le geçmiş, mizacının da tesiriyle daima muhalifler safında yer almış, 
bir mücadele ve münakaşa adamı olarak yaşamıştır. Ancak kanaatle-
rinde inatla ısrar etmesi ve daima ön safta olmak arzusu hayatına mal 
olmuştur. Kendisi, yıllarca memleketine hizmet için çalıştığı halde 
beklediği ve hak ettiği ilgi ve yardımı görmediğinden şikâyet etmiştir. 
Yine mizacının tesiriyle giriştiği işlerin hemen hiçbirinde uzun süreli 
başarı sağlayamamış ve mücadeleden yorgun düştüğü zamanlarda 
kırgın bir hayat sürmüştür. 

Eserleri: Daha çok siyasî yazıları ve gazeteciliğiyle tanınan Ali 
Kemal’in en önemli yazıları edebiyat, dil ve tarih konularındadır. Büyük 
bir kısmı gazete ve dergilerde kalan yazılarının ancak bir bölümü son-
radan kitap haline getirilmiştir. 

Romanları: Yayımlanmış eserleri arasında ilk sırada roman de-
nemeleri gelir. Romandan çok uzun hikâye denebilecek bu eserlerinde 
Ali Kemal karşılaştığı veya başından geçen bazı olayları anlatmıştır. 1. 
İki Hemşire (İstanbul 1315). Halep’teki sürgün yıllarında bir kısmı ken-
di başından geçen olayların hikâye edildiği bir romandır. 2. Çölde Bir 
Sergüzeşt (İstanbul 1316). Yazarın yine Halep günlerinin çeşitli akisle-
rini taşıyan bir romandır. Bu iki eser, ilk yayımlarından bir müddet 
sonra yazar tarafından bir araya getirilerek Bir Safha-i Şebâb adıyla 
ikinci defa yayımlanmıştır (İstanbul 1329). 3. Fetret (İstanbul 1329). Ali 
Kemal’in siyasî, edebî ve sosyal görüşlerinin yer aldığı ve kahramanı-
nın şahsında kendini ve ailesini anlattığı, bu yüzden bir nevi otobiyog-
rafisi olma özelliğini de taşıyan bir romandır. 

Edebî ve Tenkidî Eserleri: 1. Sorbon Dârülfünûnu’nda 
Edebiyyât-ı Hakîkiyye Dersleri (İstanbul 1314). Modern Fransız edebi-
yatını bütün yönleriyle tanıtan ve Türk edebiyatı tarihinde modern 
tenkit anlayışına örnek olabilecek yazılardan meydana gelen bir eser-
dir. Daha sonra bazı tashih ve ilâvelerle yeniden basılmıştır (İstanbul 
1330). 2. Paris Musâhabeleri (I-III, İstanbul 1315). Ali Kemal’in Pa-
ris’ten İkdam’a gönderdiği yazılarının bir kısmını topladığı eseridir. 
Gördüğü ilgi üzerine daha sonra iki cilt halinde yeniden yayımlanmıştır 
(İstanbul 1329-1331). 3. Râşid Müverrih mi Şair mi? (İstanbul 1334). 
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Ahmed Refik’in Vak`anüvis Râşid hakkında Yeni Mecmua’da yayımla-
dığı bir yazı ile mecmuayı çıkaran Refik Halit’in bir münasebetle 
Peyâm’ı tenkit etmesi üzerine kaleme alınmıştır. Yazar burada 
Râşid’in bir tarihçiden ziyade sadece vak`anüvis, fakat iyi bir şair ol-
duğunu ileri sürer. Görüşlerini ispat etmek için bir taraftan çok iyi bildi-
ği divan edebiyatının bir değerlendirmesini yaparken diğer taraftan da 
Sultan III. Ahmed devri olaylarını siyasî tarih gözüyle ele alarak 
Râşid’in yapamadığı tarihçiliğin nasıl olması gerektiğini göstermek 
ister. Ali Kemal’in edebiyatımızda tenkit türünde örneği az görülen bu 
eseri, onun tenkitçi yanını ve kültürünün genişliğini göstermektedir. 

Bunlardan başka Ruşen Eşref’in anketine yazılı olarak verdiği 
ve Türk edebiyatının geçmişi, o günkü durumu ve geleceği üzerinde 
dikkate değer görüşlerinin yer aldığı orta boy bir risâle hacmindeki 
cevabı ile (Diyorlar ki, İstanbul 1334, s. 291-340; yeni harflerle sade-
leştirilmiş yayımı, Şemsettin Kutlu, Ankara 1985, s. 267-314) Yusuf 
Akçura’nın Üç Tarz-ı Siyâset’ini tenkit için yazdığı ve bu eserin müsta-
kil olarak yapılan baskılarında yer alan “Cevabımız” başlıklı makalesi 
de zikredilmelidir.

6
 

Ayrıca onun Mizancı Murad Bey’e yazdığı mektuplardan on se-
kiz tanesi Birol Emil tarafından yayımlanmıştır (Jön Türklere Dâir Ve-
sikalar, s. 35-60). Ali Kemal’in bir kısım mektupları da Ahmed Bedevî 
Kur’ân tarafından konularına göre parça parça neşredilmiştir (İnkılâp 
Tarihimiz ve Jön Türkler, s. 108-109, 119, 133, 137, 161). Bu kitabın 
138-146. sayfaları arasında neşredilen mektupların çoğu, aynı yazarın 
Osmanlı İmparatorluğunda İnkılâp Hareketleri ve Millî Mücadele adlı 
eserinde tekrar basılmıştır (s. 300-309). Bazı şifahî bilgilere göre, üze-
rinde adı bulunmamakla beraber Edebiyat ve Siyâsiyat (İstanbul 1326) 
adlı eserin de Ali Kemal’e ait olduğu kabul edilmektedir. Tunus (Paris 
1900) adlı eser ise yol hâtıralarını anlattığı küçük bir risâledir. 

Tarihe Dâir Eserleri.  

1. Mes’ele-i Şarkiyye-Medhal (Kahire 1900). “Şark meselesi”nin 
mahiyeti, ortaya çıkışı, safhaları, bunun aslında bir hilâl-salip mücade-
lesi olduğu yerli ve yabancı birçok ilim adamının eser ve fikirlerinden 
hareketle açıklanmış, gerekli tenkitler yapılarak Şark ve Garb dünya-
sının yanlışlıkları açıkça belirtilmiştir.  

2. Bir Safha-i Târîh (İstanbul 1329). Yazarın siyasî tarih şuuru-
nun gelişmesine hizmet maksadıyla bir araya getirdiğini belirttiği, 
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memleket içinde ve dışında cereyan eden günlük olayların ilhamıyla 
İkdam’da yayımladığı yazılardan meydana gelen bir eserdir.  

3. Ricâl-i İhtilâl: Condorcet, Saint Just, Danton, Robespierre (İs-
tanbul 1329). Fransız İhtilâli’nin önde gelen isimlerinden dördünün 
hayat hikâyelerinin anlatıldığı ve her yönüyle tanıtıldığı bir eserdir.  

4. Ömrüm (İstanbul 1985, nşr. Zeki Kuneralp). İlk defa 1913’te 
Peyâm ve Peyâm-ı Edebî’de yirmi iki tefrika halinde yayımlanmıştır. 
Gazetenin kapatılması üzerine yarım kaldığı için beş yıl sonra yeniden 
çıkmaya başlayan Peyâm’da baştan itibaren bazı tashihler görerek 
otuz iki tefrika halinde tekrar neşredilmiş, fakat yine tamamlanamamış-
tır. Eser Ali Kemal’in çocukluğundan Halep’teki son günlerine kadar 
olan yirmi altı yıllık bir devreyi içine almaktadır. Eseri kitap şeklinde 
yeni harflerle yayıma hazırlayan oğlu Zeki Kuneralp, “Ömrüm Sonrası” 
başlığı altında hayatının daha sonraki yıllarını özet halinde kitaba ilâve 
etmiştir. Bu neşir birçok okuma hatasına rağmen, Ali Kemal’in hayatı-
nın bilhassa ilk devresi için en iyi kaynaklardan biridir. 

Gazete ve Dergiler.  

1. Gülşen. Ali Kemal’in Mülkiye’de talebe iken okul arkadaşı 
İbrâhim Fehim ile birlikte 27 sayı çıkardığı haftalık bir edebiyat mec-
muasıdır (31 Kânunusâni 1301-6 Teşrînisâni 1302).  

2. Mecmûa-i Kemâl. Kahire’de bulunduğu yıllarda yayımlamaya 
başladığı üç aylık bir dergidir. 1 Haziran 1901’de çıkan 224 sayfalık ilk 
sayısından sonra devam etmemiştir.  

3. Türk. Kahire’de haftalık olarak yayımlanmıştır. İlk sayısı 1309 
Teşrînievvel’inde çıkmış ve kütüphanelerdeki nüshalarına göre 187. 
sayıya kadar devam ederek Teşrînisâni 1323’te Ali Kemal İstanbul’a 
dönmeden önce yayımına son verilmiştir.  

4. Yeni Yol. 31 Mart Vak`ası’nın ardından Paris’e kaçtığı sırada 
orada tek başına çıkardığı bir dergidir (5 Teşrînievvel 1325-31 
Teşrînievvel 1325 arasında 5 sayı).  

5. Peyâm. Ali Kemal’in kendi adına çıkarmaya başladığı gaze-
tenin ilk nüshası 15 Zilkade 1331’de (16 Ekim 1913) yayımlanmıştır. 
1914 yılı Temmuz ayı başlarında 149. sayısında İttihatçılar tarafından 
kapatılmış, 1919 yılında (14 Ağustos) yeniden neşredilmiş, Ocak 
1920’de ise Mihran Efendi’nin Sabah gazetesiyle birleşerek Peyâm[-ı]-
Sabah adı ile yayımını sürdürmüştür. Ali Kemal’in öldürülmesi üzerine 
bu defa gazete sadece Sabah olarak çıkmaya devam etmiştir. Peyâm 
önceleri Peyâm-ı Edebî adlı haftalık bir ek çıkarmış, Sabah ile birleş-
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tikten sonra da bu ilâvenin yayımına Peyâm[-ı]-Sabah Edebî Nüsha 
adıyla devam edilmiştir (Peyâm ve ilâvelerinin koleksiyonları ve bu-
lundukları kütüphaneler için bk. Duman, s. 317-319). 

Diğer Eserleri. 1. Kadın Mektupları (İstanbul 1313). Ali Ke-
mal’in Marcel Prevost’tan çevirerek İkdam’da yayımladığı bir eserdir. 
İçinde İbrahim Hikmet imzasıyla Ali Kemal tarafından yazılmış birkaç 
mektup da vardır. 2. İlm-i Ahlâk (İstanbul 1330). Halep’te Mekteb-i 
İdâdî muallimi bulunduğu sırada Maarif Nezâreti tarafından açılan 
yarışmaya katılmak için idâdîlerin yedinci yılı ders programına uygun 
olarak hazırladığı bir eserdir. Aşağıda genişçe ele alacağımız bu eser 
onun başarılı ilk kitaplarından birisidir. 

II. İlm-i Ahlâk  

Yazarın Halep’te sürgündeyken, Mekteb-i İdâdî muallimi bulun-
duğu sırada Maarif Nezâreti tarafından açılan yarışmaya katılmak için 
idâdîlerin yedinci yılı ders programına uygun olarak hazırladığı bu 
eser birincilik kazanmışsa da

7
 o zaman basılmamıştır. Çok sonraları 

İstanbul’da basılan (Dersaâdet, Sabah Matbaası, 1330) eserin mu-
kaddimesindeki tarih 1309/ olduğuna ve altında Halep kaydı bulundu-
ğuna göre, kitabın bu yıllardaki muallimliği sırasında kaleme alındığı 
anlaşılmaktadır. Nitekim kitabın üzerinde yer alan şu kayıt bunu doğ-
rulamaktadır: 

 “Bu eser bundan on sekiz yirmi sene evvel müellif Halep 
Mekteb-i İdâdi’si muallimlerinden iken tahrir edilerek Maârif Nezaretin-
ce mekteb-i idâdiyede tedris olunmak üzere kabul olunmuş fakat na-
sılsa tab’ edilememişti.” Ali Kemal Bey’in bu notu kendisinin kitaba 
yazdığı mukaddime’deki beyanı ile daha da açığa kavuşmaktadır: 
“Vaktâ ki rüfekā-yı âcizânemden biri bana bir Sabah nüshası gönder-
di, Maârif Nezâreti birçok kütüb-i müfîde sırasında bu ilme dâir bir 
kitabın te’lifini de mevki-i müsâbakaya vaz’ eyliyordu. Gazete ile ilân-ı 
keyfiyyet ediyordu.” Müellif önce aşağıda nakledeceğimiz engeller 
yüzünden işin kendisini aşacağını düşündüğünü şöyle ifade ediyor: “ 
Güzel bir tecrübe, müsmir bir sa’y ama birçok mevânîden mâ’ada 
müddet-i müsâbakanın azlığıyla erbâb-ı iktidârın rekābetini ne yapma-
lı? Pâyitaht’ta o derece fuzalâ-yı üdebâ mevcud iken uzak bir vilâyette 
meşkûk bir karîha, mahdûd bir sermâye ile mahcubâne, mütered-
didâne işe giren bir âcizin eserinden böyle bir muvaffakıyyet beklenir 
mi?  

                                                      
7
 Ali Kemal, Ömrüm, İstanbul 1985, s. 147. 



159                ALİ KEMÂL İKDAMCI      
 

 
 

Ali Kemal bu düşüncelerden nasıl vazgeçtiğini şu cümlelerle an-
latıyor: Âh, insan nefsini aldatmağı ne kadar seviyor! Bilmem ne hâl 
oldu; gönlümde ne kâzib ümitler, emeller doğdu da o müessir, o muhīk 
mânîler nazar-ı ehemmiyetimden yavaş yavaş düştü. Hele kudemâ-yı 
şu’arâ içinde en ziyâde fikr-i takdirime hoş gelen bir sâhib-i tabîatin: 
“Tevakkuf eyleme Avnî aleyke avnullah” mısra-ı bercestesi 
zebânımda döne döne her türlü tereddüdümü ref eyledi.” 

Bu düşüncelerle müsabakaya katılan müellif, neticede yarışma-
yı kazanmışsa da bir sürgün olduğu anlaşılınca kitabı bile basılmamış-
tı. Müellifin Ömrüm adıyla kaleme aldığı hatıralarında verdiği bilgiler 
de bunu teyit etmektedir: İlm-i ahlâka dâir bir te’lifim de bu sırada bi-
rinciliği kazanmış, mekteplere kabul olunmuştu. Bu ikbâl idbârıma bâdi 
oldu çünkü o münasebetle Maârif Nezâreti tercüme-i hâlimi, menfiliği-
mi maârif müdüründen sordu. İş meydana çıkınca azlime dâir emir 
geldi.”

8
 

Ali Kemal ancak iyice tanındıktan sonra vaktiyle kaleme aldığı 
bu başarı kazanmış eserini -biraz ders kitabı hüviyetinden çıkararak- 
yayımlamış görünmektedir.  

Mukaddimede açıkça belirttiğine göre müellif eserini “İlm-i Ahlâ-
kın rûhu vazifedir. İlm-i Ahlâk, ilm-i vazifedir.” Cümlesindeki beyanın-
dan anlaşıldığına göre “vazife ahlâkı” üzerine kaleme almıştır. Devrin 
şartları ve problemleri göz önüne alındığında kitabın başarılı bulun-
masında eserin bu noktaya yoğunlaşması etkili özelliklerinden biri 
olarak kabul edilebilir. Bu anlayış dolaylı olarak İslâm ahlâk kitapların-
da yer almış bir bahis olmakla birlikte bize batıdan gelerek son devir 
ahlâk kitaplarına müstakillen girmiş yeni bir kavramdır. Osmanlı ahlâk-
çıları bu kavramı İslâmî bir anlayışla âyet ve hadislere dayanarak yo-
rumlamışlar.

9
  

Ahlâk-ı amelî ve ahlâk-ı nazarî olmak üzere iki ana bölümden 
meydana gelen ve yazarının daha çok “ferdî ve içtimaî ahlâk” üzerinde 
durduğunu belirttiği bu eser dinî kaynaklara, bilhassa konu ile ilgili 
âyet ve hadislere dayanılarak hazırlanmıştır. “Hâtime” kısmında belirt-
tiğine göre yazar eserini sade bir dille kaleme almakla beraber gerek-
tiğinde edebî bir üslûp kullanmıştır.  

Ayrıca müellif eserinde konu ile ilgili Arapça ve Farsça beyitlerle 
kelâm-ı kibarlara da yer vermiştir. Bunların bir kısmı Hz. Ali, İmam 

                                                      
8
 A.g.e. s. 147. 

9
 Umut Kaya, Tanzimattan Cumhuriyete Osmanlı’da Ahlâk Eğitimi, İstanbul 

2013, s. 145. 
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Şâfii, İmam Gazalî, Ebu’l Atâhiyye, gibi, zevâta ait olmakla beraber, bir 
kısmı da mütahhirinden, ulemâ-yı kadimden gibi, ibarelerle aktarılmış-
tır. Bunun yanında Aristo, Epikür, Monteskiyo, Adam Smith, Makyavel 
vs. tanınmış batılı yazarlardan da nakillerde bulunmaktadır.  

Hadisler konusunda Sahîh-i Buhârî ile Süyûtî’nin el-Câmiu’s-
sagır’inden istifâde ettiğini ve mevzû hadisler için de Süyûtî’nin el-
Leâli’l-masnûa fi’l-ehâdîsi’l-mevzûa’sına başvurduğunu belirtmiştir.  

Zamanın batıdan gelerek İslâm ülkelerinde de yaygınlaşan İs-
lâmi telakkilerle çatıştığı ileri sürülen meseleleriyle ilgili çok evlilik, 
erkeklerin kadınlardan üstünlüğü “er-ricâlü kavvamûne ale’-nisâ” gibi, 
konularda ise ya istirdat

10
 başlığı altında veya mevzu içinde getirdiği 

açıklamalar da dikkat çekmektedir. 

Eser Ali Kemal’in dinî bilgi ve görüşlerini aksettirdiği kadar dinî 
kaynaklara hâkimiyetini de göstermekte ve şimdiye kadar dikkat çek-
meyen önemli bir yönünü ortaya koymaktadır.  

İlk Osmanlı ateistlerinden Bahâ Tevfik, Felsefe Mecmuası’nda 
(nr. 4, s. 49-55, İstanbul 1329) Ali Kemal’in bu kitabını tenkit ederken, 
eserin Şark ve Garp kaynaklarından derlenmiş bir “parça bohçası” 
gibi, olduğunu ileri sürerek faydalandığı bazı Fransız yazarlarını cahil 
ve değersiz kişiler diye vasıflandırmış, Ali Kemal’i de bilgisizlik ve 
haddini bilmezlikle itham etmiştir. Fakat daha sonra Ahmed Nebil ile 
birlikte çıkardığı Psikoloji kitabında, Ali Kemal’i tenkit ederken cahil ve 
değersiz bulduğu Etienne de Laoutiére’i överek sözlerinde ciddi olma-
dığını göstermiştir. 

 

                                                      
10

 İlm-i Ahlâk, s. 266 
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Ek: I 

Mukaddime   

İlm-i Ahlâkın rûhu vazifedir. İlm-i Ahlâk, ilm-i vazifedir. İnsan için 
yalnız vazifeyi ifâya hazır olmak kâfi değildir. O vazifenin kıymetini, 
mâhiyetini bilmek lâzımdır. Meselâ i’tidâl herkes için bir vazifedir. Lâ-
kin ehemmiyyet-i ilmiyyesi bilinmezse i’tidâl ne kuru bir vazifedir! 

Fakat ilm-i ahlâk nokta-i nazarından tedkīk ve ta’mīk olunursa 
vazife-i i’tidâl ne kadar lâtîf, ne derece câzibe-perverdir! 

İnsan aklen, hissen, fikren, o derece te’âlî etmelidir ki vezâif-i 
ahlâkıyyesini koşa koşa edâ etmeli, hayrını, hasenâtını sevine sevine 
yapmalıdır. Her vazifede emel-perver bir his, bir bedî’a, bir nûr keş-
fetmeli, her hayra, her türlü hasenâta derûnî bir câzibe, hakīki bir 
inbisât, sürekli bir şevk ile meyl etmelidir. 

En müşkil vazifeler en parlak bedâi-i ahlâkıyyedendir: Kör ol-
muş, kötürüm olmuş, hülâsa her türlü ni’am-ı faâliyetten mahrum kal-
mış, fakat cephe-i gam-nâkinde sönük bir nişâne-i hayat görünen aç, 
susuz, sadâsız bir ihtiyara hizmet etmek, hattâ bin türlü meşakkati, 
zahmeti ihtiyâr ile hizmet etmek bir vazifedir.  

Lâkin ne beliğ, ne latif bir vazifedir ki vicdânı bahara gıbta verir 
bir inbisât ile lebrîz olur. İnsan vazifedeki lezzete doyamaz. Gide gide 
hizmetten öyle şevk almaya başlar ki o ihtiyarı temayülâtının en 
nûrânî, en mümtâzı kısmına hedef eyler. Bu hedefi nazardan kaybe-
derse araya fenânın bir hâil-i siyâh-nâki girerse pek ziyâde muztarib 
olur, müte’ezzî olur, çünki en müşkil, en müşkil olduğu için, en güzel 
bir vazifenin lezzet-i ifâsından mahrûm kalıyor demektir. 

İşte insan vazifesini bu derece sevebilir. “Vazife insanın 
ma’şûka-i vicdânıdır” hakikati bu manaya mün’atıfdır. Bu hissiyyât 
insanın fıtratında meknûzdur. Fakat bu fıtrat terbiye görmeli, te’âli 
etmeli ki o hisler en nazar-firîb güller gibi, açılsın, büyüsün, vicdâna 
safâ versin. Terbiye devâ-yı mâzî, şifâ-yı hâl, emel-i istikbâldir. Terbiye 
bir nihali lebâleb feyz eyleyerek bir ormanı gülistâna döndürür; fakat 
terbiye bir tıfl-ı pâk-zâdı müstağrak-ı füyûz ederek şu âlemi bir 
ümrângâha da çevirir. 

Bunun içindir ki ulûm ve fünûnun, meziyet ve ma’rifetin tevessü’ 
ve tecellisinde en ziyade alâkadar olanlar, kuvve-i fa’aliyelerinin en 
müessir şu’â’âtını fikr-i terbiyeye atf ediyorlar. 
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Terbiye bir mektebin temeli, bir tahsilin bünyânı, bir çocuğun da 
mebnâ-yı irfânıdır.  

Beşeriyyetin en güzel tedâvîgâhı mekteptir. En müessir devâsı 
da tahsildir. Etfâl ise bir lücce-i âmaldir ki, her mevcesinde ikbâl ve 
istikbâl gizli gizli parlar. Cehd etmeli ki o lücce bir vâdi-i selâmete doğ-
ru hurûşân olsun, gaflet ile bir zemîn-i hâşâke düşmesin. Bir dalgayı 
bir mahall-i matlûba sevk eylemek ne mertebe müşkil ise de etfâli de 
kâmilen bir hedef-i maksûda îsâl etmek o derece güçtür; fakat insanda 
tabiata galebe çalmak, her müşkili halleylemek hiss-i cihân-bahâsı 
vardır ki harikulâde terakkīlerin, fevka’t-tabî’a te’âlilerin sâikus-sevâ’ikı 
işte bu histir. Terbiye böyle ulvî ve hakīkī bir mekāsıd-ı beşeriyyeye 
muâvenet ve delâlet eylediği için insâniyyetin en sâdık hâdimlerinden, 
tekemmülât-ı müstakbele-i insaniyyetin en ileri gelen sâ’īlerinden ad-
dolunur.    

Rahle-i terbiyeye tevdî olunan çocuğun rûhu bir cevher-i girân-
kıymete benzer ise mürebbî de o cevherin kıymeti nisbetinde mâhir bir 
heykel-tıraşa teşbih olunur. Fakat eserine incizâb ve revnak vermek, 
ciddi bir bedî’a meydana koymak için o heykeltıraşa bir numûne, bir 
meşk lâzımdır. İşte ilm-i ahlâk da o numûneyi arz eyler. İşte ilm-i ahlâk 
fenn-i terbiyenin nuhbe-i maksududur, timsâl-i kemâlidir. Zihn-i beşeri 
en ziyâde işgal eden mesâil-i âliyeden pek çoğunun beşeriyet için en 
mes’ud bir sûrette tavzih ve tahlîli hiç olmazsa ta’yin-i gavâmız-ı 
mahiyyeti yani felsefenin en müferrih kısmı ilm-i ahlâkta gösterilir. 
Kâffe-i ulûm insaniyet için müfîd ise de ilm-i ahlâk bunların en fâide-
peymâlarındandır. Bunun içindir ki bazı ecille-i ricâl-i kemâl âdemi, 
nizâm-ı âlemi ahlâkî rabt ederek ilm-i ahlâkın o kıymet güzînini bihak-
kın i’lâ ve i’lân etmek isterler. Ne hâcet: “hıyâruküm ehâsinüküm 
ahlâkan” hadis-i şerîfi bu iddiâya bir bürhân-ı kudsî değil midir? İşte 
zihnim ilm-i ahlâka dâir böyle tefekkürât ile meşgul idi. Vaktâki rüfekā-
yı âcizânemden biri bana bir Sabah nüshası gönderdi. Maârif Nezâreti 
birçok kütüb-i müfîde sırasında bu ilme dâir bir kitabın te’lifini ve mev-
ki-i müsabakaya vaz’ eyliyordu. Gazete ile ilân-ı keyfiyet ediyordu. 
Güzel bir tecrübe, müsmir bir sa’y ama birçok mevâniden mâ’adâ 
müddet-i müsâbakanın azlığıyla erbâb-ı iktidarın rekābetini ne yapma-
lı? Pâyitahtta o derece fuzalâ-yı üdebâ mevcud iken uzak bir vilâyette 
meşkûk bir kariha, mahdûd bir sermaye ile mahcûbâne, mütered-
didâne işe giren bir aâcizin eserinden böyle bir muvaffakıyyet beklenir 
mi? Ah, insan nefsini aldatmağı ne kadar seviyor! Bilmem ne hâl oldu; 
gönlümde ne kâzib ümitler, emeller doğdu da o müessir o muhik mâni-
ler nazar-ı ehemmiyetimden yavaş yavaş düştü. Hele kudemâ-yı 
şu’arâ içinde en ziyâde fikr-i takdirime hoş gelen bir sâhib-i tabiatin: 
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“Tevakkuf eyleme Avnî aleyke avnullah” mısra-ı bercestesi zebânımda 
döne döne her türlü tereddüdümü ref eyledi.  

Bu eser-i nâciz böyle meydana geldi. Velev ki bir âcizin kale-
minden çıksın, bu bir kiâab-ı hayırdır. Mâhiyyetini ve muharririn hüsn-i 
niyyeti itibâriyle ashâb-ı irfânın lütuf ve mürüvvetine pek ziyâde 
şâyândır. Bu mürüvvet ise eserin tetkīk ve tenkīdiyle olur. Bu tenkīdâtı 
iyice takdire, güzelce telâkkiye muharrir-i hakīr her zaman âmâdedir. 
Belki böyle böyle bu sönük ibtidâdan parlak bir intihâ hâsıl olur. 

     Halep 30 Şubat sene 1309 

 

Ek: II 

Hâtime   

Mekâtib-i İ’dâdiyye için Ma’ârif Nezâret-i celîlesince vaz’ olunan 
program mûcibince ilm-i ahlâk bu bahs ile hitâm buluyor. Esas 
taksîmâta göre ilm-i ahlâkın ikmâli için vezâif-i diniyye ile vezâif-i bey-
ne’l-milelden bahs etmek lâzım geliyorsa da mekteplerimizin her bir 
sınıfında mükemmelen tedrîs olunan ilm-i akāid vezâif-i dîniyyenin her 
kısmından tamamen bahs eylediği cihetle artık bu derste o mebhase 
hâcet kalmamış ve vezâif-i beyne’l-milel dahî (kavânîn) dersine etra-
fıyla idhâl olunduğundan (ilm-i ahlâkta) tekrârına lüzûm görülmemiş-
tir. 

Bu kitap mekâtib-i i’dâdiyye-i mülkiyyenin yedinci sene 
şâkirdânı gibi, ulûm-ı adîdede iktisâb-ı füyâzat eylemiş gençler için 
tertip edildiğinden sûret-i tahrirde en sâde bir üslûb-ı beyâna riâyet 
olunmakla beraber bahsin ehemmiyetine göre zaman zaman bir parça 
yüksek üslûb-ı edebî ihtiyâr edildi. Meselâ ebhâs-ı muhtelifede bazı 
âyât-ı kerîme ve ehâdis-i şerife zikr olundu. Tabiidir ki ezkiyâ-yı tullâb 
bu ibâre-i ulviye ve kudsiyyeyi, muallim-i kirâmın da delâleti olunca 
tamamıyla idrâk ederler. (İlm-i Ahlâk) ile tevaggul edenler bilirler ki, 
kâffe-i mebâhis-i ahlâkıyyenin bünyanı âyât-ı Kur’âniyye ve ehâdis-i 
nebeviyyedir. Bilcümle hakâyık-ı şu’ûnât gibi, her bir hakīkat-i 
ahlâkiyyede kitabullahta hayret-âra bir vechile îrâd buyrulmuş, ehâdis-
i nebeviyye ise bunları tefsir eylemiştir. 

İlm-i hadis bir deryâdır. Ben kitabım için bu deryâdan derece-i 
kudretime göre bir katre ile feyz-yâb olmak istedim. Muvaffak oldumsa 
dünyâda ve ukbâda ne sa’âdet! Tasavvur olunsun: kendinde olmayan 
bir şeyi göstermek insan için bir mezemmet olduğuna dâir uzun uza-
dıya söz söyleyen bir ilm-i ahlâk muallimi birden bire (innellahe 
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yükrihu’l-abdel-mütebelliğ) kavl-i nebevîsini bulursa ne kadar sevinir, 
bahsi ne güzel kazanır! 

İlmin bir farîza-i İslâmiyye olduğunu iddia eden bir mü’min-i 
müstekar (talebü’l-ilmi farîzatün ala külli müslimin) beyan-ı âlîsini gö-
rünce müddeâsına ne parlak bir bürhan bulmuş olur!  

Dinin çirkinlikten bahs olunurken “yuğferu li’ş-şehîdi külli zenbin 
ille’d-dîn” hadis-i şerîfi zikr edilirse kāri’îne ne derece te’sîr eyler! 

İlmi küçüklükte tahsil etmelidir, büyüyünce tahsil güç olur, 
muhâl olur desek bir hakīkat söylemiş oluruz. Lâkin bu hakīkati 
“meselü’l-lezî yete’allemü’l-ilme fî sığarihi ke’l-lezi yenkışu ale’l-haceri, 
meselü’l-lezî yete’allemü fî kiberihi ke’l-llezi yektübü bi’l-ma’i” hikmet-i 
nebeviyyesiyle tezyin eylersek sözümüze ne kadar kuvvet veririz! 

İnsan san’atla meşgûl olmalıdır, ma’îşetini alnının teriyle, elinin 
emeğiyle kazanmalıdır deriz. “Atyabü’l-ke’si ale’r-recüli biyedihi” hükm-
i şerîfini îrad eylersek bu nasihatimiz ne derece müessir olur! 

Ehâdis-i nebeviyye öyle mu’ciz hikmetlerle lebâleb doludur ki 
her hangi bahs-i ahlâkī olursa olsun böyle bir kavl-i şerîf ile tezyîn 
edebiliriz. Uhuvvet-i beşeriyye faslını yazarken “innellahe fî avni’l-abdi 
mâdâme’l-abdü fî avni ehîhi” i’câzını bulamadımdı. Şimdi bu ni’mete 
mazhar oldum. Bundan eblağ söz olur mu? 

Ehâdis-i nebeviyye için (Buharî-i şerîf) ile (Câmi’u’s-sağîr) e çok 
mürâcaat ettimse de ehâdis-i mevzû’ayı ayırmak için İmam Suyûtî’nin 
kitâb-ı meşhûrunu gözden geçirdim: Meselâ Harâbât mukaddimesin-
de: 

Şânında buyurdu Hâlık-ı pâk 

Levlâke lemâ halaktü’l-eflâk 

sûretinde zikr olunan “Levlâke levlâk lemâ halaktü’l-eflâk” hadis-
i kudsîsinin ehâdis-i mevzû’adan olduğunu gördüm. Kezâ iman bah-
sinde dahî “el-hayâ’u mine’l-imân” ve “ekmelü’n-nâsi imânen 
ahsenühüm hulukan” ehâdis-i şerîfesini buldumsa da “hubbü’l-vatan 
mine’l-îman” kavlinin de hadîs-i mevzû olduğunu anladım. Hülâsa 
ancak ehâdis-i sahîhe-i nebeviyyeden istifâza etmeye vüs’umca cehd 
eyledim. Bu mebâhis-i künhiyyenin tevsî’inde ise pek çok hikemiyyât-ı 
İslâmiyyeyi tetebbu’ etmekle berâber kütüb-i ahlâkıyye-i garbiyye ye 
de baktım. Hattâ bu garb âsârından fezâil-i diniyye ve ahlâkıyyemize 
muvâfık gördüklerimi aldım. Dâreynde bâis-i fevz ü necâtımız ve 
nuhbe-i âmâl-i hayatımız şefî’u’l-ümem, kudsi’ş-şiyem peygamber-i 
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zîşanımız (s.a.v.) efendimiz “el-hikmetü dâlletü’l-mü’min haysü mâ 
vecedehâ iltekatehâ “ buyurmuş, artık bu kavl-i celîl-i nebevî üzerine 
garbta olsun, şarkta olsun nerde hikmet görülürse alınmak lâzım gel-
mez mi? 

 Bu hâtimeye hâtime vermeden evvel şunu da arz edeyim: İlm-i 
ahlâk bir ilm-i âlîdir ki bizde henüz tedvîn olunmağa başladı. Tabii bir 
âcizin böyle bir ilme dâir yazacağı kitap hatâdan hâlî olmaz. Fakat 
insan fıtraten hatâ ile tev’emdir. Dehâ ve zekâlarına âlemi hayrân 
eden ulemâ bile: 

“Kazallahu fînâ bi’l-lezî hüve kâ’inün 

Fetemme ve dâ’at hikmetü’l-hükemâi 

İzâ kâne ilmü’l-mer’i leyse bi nâfi’in 

Velâ dâfi’in fe’l-hasrü li’l-ulemâi” 

Diyorlar. Onlar böyle dedikten sonra biz pek uzak kalırız. Beni 
bu emre sevk eden ise: 

 “İzâ beleğa’l-fetâ ışrîne âmen 

Velem yefhar feleyse lehû i’tizârü 

İzâ mâ evvelü’l-hatâ ahtâ 

Felâ yürcî bi-âhirihi intisârü” 

gibi, muâhazâtın îkāzâtı oldu. Umarım ki bu safvet-i niyet beni 
de, aybımı da, hatî’âtımı da affettirir.    
     Halep Son 

Ba’zı yerlere ilâve olunacak âyât ve ehâdis ve eş’âr ve fıkarât-ı 
Arabiyye: 

 Amel-i Hayrda: 

“el-hayrü yebkā ve in tâle’z-zamânü bihi 

ve’ş-şerrü ahbesü mâ ev’ayte min zâdin” 

Diğer: 

 “Men yef’alü’l-hayre lâ ye’dimü cevâzeyhi 

Lâ yezhebü’l-örfe beynellahi ve’n-nâsi” 

Cemiyet ile yaşamak hakkında hadis: 
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(aleyküm bi’l-cemâ’ati fe inne’z-zi’be innemâ yusîbü mine’l-
ganemi’ş-şârideti) 

Zulüm bahsi: 

 (ez-zulmü zulümâtü yevmi’l-kıyâmeti= اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ظُُلَماٌت  الظُّْلمُ ) 

Me’âlîye irtikā etmek isteyip yolunu bilmeyenler hakkında şiir: 

 “Tercu’l-meâlî ve lem teslük mesâlikehâ 

Enne’s-sefînete lâ tecrî ale’l-yebesi” 

Ek: III 

Fihrist-i Kitâb 

İlm-i Ahlâk  

Kısm-ı Evvel: Ahlâk-ı Nazarî 

Sahife 

7 Medhâl. -İlm-i Ahlâkın tarif ve Mevzû’u. – İlm-i Vezâifi’r-rûh 
ile Münâsebâtı. – Fenn-i Terbiye-i Etfâl ile Münâsebâtı. – Gâyeti. 

 

Birinci Kitâb   

16 Vicdân Ahlâkı. – Vicdânın Hâkimiyeti ve Hatâya Kâbiliyeti. – 
Hatî’ât-ı Vicdâniye. – Şübühât-ı Vicdâniye . – Vicdânın Mehâsin ve 
Nekāisi. –  

29  Hayır ve Şerrin Hiss-i Temyizi. – Bu Hislerin Terbiye ile 
Terakkīsi.  

36 Mes’ûliyyet-i Ahlâkıyye. – Şerâit-i mes’ûliyyet. –Derecât ve 
Hudûdu. – Niyyet. 

 55  Vezâif-i Ahlâkıyye. 

 59 Kānûn-i Ahlâkın Evsâf-ı Mümeyyizesi.  

 
İkinci Kitâb 

66 Kāide-i Ahlâkın Ta’yini. – Teharrî-i Zevk. – Taharrî-i Sa’âdet. 
– Taharrî-i Menfaat-i Umûmiyye. – Hissiyâta Tebe’iyyet. – Hayır ve 
Vazife-i Nazîfe. – Şahs-ı İnsânın Haysiyet-i Zâtiyesi.  

99  Hukūk ve Vezâif Beyinlerindeki Münâsebât. 
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104 Envâ-ı Vezâif. – Adâlet ve Şefkat.  

108 Fazîlet. 

110 Saâdet. 

116 Ahlâkın Kuvve-i Te’yîdiyyesi. – Kuvâ-yı Te’yîdiyye-i 
İctimâiyye. – Kuvâ-yı Te’yîdiyye-i Şahsiyye. – Zevk-i Vicdânî. – Azâb-ı 
Vicdânî. - Kuvâ-yı Te’yîdiyye-i Dîniyye. – Mükâfât-ı Uhreviyye. 

Kısm-ı Sânî : Ahlâk-ı Amelî 

133 Medhâl. – Ahlâk-ı Amelînin Mevzûu. - Ahlâk-ı Amelînin 
Taksimâtı. –Aksâm-ı Vezâif. 

Birinci Bâb 

136 Vezâif-i Şahsiyye. - Vezâif-i Şahsiyyenin Taksîmatı. - 
Vezâif-i Şahsiyyenin Envâ’ı. 

137 Muhâfaza-i Nefs Vazifesi, İntihar. 

142 Fezâil-i Şahsiyye: Kuvve-i Hissiyyeye Müte’allik Vezâif. – 
İ’tidâl.  

148 Kuvve-i Akliyyeye Âit Vezâif. – Hüsn-i Tedbîr. 

152 İrâde-i Cüz’iyyeye Müteallik Vezâif. – Şecâ’at . 

154 Sıdk. – İncâz-ı Kavl ve Vâ’ad. – Şeref-i Zâtî. 

162 Hayat. 

165 Sa’y. 

176 İnsanın Tabi’at ile Münâsebeti. Zü’l-ervâha, Nebâtât ve 
Hayvânâta Karşı Vezâif. 

 

İkinci Bâb 

179 Vezâif-i İctimâiyye-i Umûmiyye. – Eşhâs Beynindeki 
Münâsebât. – Vezâf-i Adliyye. 

191 Ebnâ-yı Nev’in Hayâtına Hürmet ve Fi’l-i Katlin Hurmeti. – 
Müdâfa’a-i Nefs Emr-i Meşrû’u. – Muhârebe. – Cezâ-yı İdâm. – Düel-
lo. 
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204 Ebnâ-yı Nev’in Kuvve-i Akliyyesine Hürmet. – Kizb ü Riyâ. 
–Efkâr-ı Şahsiyye ve Mu’tekadât-ı Vicdâniyyenin Ta’arruzdan 
Masûniyeti. 

212 Eşhâsın Kuvve-i Hissiyyesine Hürmet. – Nezâket. 

214 Ebnâ-yı Nev’in Şeref ve Şöhretine Te’addî Etmemek. – 
İftirâ. – Bedgûluk. 

223 Ebnâ-yı Nev’in Mal ve Mülküne Te’addî Etmemek. – Te-
mellük. – Sirkat. 

234 Ukūd ve Mukāvelâtın Mukaddesiyyeti. – Ta’ahhüdât-ı 
Tahrîriyye. – Ta’ahhüdât- Şifâhiyye. – Ta’ahhüdât-ı Zımnıyye. 

242 İhânet ve Nifāk ve Fesâd. – Nankörlük. – İfşâ-yı râz. – 
Müdâhane. – Hased. 

248 Şefkat. – Hayâtı, Sa’âdeti, Emvâl ve Emlâki Taht-ı Tehlike-
de Bulunanların Müdâfaa ve Mu’âvenetine Şitâb Eylemek Mükellefiye-
ti. – Hasenât-ı Fedâkârî. 

Üçüncü Bâb 

Vezâif-i İctimaiyye-i Mahsûsa 

257 Vezâif-i Beytiyye Yahut Vezâif-i Âile. – İzdivâc. – Şerâit-i 
İzdivâc. – Zevciyyetin Vezâif-i Mütekābilesi. – Taaddüd-i Zevcât ve 
Talāk. – Evliyâ-yı Âilenin Vezâif-i Mahsûsası. – Evlâdın Evliyâya Karşı 
Vezâifi. – Evlâdın Yekdiğere Karşı Vezâifi. – Hiss-i Âile. 

286 Vezâif-i Medeniyye. – Mülk ü Devlet. – Ehl-i Memleketin 
Vezâifi. – Kavânin-i Memlekete İtâ’at. – Hizmet-i Askeriyye.  

292 Hâtime.  



 

 



 

 

 

 
 

IV 
 

MEHMET SAÎD EFENDİ 

 

Hamit ER* 

 

HAYATI 

Taner Timur, “On dokuzuncu yüzyılın son çeyreğini, 1876 Ana-
yasası’ndan çok Mehmed Sait Efendi’nin Ahlâk-ı Hamîde’si temsil 
etmiştir”, demektedir.

1
 Geçtiğimiz yüzyılda bu kadar meşhur ve bilindik 

biri olan Mehmed Saîd Efendi’nin hayat hikâyesine dair bilgiye, Os-
manlı Müellifleri’nin dışında başka bir kaynakta ulaşamadık. Osmanlı 
Müellifleri’nde M. Saîd ile ilgili mevcut olan bilgi şöyledir.

2
 

“Arapça gramerinin inceliklerine vakıf entelektüel bir zat olup 
meşhurlardandır. Ulum-ı êliye ve ulum-ı âliyeyi Rusçuklu Şeyh Musta-
fa Efendi’den, Arap Edebiyatını da vaktiyle İstanbul’da kûşat edilen el-
Cevâib Matbaası’nda çalışan Arap şair Ahmed Faris Efendi’den ta‘lîm 
etmiştir. Uzun yıllar Mekteb-i Âliye’de ilm-i Ahlâk ve Arapça derleri 
tedris etti. Geniş bir şekilde üç dilin inceliklerine ve gramerine mü-

                                                      
* Pro. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, her3367@hotmail.com 
1
 Taner Timur, Osmanlı Kimliği, İstanbul 1998, s. 100. Bu düşüncenin aksine 

Selçuk A. Somel’in şu ifadeleri göz ardı edilmemelidir. “Tanzimat döneminin 
ortalarından itibaren devlet okullarındaki müfredata dâhil edilen ders kitapları, 
ilgili devlet kurumları tarafından belirlenmeye başlamıştı. Abdülhamit döne-
minde eğitimde serbest fikirlere müsamaha edilmediğinden, resmi ders kitap-
larına bağlı kalmak özellikle dikkat edilen bir husus haline geldi.” (Selçuk A. 
Somel, Osmanlı’da Eğitimin Modernleşmesi, İstanbul 2010, s. 236-237). Şu 
ikileme dikkat çeken Somel’in tespitinin de önemli olduğunu düşünüyorum. “M. 
Said’in ele aldığımız ders kitabını geç 19. yüzyıl Osmanlı sosyo-politik düşün-
cesini temsil eden entelektüel bir çalışma olarak tanımlayanlar olmuş ise de, 
söz konusu eserin aslında imparatorluktaki güncel sosyal gerçekleri ve geliş-
meleri uzaktan yakından yansıtmadığını belirtmek gerekir. Yüzlerce yıl önce-
sine ait kadim medrese fikriyatını temel alan bu derlemenin mevcut haliyle 
Mutlakiyet rejiminin sosyo-ekonomik politikalarını yansıtma işlevini yerine 
getirmesi oldukça zordu.” (Somel, a.g.e., s.242). 
2
 Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, C. II, İstanbul 1333, s. 251. 
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kemmel surette hâkim idi. (Rûmi) 1337 (Miladi 1921) senesinde emekli 
iken vefat eden Mehmed Saîd Efendi, Eyüp’teki aile kabristanına defin 
edildi. Basılı eserleri şunlardır: 

1- Vazâifu’l-İnâs, 
2- Ahlâk-ı Hamîde, 
3- Ma’kes-i Fazîlet, 
4- Tercüme-i el-Münkizu mine’d-Dalâl (Zihni Efendi ile müşte-

rek), 
5- Tercüme-i Etvâku’z-Zeheb (Zihni Efendi ile müşterek), 
6- Tercüme-i Tuhfetü’l-Erîb fi Redd-i Ehli’s-Salîb (Zihni Efendi 

ile müşterek).” 

Doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamadığımız 
Mehmed Saîd Efendi’nin kaleme aldığı kitapların ilk sayfalarından 
edindiğimiz bilgiye göre, 1311 R./M. 1895-96 senesinde Mekteb-i Mül-
kiye-i Şahâne’de Türkçe, Darülmuallimîn-i Rüşdiye’de Arapça hocası

3
; 

1321 R./M. 1905-1906 senesinde Bab-ı Vâlâ-yı Fetva Sicill-i Ahval 
Müdîriyeti muavini yani; İstanbul Müftülüğü Sicil Dairesi Müdür Muavi-
ni olarak çalıştığını görmekteyiz.

4
 Ali Arslan’ın verdiği bilgiye göre, 

Mehmed Said’in 1911 senesinde Darülfünun İlahiyat Fakültesi’nde 
hoca olduğu anlaşılmaktadır. “İlahiyat Fakültesi Meclisi, öğretim üyele-
rinin en kıdemlisi olan Abdurrahman Şeref Bey’in riyaseti altında ve 
muallimînden Ahmed İsmail Mithad, Abdullatif, Şükrü, Mustafa Asım, 
Hasan Fehmi, Mehmed Said, Ahmed Na’im, Müdir Hakkı, Kamil Beye-
fendilerin hazır bulunması ile toplanmış olup ve İsmail Hakkı, Mekkî 
Efendiler de yazılı vekâlet ile bu ilk toplantıda temsil edilmişlerdi.”

5
 

Sicill-i Osmanî’de Mehmed Saîd Efendi’nin emeklilik sonrası, 
1921’de vefat ettiğini belirtmektedir. Dolayısı ile Mehmed Saîd Efen-
di’nin vefat ettiğinde en az 65 yaşının üzerinde olduğunu söyleyebili-
riz. Buna göre 1855 senesinden önce doğmuş olmalıdır. Yine Sicill-i 
Osmanî’deki bilgilerden iyi bir medrese eğitimi aldığı ve Arap dili ve 
belağatında uzman olduğu anlaşılmaktadır.  

Mehmed Saîd Efendi’nin ismini Mülkiye Tarihi’inde şu ifadelerin 
yer aldığı satırların sonrasında görmekteyiz.  

                                                      
3
 Vazâifu’l-İnâs, İstanbul 1311, Dördüncü baskı, s. 11.  

4
 Ma’kes-i Fazîlet, Dış kapak sayfası. Dış ve iç kapak sayfasında karşılaştığı-

mız bir diğer ilginç bilgi ise, kitabın gelirinin 1/4’ü II. Abdülhamid tarafından 
yaptırılan Hicaz Demir yolu inşaatına teberru edilmesidir.  
5
 Ali Arslan, “Osmanlı Döneminde Darülfünun İlahiyat Fakültesi”, Şehir ve 

Kültür, Sayı 3, s. 9.  
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“Abdulhamid, hususi ve büyük bir önem verdiği Mekteb’e, dev-
rin en güzide mütefekkirlerinin muallim olarak tayinini istediğinden, 
müessesenin idare ve müderris kadrosu şöylece teşekkül etmişti: 

Tercüme: Ulâ Sânisi rütbesinde Saîd Bey 
Türkçe Usul-ü İnşa Muallimi: Ula Sanisi rütbesinde Saîd Bey 
İlm-i Ahlâk: Said Bey 
Kavâid-i Osmaniye: Saîd Bey 
Usûl-ü İnşa: Saîd Bey 
Usûl-ü Tercüme: Saîd Bey

6
 

Gülsüm Ağırakça’nın çalışmasında, Ahlâk-ı Hamîde yazarı 
Mehmed Saîd Efendi’nin, Gelenbevîzade Mehmed Saîd Efendi (vefatı: 
9 Aralık 1937) olduğu düşünülmüş ve dipnotta kısa bir tercüme-i hali 
verilmiştir.

7
 Ancak Gelenbevîzade Mehmed Saîd’in hayat hikayesine 

baktığımızda, bu eseri onun yazmış olamayacağı biraz dikkatlice ba-
kıldığında anlaşılmaktadır. Eser 1881-82 senesinde yayınlanmıştır. 
Gelenbevîzade Mehmed Saîd, o tarihlerde henüz 16-17 yaşlarındadır, 
kitabın yayınlanmasından bir sene sonra, 1883 senesinde Mülkiye 
Mektebi’nden mezun olacaktır. İlaveten, Gelenbevîzade Mehmed Saîd 
Efendi, Fen Fakültesi Fizik ve Astronomi bölümünden mezun olmuş 
ve ilgi alanı da Fiziktir.

8
 

 

ESERLERİ 

1- Ahlâk-ı Hamîde 

Mehmed Saîd, Ahlâk-ı Hamîde, Elcevâib Matbaası, İstanbul 1297, 

4+84 sayfa.
9
 

Abdülhamid rejiminin modernizm ile İslâmcılığı bünyesinde ba-
rındıran bir ideolojik sentez yaratmadaki başarısızlığı ders kitaplarının 
mekanik biçimde ezberlenmesi yaklaşımıyla bir araya gelmesi sonu-
cunda eğitimin kendisi derinlikten yoksun ve yüzeysel içerikli kalmıştır. 
Fakat bununla birlikte Osmanlı devlet eğitiminin şekillendirdiği birey-
lerden azımsanmayacak bir kısmı devlet memuriyetinde yararlılık gös-
terebildi. Muhafazakar bürokratik dünya görüşünün benimsendiği bir 

                                                      
6
 Ali Çankaya, Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, c. I, İstanbul 1954, s. 38, 289-

313. 
7
 Gülsüm Pehlivan Ağırakça, Mekteplerde Ahlâk Eğitimi ve Öğretimi(1839-

1923), İstanbul 2013, s. 370. 
8
 Ali Çankaya, Mülkiye Târihi ve mülkiyeliler, C. III, Ankara 1958, s. 145. 

9
 Bu eser Fransızcaya çevrilmiştir. Mehmed Saîd Efendi, Ahlâk-ıHamide, La 

Musulmane, Paris 1888. 
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anlayış hâkimdi. Ahlâkî Hamide de görüldüğü üzere normatif bir ata-
erkil toplum tasavvuru sunulmakta olup yönetici, toplumun değişik 
kısımlarına veya uzuvlarına adalet sağlamakla mükellef bir aile reisine 
benzetilmekteydi.

10
 

Eserin kapağında kitabın isminin hemen altında bulunan ahlâkla 
alakalı beyit dikkat çekicidir.  

Kişiye lazım Ahlâk-ı Hamîde, 

Çalış tahsîline ey nur-i dîde. 

Kitabın baş tarafında ilk olarak fihristi verilmiştir ki bu da kitabın 
kullanımını kolaylaştırmaktadır. Mehmed Saîd’in telif diğer iki kitabın-
da fihrist bulunmamaktadır. Kitabın önsözü mahiyetinde olan takdim 
sayfasında dinî yayınlarda sıkça görülen kalın puntolu bir sülüs bes-
mele olup kitaba ilk paragrafta hamdele ile başlanmıştır. Burada 
Mehmed Saîd, Adududdin Îcî’nin Ahlâk-ı Adudiyye’sini esas aldığını 
ve yer yer lüzüm gördüğünde Taşköprüzade’nin şerhinden ve İmam-ı 
Gazzâlî’nin İhyau’l-Ulûm’dan aktarımlar yaparak bu eseri hazırladığını 
söylemektedir. 

Kitap dört bölümden oluşmaktadır. Yazar bölümleri makale ola-
rak isimlendirmiştir. Fihristteki konu başlıkları ikinci bölümdeki ‘Gadab’ 
başlığına kadar olan kısmı, paragraf başlarında yan başlık olarak 
vermiştir. Birinci bölümde (18 sf.) ahlâkın teorik yapısı üzerinde dur-
muş; ikinci bölümde (38 sf.), kazanılması gereken iyi ve kötü huyları 
ele almış; üçüncü bölümde (22 sf.), aile, ev ve evin geçindirilmesi 
konularını anlatmış; dördüncü bölümde (7 sf.) ise, insanların birbirleri-
ne muhtaç olduğu tezinden hareketle, devlet idaresi, devlet işleri ve 
toplumun düzen ve istikrar içinde yürütülmesi konularına değinmiştir. 
Metin içerisinde ‘Latife’ ve ‘Faide’ başlıkları ile ilgili konu çerçevesinde 
hikaye, şiir ve menkıbeler verilmiştir. Klasik ahlâk kitaplarımızın he-
men hepsinde benzer sınıflama vardır. Özellikle bu konuların en kap-
samlısını Kınalızade Ali Efendi’nin Ahlâk-ı Alâî’sinde görmekteyiz. 

Ahlâk-ı Hamîde hakkında Gülsüm Ağırakça’nın çalışmasında 
kısa bir bilgi bulunmaktadır.

11
 

Kitabın künyesi Özege katalogunda aşağıdaki şekilde verilmek-
tedir.

12
 

                                                      
10

 Selçuk A. Somel, Osmanlı’da Eğitimin Modernleşmesi, İstanbul 2010, s. . 
340-341.  
11

 Gülsüm Pehlivan Ağırakça, Mekteplerde Ahlâk Eğitimi ve Öğretimi(1839-
1923), İstanbul 2013, s. 369-372. 
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Mehmed Said 

1- İstanbul Elcevaib Matbaası 1297 (1880), 84 s. 19x13-15x9,  
2- İstanbul Matbaa-i Amire 1317 (1899), 98 s. 20x14-16x9,5 
3- İstanbul Şirket-i Mürettibiye Matbaası 1318 (1900), 96 s. 20x14-

16x9,5 
4- İstanbul Şirket-i Mürettibiye Matbaası 1324 (1908), 96 s. 20x14-

16x9,5 

 

                                                                                                                  
12

 Seyfettin Özege, Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu, C. 1, 
İstanbul 1971, s. 23. 
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2. Vazâifu’l-İnâs 

Mehmed Saîd, Vazâifu’l-İnâs, Nişan Berberyan Matbaası, İstanbul 
1311, 144 sayfa. 
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Kitabın beş farklı baskısı vardır. Burada kullandığımız eserin 
dördüncü baskısıdır. Özege kataloğunda eser tercüme olarak bildiril-
mesine karşın basılı eserin üzerinde böyle bir bilgiye rastlanmamıştır. 
Kitabın başında “İfade-i Meram” başlığı altında verilen aşağıdaki bilgi-
lerde kitabın yazılış serüveni anlatılmaktadır. “Arap kabile reislerinden 
Avf b. Muhallim kerimesi Ummu İnâs’ı Arap melikler taifesinden Kinde 
Emiri Haris b. Amr ile tezvîc etmiştir. Bu kız zevcesinin dairesine gön-
derileceği gün, annesi olan Ümame kızını önüne oturtup âtideki nasi-
hatleri vermiştir…” Bu ifadelerden anlaşılan kitabın esası, bir annenin 
kızına yaptığı on maddelik nasihat üzerine oturmaktadır. Müellif, bu on 
maddeyi gayet geniş bir şekilde ele almış ve hiç de küçük sayılmaya-
cak derecede bir kitaba dönüştürmüştür.  

 
Eserde on ahlâkî değer, gayet anlaşılır ve sade bir dille kaleme 

alınmıştır. Kitaptaki konu başlıkları şunlardır: 1- Kanaat, 2- Zevce İta-
at, 3-4- Nezâfet ve Taharet, 5-6- Adet-i Zevce-Muraât, 7- Muhafaza-i 
Emvâl, 8- Riâyet-i Akraba, 9- Ketm-i Esrar, 10- Tazim ve Hürmet. 
Müellif, konuları işlerken aralarda bol miktarda şiir aktarımı yapmakta-
dır. Aralarda da dinî hikâye ve anlatılara yer vermektedir. 

Kitabın yazılış gayesini müellif, bir evde bulunması gereken hu-
zur, mutluluk ve ağız tadı ile yaşamak için lazım olan ahlâk-ı 
hamidenin neler olduğunu beyan etmek içindir, demektedir. 

Mehmed Saîd’in kitaplarında olduğu gibi, burada da kitabın is-
minin hemen altında şu beyit yer almaktadır. 

Âlemde nasıl her eve lazım ise hanım, 
Her hanıma da iş bu kitap öylece lazım. 
Kitabın künyesi Özege kataloğunda aşağıdaki şekilde verilmek-

tedir.
13

 
 
Çeviren: Mehmed Said 
1. İstanbul Matbaa-i Amire 1294(1877), 154+3 s. 18x12 15x8 
2. Baskı İstanbul Mahmutbey Matbaası 1302(1885), Neşreden: Kitapçı 

Arakel 
3. Baskı İstanbul Matbaa-i A. K. Tozlıyan İdare-i Şirket-i Mürettibiye 

1303 (1886), 141s. 19x13 15,5x9,5 
4. Baskı İstanbul Nişan Berberyan Matbaası 1311 (1893), 144 s. 19x13 

15,5x9,5 
5. Baskı İstanbul Kitapçı Arakel Matbaası 1322 (1904), 204+1 s. 18x12 

14x8,5 

                                                      
13

 Seyfettin Özege, Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu, C. 5, 
İstanbul 1971, s. 2011. 
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3. Ma’kes-i Fazîlet 

Mehmed Saîd, Ma’kes-i Fazîlet, Şirket-i Mürettibiye Matbaası, İstanbul 

1321, 90 sayfa. 



179                 MEHMET SAÎD EFENDİ      
 

  

Kitabın kapağında müellifin çalıştığı yer bilgisi hemen isminin 
üst kısmında yer almaktadır. Kitap kapaklarında yazılması pek âdet 
olmayan bir bilgi ise, kitaptan elde edilecek olan gelirin dörtte biri Hi-
caz Demiryolu inşaatına verileceğidir. Dikkati çeken diğer bir konu ise, 
kitabın dış kapak (İstanbul 1321) ile iç kapakta (Dersaadet 1319) veri-
len baskı tarihinin farklı oluşudur.  

Kitap, Giriş dâhil on bir ayrı konu başlığından oluşmaktadır. İki 
sayfalık önsözden (Mukaddime) sonra 1- Medhal (Giriş), 2- Terbiye, 3- 
Aksâm-ı Terbiye, 4- Mürebbî, 5- Terbiye-yi Ahlâkiyyenin Menşe’i, 6- 
Ahkâm-ı Ahlâkiyye, 7- Vazife, 8- Vazife-i Nefsiye, 9- Vazife-i Gayr-i 
Nefsiye, 10- Vazife-i Medeniyye, 11- Vazife-i Umumiye. 

Giriş kısmında Fazilet teriminin anlamı ile başlayan yazar, daha 
sonra Ahlâkı, Tabi’î ve Kesbî olmak üzere ikiye ayırıyor ve aralarında-
ki farkı beyan ediyor. “Tabi’î ahlâk: Nefs-i nâtıkanın bir kuvve-i 
râhısasıdır ki kâffe-i efâl-i beşerin musaddiridir. Kesbî ahlâk ise terbiye 
kelimesi ile ifade edilmekte olup doğuştan gelen tabi’î ahlâkın dışında 
olan bir şeydir”, der. 

Mehmed Saîd’in diğer eserlerine göre Ma’kes-i Fazîlet felsefî ve 
bilimsel bir dille kaleme alınmıştır. 

Kitabın künyesi Özege kataloğunda aşağıdaki şekilde verilmek-
tedir.

14
 

Mehmed Said  
İstanbul A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası 1319-1321(1903), 

90 s. 18x1213,5x7,5 

                                                      
14

 Seyfettin Özege, Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu, C. 3, 
İstanbul 1971, s. 1002. 
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SON DÖNEM OSMANLI AHLÂK TERBİYECİLERİNDEN  

ALİ SEYDİ BEY 

 

M. Faruk BAYRAKTAR* 

 

Giriş 

Bugün din ve ahlâk eğitimi konusunda karşılaştığımız sorunlar, 
bütünüyle günümüze mahsus değildir. Ahlâkî bozulma ile ilgili benzer 
şikâyetlere Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde de rastlanmaktadır. 
Osmanlı’da ahlâkî çöküntünün başlangıcı, Osmanlı’nın siyasî üstünlü-
ğünün yok oluşu ve devletin parçalanması ile paralellik arz ettiğinden, 
gerilemenin temelinde ahlâkî değerlerdeki bozulmanın yattığına ina-
nılmaktaydı. Bu sebeple devrin sosyo-ekonomik, siyasal ve ahlâkî 
sorunları, ahlâkî değerler konusunu önemli hale getirmiştir. Osman-
lı’nın son döneminde bu ahlâkî değerlerin, dönemin şartlarına göre 
yeniden kazandırılması hedeflenmiş ve bu konuya özel bir önem ve-
rilmiştir. Bütünüyle toplumsal kalkınmanın temelinde ahlâkî değerlerin 
topluma kazandırılması esas kabul edilerek bu yönde bazı çalışmalar 
yapılmıştır. Bu çalışmalarda, yaşanılan buhranın nedeni olarak top-
lumsal ve bireysel ahlâkî çöküntü ve İslâm ahlâkının yeni eğitim ve 
kültür hayatında ihmal edilmiş olması gösterilmekteydi. Bu manevî 
yakılış sonucu, maddî plânda da toplumun yok oluşa gittiğine inanıl-
maktaydı.

1
 

Dönemin aydınları, özellikle II. Meşrutiyet yıllarında, sosyal, si-
yasal ve eğitimsel olarak toplum problemleri için tezler üretmişlerdir. 
Basın-yayın dünyasında da özellikle bu dönemde eğitim ve ahlâk çer-
çevesinde yoğun tartışmalar gündeme gelmiştir. II. Meşrutiyet’in he-

                                                      
* Prof. Dr., Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı, 
mfbayraktar@marmara.edu.tr 
1
  Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma. İstanbul: Doğu Batı Yay., 1978, 

s. 447. 
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men başında ahlâk eğitimine ait temel iki fikir hareketi görülmektedir. 
Bunların birincisine göre ahlâkın temeli dindir. Okullarda ahlâk terbi-
yesi ancak din terbiyesi ile bir arada verilebilir ve bir arada verilmeli-
dir.

2
 İkinci fikir hareketi ise ahlâk eğitiminin din eğitiminden bağımsız 

bir şekilde, pedagojik, sosyolojik ve psikolojik yöntemlerle yapılması 
gerektiğini savunur.

3
 

Toplumsal çözülüş ve buhranlar baş gösterdiği zaman devlet 
adamlarının ilk aklına gelen okullara el atmak ve programlara müda-
hale etmek olmuştur. Bu süreçte, çoğu padişaha, okullara ve eğitime 
yönelik epeyce “ıslah” layihaları, raporları sunulmuştur. 1895 tarihli 
ilkokul talimatnamesinde, öğretmenlerin derslerde sürekli dinî öğütler-
de bulunmaları, onları, padişaha, devlete sadık ve iyi (ahlâklı) 
müslümanlar olarak yetiştirmeleri istenmektedir. 1906 yılında II. 
Abdülhamid’in (1876-1909) Maarif Nazırı Haşim Paşa’nın padişaha 
sunduğu raporda, okullarda din ve ahlâkça arzulanan niteliklere sahip 
öğrenci yetiştirilmediği, bu nedenle tüm okul programlarında din ve 
ahlâk derslerinin artırılması, bazı derslerin kaldırılması önerilmektedir.

4
 

Aynı problem, Meşrutiyet dönemi parlamentosunda da tartışılan 
konuların başında gelmektedir. 1333 (1917) yılı Maarif Nezareti’nin 
bütçe görüşmeleri yapılırken, üzerinde durulan ağırlıklı konunun ahlâk 
dersi olduğu dikkati çekmektedir. Bu görüşmeler esnasında Maarif 
Nezareti’nin aynı zamanda Ahlâk ve Terbiye Nezareti oluğu hatırlatıl-

                                                      
2
  Bu görüşe göre Balkan savaşlarında devletin mağlubiyetin en önemli ne-

denlerinden birisi dine dayalı ahlâk terbiyesinin zayıflaması ve gevşemesinin 
bir sonucudur. Bu dönemde bu görüş savunucularına göre “ahlâk terbiyesi 
nasıl verilmeli?” konusu, “din terbiyesi nasıl verilmeli?” konusuyla bir arada 
düşünülebilirdi. Yahya Akyüz, Türk EğitimTarihi, İstanbul: Kültür Koleji Yay., 
1997, s. 251-257. Tüccarzade İbrahim Hilmi de Avrupalılaşmak isimli kitabın-
da, Balkan felaketlerinin asıl nedenlerini eğitimsel ve ahlâksal çöküntüye bağlı 
olarak değerlendirir. Bkz. Tüccarzade İbrahim Hilmi (Çığıraçan) Avrupalılaş-
mak, (Haz. Osman Kafadar-Faruk Öztürk) Ankara: Gündoğan Yay., 1997, s. 
154-163; M. Emin Erişirgil, “Ahlâk Terbiyesi Etrafında Münakaşalar”, Ülkü, No. 
36, 1943, s.2. 
3
  Erişirgil, Pedagojik yöntemin temsilcisi ve bu düşüncenin savunucusu 

olarak Satı Bey’i göstermektedir. Sosyolojikyöntemi ise Ziya Gökalp savun-
maktadır. Bkz. Erişirgil, a.g.e., s.2. Ancak ahlâk konusunu psikolojik olgularla 
anlama girişiminin önemli savunucusu Baha Tevfik’tir denilebilir Bkz. Baha 
Tevfik, Hassasiyet Bahsi ve Yeni Ahlâk, Teceddüd-i İlmî ve Felfefî Kütüpha-
nesi, İstanbul, (Tarihsiz). 
4
  Akyüz, a.g.e., s. 220. 
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mış ve mekteplerde ahlâkın nasıl tesis edilebileceği üzerinde çeşitli 
sözler söylenmiştir.

5
 

Meclis dışı görüşlerde ise, dönemin eğitimcilerinin kalemlerinde, 
çelişkiler yaşanır. Tüm eğitimsel düşüncelerde olduğu gibi, ahlâk kav-
ramına da bilimsel olma, felsefî yaklaşma kaygısı yanında dinî-
geleneksel etkiden sıyrılmanın mümkün olamadığı görünmektedir. O 
dönemde konu ile ilgili sahip olunan tecrübe, bugünkü 
problemlemlerin anlaşılıp bu meselelere çözüm bulunabilmesi yönün-
de bizlere önemli ipuçları vermektedir. 

Osmanlı’nın son döneminde Ahlâk kavramı çerçevesinde bir 
hayli kitap yazıldığını, kütüphanelere ve kataloglara göz attığımızda 
görmemiz mümkündür. Bu kitapların bir kısmı ders kitabı ve okullarda 
okutulmak üzere hazırlanmış kıraat (okuma) kitapları şeklindedir.

6
 

Okullarda okutulmak üzere hazırlanmış olan ahlâk ders kitaplarından 
bir kısmı Ali Seydi Bey’e aittir. 

Ali Seydi Bey (ö. 1870-1933) 

Hazırladığı sözlükleri ve okullar için yazdığı tarih kitaplarıyla ta-
nınan Ali Seydi Bey; 1286/1870 yılında Erzincan’da dünyaya gelmiştir. 
Süvari kumandanı Üzeyir Paşa’nın oğludur. Askerî Rüşdiye ve 
Mekteb-i Mülkiye mezunudur. Muallimlik, valilik gibi, devlet memuriyet-
lerinde bulunan Ali Seydi, aynı zamanda Tarih-i Osmanî Encümeni’nin 
daimî âzalarından olmuştur. TBMM’ye mebus olarak girdiği 1933 se-
nesinde vefat etmiştir.  

                                                      
5
  Basra Mebusu Hilmi Bey, mecliste yaptıgı bir konuşmada; “Maarifi Umu-

miye Nezaretinin, Ahlâk ve Terbiye-i Umumiye Nezareti olduğunu unutmaya-
lım” der. Ertuğrul Mebusu Şemseddin Bey de konuşmasında şunları söyler: 
“... Bir cemiyeti bir arada tutan şey ahlâkıyedir. Ahlâk ilmini vazife ilmi olarak 
telâkki edebiliriz. Kanunu ahlâkıyeye riayetkârlık, vazifeye riayetkârlıktır. Biz 
mekteplerimizde ahlâkı tesis ettiğimiz vakit aynı surette hissî vazifeyi de tesis 
etmiş olacağız. (...) Fakat bu ahlâk ne üzerine istinad edebilir? Ahlâkı metin bir 
esasa istinad ettirmek için ilk olarak nazarı itibara alınacak şey kuvve-i müey-
yidenin kutsî bir esasa ibtina etmesidir. Binaenaleyh ahlâkın tesisi ve mâşeri 
vicdanın inkişaf ettirilmesi için mekteplerde din tedrisatına fazla ehemmiyet 
vermek lüzumunu bu suretle ihtar etmek isterim.” Osman N. Ergin, Türkiye 
Maarif Tarihi, İstanbul: EserYay., 1977, C. 3-4, s. 1371.  
6
  Abdullah Kaygı, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kadar Ahlâk Öğretimi ve Ali 

Seydi Bey”, Felsefe Dergisi, 1986, C.2, Kasım, 17; Ayrıca bu konuda yapılan 
bibliyografik bir çalışma için bkz., FarukÖztürk, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e 
Ahlâk Kitapları”, Kebikeç, 1998, S.6, 31-39. 
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Ali Seydi Bey bilhassa eserleriyle Türk eğitim ve fikir hayatına 
önemli hizmetlerde bulunmuştur. Meşrutiyet aydınlarının birçoğu gibi, 
maarif sahasındaki eksiklerin giderilmesinin önemine inanmış, bunun 
için pek çok eser yayımlanması gerektiği üzerinde durmuştur. Ona 
göre ilerlemek için Batı’nın ilim ve fen alanlarındaki gelişmelerinden 
süratle haberdar olmak ve halkın kültür seviyesini yükseltmek gereki-
yordu. Bu sebeple birçoğu ders kitabı mahiyetinde olan büyüklü kü-
çüklü doksandan fazla eser kaleme almıştır. Dil meseleleriyle ayrıca 
ilgilenmiş, çeşitli sözlükler hazırlamıştır. 

Ali Seydi Bey’in yazdığı ahlâka dair eserler; Vezâif Nazariyesi 
Üzerine Mürettep Ahlâk-ı Dînî (İstanbul, 1911); Musâhabât-ı Ahlâkıyye 
(İstanbul, 915)

7
; Terbiye-i Ahlâkıyye ve Medeniyye adlı üç kısım olarak 

basılmış eserinden başka (çeşitli baskıları için bk. Özege, IV, 1806-
1807) iki kısım halinde Kızlara Mahsus Terbiye-i Ahlâkıyye ve 
Medeniyye (İstanbul 1910-1911) adlı ders kitaplarını da hazırlamıştır. 
Bunlardan başka çeşitli okullarda ders kitabı olarak okutulan bizzat 
kendisinin veya diğer müelliflerle birlikte hazırladığı eserleri de vardır.

8
 

Ali Seydi Bey: Musâhabât-ı Ahlâkıyye
 

Ali Seydi Bey’in ahlâk kitaplarından biri ibtidâî mekteplerin altı 
devresi için ayrı ayrı hazırlanmış olan Musâhabât-ı Ahlâkıyye’dir.

9
  

                                                      
7
  Altı kitaptan (bölüm) meydana gelen bu seri devre-i ûlâ 1-2, devre-i muta-

vassıta 3-4, devre-i âliyye 5-6 olmak üzere mekâtib-i ibtidâiye programına 
uygun olarak hazırlanmış ve birçok baskısı yapılmıştır. Eserin, Telif ve Tercü-
me Heyeti tarafından reddedildiği halde ibtidâî mekteplerde okutulmak üzere 
kabul olunan kitaplar arasında yer aldığı bilinmektedir. BOA, MF. MKB, 
215/105, 28 S1338, s. 5. 
8
  Ayrıntılı bilgi için bkz. Mustafa Uzun, “Ali Seydi Bey”, DİA, C. 2, İstanbul: 

TDV Yayınları, 1989, s. 442-445; İhsan Işık, Resimli ve Metin Örnekli Türkiye 
Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, C. 1-10, Ankara: Elvan Yayın-
ları, 2006, s. 252. 
9
  II. Meşrutiyet’ten sonra 6 Ekim 1913 tarihli “Tedrisat-ı İbtidâiye Kanun-ı 

Muvakkati” ile mevcut okulların üç yılı ibtidâî ve üç yılı da rüşdiye olmak üzere 
altı yıllık eğitim kurumları şeklinde birleşmiş olduğunu daha önce ifade etmiş-
tik. Geçici olarak adlandırılmış olsa da 1961 yılına kadar etkili olan bu kanunla 
birleştirilen her iki kademe, altı yıllık Mekâtib-i İbtidâiye-i Umûmiye adını almış-
lardır. Mekâtib-i ibtidâiyenin altı senelik eğitimi üç devreye ayrılmıştır. 7-8 
yaşındaki çocuklara mahsus devre, “devre-i ibtidâiye”; 9 ve 10 yaşındaki ço-
cuklara mahsus olan devresi “devre-i vasatiye”; 11-12 yaşındaki çocuklara 
mahsus devresi de “devre-i âliye” adını almıştır. Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, s. 
186, 232; Binbaşıoğlu, Cavit, Başlangıçtan Günümüze Türk Eğitim Tarihi, 
Ankara: Anı Yayınları, 2009, s. 269; Millî Eğitimle İlgili Mevzuat: 1857–1923, 
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Eserin dili ve muhtevası devrelere göre değişiklik göstermekte-
dir. Musâhabât-ı Ahlâkıyye (İstanbul,1919)’de sade ve akıcı bir dil 
kullanılmış, konu anlatımları kısa tutulmuş, şiirlerle, sorularla ve bazı 
ahlâkî manzumelerle konular zevkli hale getirilmeye çalışılmıştır. Ali 
Seydi Bey bu eserlerinde resimler de kullanmıştır. Konu başlıklarına 
dikkat edildiğinde muhtevanın da ağır olmadığı, anne-babaya ve bü-
yüklere itaat, vatan sevgisi ve bazı iyi huy ve kötü huylarla sınırlandı-
rıldığı görülmektedir. Ali Seydi Bey’in Musâhabât-ı Ahlâkıyye’de üze-
rinde öncelikle durduğu konu, ailenin önemi ve aile fertlerinin birbirle-
rine karşı vazifeleridir. Eserde insanların birbirlerine karşı olan vazife-
leri de ele alınmış; hayvanlara karşı vazifelere de kısaca yer verilmiş-
tir.

10
  

Sa’y ve gayretin önemi, ilmin kadir ve kıymetinin bilinmesi ge-
rektiği, mektebin önemi ve mektep içerisindeki vazifeler kitabın diğer 
konularındandır. Ali Seydi Bey, Musâhabât-ı Ahlâkıyye’de malûmât-ı 
medeniyye konularına da yer vermektedir. İbtidâî mekteplerin ilk dev-
releri için hazırlanmış olan Musâhabât-ı Ahlâkıyye’de, bu konular sı-
nırlı tutulmuş; özellikle vatanın önemi ve vatan muhabbeti üzerinde 
durulmuştur. Burada Osmanlı Devleti’ne ait toprakları gösteren bir 
haritanın kullanıldığı görülmektedir. Yine bu bahisten olarak vatana 
karşı vazifeler üzerinde durulmakta ve bunlar; kanuna itaat, vergi ve 
askerlik şeklinde sıralanmaktadır.  

Musâhabât-ı Ahlâkıyye’nin devre-i mutavassıta ikinci senesine 
mahsus olan kısmında ahlâk konularından ziyade hükûmetin salahi-
yetleri ve hizmetleri, hükûmet çeşitleri, kanun, belediyeler, askerlik 
gibi, tamamen vatandaşlık bilgileri ele alınmıştır. Devre-i 
mutavassıtanın birinci sınıfında, kişinin nefsine, ailesine, çevresine 
karşı vazifeleri ile dinî vazifeleri ders konusu olarak karşımıza çıkar-
ken, devre-i mutavassıtanın ikinci devresinde ise sadece vergi, asker-
lik, seçim, kanunlar, devlet memurları, güvenlik görevlileri, mahkeme-
ler gibi, malûmât-ı medeniye konularına yer verilmiştir.

11
 Eser II. Meş-

rutiyet sonrasında yazıldığı halde meşrutiyet, eşitlik, hürriyet gibi, kav-
ramlara değinilmediği dikkat çekmektedir. Osmanlılık ve sancağa 

                                                                                                                  
Reşat Özalp (drl.), Ankara: MEB Yayınları, 1982, s. 83; Unat, Faik Reşit, Tür-
kiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihî Bir Bakış, Ankara: MEB Basımevi, 
1964. s. 40. 
10

  Konular; vazife kavramı üzerinden anlatılmaktadır. Bunlar şu şekilde sıra-
lanabilir: vazife-i nefsiyye, vazife-i beytiyye, vazife-i vataniyye, vazife-i 
insaniyye, vazife-i diniyye.  
11

  Ali Seydi, Musâhabât-ı Ahlâkıyye, Devre-i Mutavassıta 2. Sene, İstanbul: 
Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1332/1916. 
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hürmet kavramları üzerinde çokça durulduğu görülmektedir. Hatta 
eserde yer verilen bir resmin altında “Artık bundan sonra her yerde 
Osmanlılık” ifadesi yer almaktadır.

12
 

Ali Seydi Bey’in altı dershâneli mekteplerin devre-i âliye birinci 
sınıfları için hazırlamış olduğu Musâhabât-ı Ahlâkıyye’de, vicdan, vazi-
fe gibi, teorik ahlâk konularına yer vermiş olduğu görülmektedir. Nite-
kim eserin, mekâtib-i ibtidâiyenin devre-i âliyesine yönelik olması bu 
duruma sebep olarak gösterilebilir.

 
 

Diğer ahlâk ders kitaplarında olduğu gibi, Musâhabât-ı 
Ahlâkıyye’de de hıfz-ı sıhhat konusu üzerinde önemle durulmuştur. 
Vazife-i nefsiyyeden olarak belirtilen hıfz-ı sıhhat için kırk bir maddede 
öğrencilere tavsiyeler verilmiştir.

13
 

Konu anlatımlarında güzel söz ve şiirlerden faydalanmıştır. Kul-
lanılan şiirlerin de anlaşılır ve kısa ifadeli olması dikkat çekmektedir.

14
 

Eserdeki şiirlerin genel olarak bu özellikte olması, şiir seçiminde öğ-
rencilerin yaş seviyesinin dikkâte alındığının bir göstergesi sayılabilir. 
Ayrıca eserin adından da anlaşıldığı üzere konular sohbet havasında 
verilmekte; özellikle iki kişinin diyalogu üzerinden anlatılmaktadır.

 15
 

Tiyatral bir anlatımın hâkim olduğu eserlerde, öğretmen ve öğrenci 
diyalogu üzerinden büyüklere itaat ve hürmet bir borç olarak anlatıl-
maktadır. Küçüklere güzel muamelede bulunma ve onlara şefkat gös-
termenin önemi ile hizmetçilere iyi davranmanın gerekliliği ve onlara 
karşı vazifeler de sohbet eden bir baba ve oğul aracılığıyla izah edil-
mektedir. Eserin birçok konusu öğretmen-öğrenci sohbeti şeklinde 
iken konuların bir kısmında farklı sohbet ortamlarından da yararlanıl-
mıştır. Konular, bazan bir anne-oğul arasında geçen sohbetle bazen 
sınıf ortamında müfettiş ve öğrencilerin yaptığı söyleşi ile bazen de iki 
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  Ali Seydi, Musâhabât-ı Ahlâkıyye, Devre-i Âliye 1. Sene, İstanbul: Şirket-i 
Mürettibiye Matbaası, 1332/1916, S. 165. 
13

  Bu maddelerde; terli iken su içmemek, yemekten once ve sonra elleri 
yıkamak, düzenli uyumak, sağlıklı beslenmek gibi genel olarak sağlığı koru-
maya yönelik tavsiyeler yer almaktadır. Bkz. Ali Seydi, Devre-i Âliye 1. 
14

  Örneğin “iftira” ile alakalı olarak verilen şiirin bir kısmı şöyledir: İftiradan 
kötü bir hal olamaz / Müfteri rahat vicdan bulamaz ….. Böyle mahlûka selam 
vermemeli / Evine hânesine gitmemeli  
15

  Örneğin “Aile ve ailenin nimetleri”, Necip ve Hüseyin’in aralarında geçen 
konuşmalar ile verilmektedir. Necip “Aile nedir?” diye sormakta; Hüseyin de 
“İnsanın aralarında doğup büyüdüğü, içlerinde yaşadığı, hayatına, namusuna, 
menfaatine ortak ettiği adamların heyet-i mecmuasıdır” şeklinde cevap ver-
mektedir. Ali Seydi, Devre-i Ûlâ 2. Sene, s. 3. 
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arkadaşın konuşması ile anlatılmıştır. Bir başka husus da birkaç ko-
nunun aynı hikâye içerisinde verilmesidir. 

Eserde konular resimlerle desteklenmiştir. Örneğin “sa’y ve se-
bat”tın öneminden bahsedildikten sonra konunun sonuna “zeblin balo-
nu” resmi konulmuş; altına da “sa’y ve sebat neler tevlid ediyor!” ifa-
desi yazılmıştır. Bir başka örnek de sarhoşlukla ilgili olarak verilen 
resimdir. Sarhoş bir adamın bulunduğu resmin altında “Sarhoşun çeh-
resinin aldığı şekle dikkat!” yazılıdır. Aynı yerde iki tane de mide resmi 
verilmiştir ki onların altında da “İşret kullanmayanın midesi”, “İşret 
kullananın midesi” şeklinde ifadeler yer almaktadır. Yine tasarruf ve 
iktisat konusunda Newyork’taki otuz katlı bir binanın resmi, konunun 
sonuna ilave edilmiş ve altına “İktisat sayesinde neler yapılıyor?” ya-
zılmıştır.

16
 

Ali Seydi Bey’in Musâhabât-ı Ahlâkıyye’de hikâyelerden de ya-
rarlandığı, bunu bir araç olarak kullandığı görülmektedir. Örneğin Ya-
zar, “Ağustos Böceği ile Karınca”, “Karga ile Tilki” şeklinde bazı meş-
hur ahlâkî manzumelere yer vermektedir.

17
 

Ders anlatımında hayattan, tarihten örnekler verilmekte; öğren-
me kalıcı hale getirilmektedir. Eserde, sahabe, âlim ve filozof sözlerine 
yer verilmektedir. Osman Gazî, Selahaddin Eyyûbî gibi, tarihî şahsi-
yetlerin ahlâkî özelliklerinden örnekler verilmektedir.

18
  

Ali Seydi Bey, diğer ahlâk ders kitaplarından farklı olarak eserin 
her bölümünde “lügat” başlığı altında, metin içerisinde geçen kelime-
lerden bir sözlük oluşturmuştur.

19
 Yine farklı bir metot olarak konu 

sonlarında “talim” başlığı ile ödevler vermektedir. Örneğin anne ve 
babaya karşı vazifeler konusunun sonunda şöyle bir “talim” vermek-
tedir: “Muallim âtideki ibareyi talebeye sual tarzında izah ve tafsil etti-
recektir: Anamıza-babamıza ettiğimiz hürmet ve riâyet bir borçtur, biz 
bu borcu ileride kimden alacağız?” Örneğin vezâif-i nefsiyye bahsinde 
“itidal”in önemi ayrıntılı bir şekilde anlatıldıktan sonra “tâlim” kısmında 
“İnsan yemek için yaşamaz. Yaşamak için yer” sözü öğrenciler tara-
fından açıklanmak üzere verilmiştir.

20
 Yazar, talim kısmına ilaveten, 
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  Ali Seydi, Musâhabât-ı Ahlâkıyye, Devre-i Âliye 1. Sene, İstanbul: Şirket-i 
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  Ali Seydi, Musâhabât-ı Ahlâkıyye, Devre-i Ûla 1. Sene, İstanbul: Matbaa-i 
Orhaniye, 1335/1919. 
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  Ali Seydi, Musâhabât-ı Ahlâkıyye, Devre-i Mutavassıta 1. Sene, İstanbul: 
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  Ali Seydi, Musâhabât-ı Ahlâkıyye, Devre-i Ûla 1. Sene, s. 3. 
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  Ali Seydi, Devre-i Mutavassıta 1, s. 5, 11. 
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öğrencilerin bilgilerini ölçmek amacıyla konu sonlarında onlara çeşitli 
sorular yöneltmektedir. (Günümüz ders kitaplarındaki “değerlendirme 
soruları” gibi.) 

Eserde konuların oldukça renkli bir şekilde sunulduğu görül-
mektedir. Ali Seydi’nin konuları, yakın çevreden örnekler vererek izah 
etmeye çalıştığı fark edilmektedir. Vazife-i nefsiyye ile alakalı “huzûzat 
perver olmamalı” bahsinde yer alan muallim-şakird konuşması buna 
örnek verilebilir. Konuşma, öğrenci Halim’e muallimin, kardeşinin ne-
rede olduğunu sormasıyla başlar: “Halim - O hasta olduğundan bugün 
mektebe gelemeyecek. Muallim - Neden hasta olmuş? Halim - Pede-
rime söylediğine göre dün tiyatroda üç tabak dondurma yemiş ondan! 
Muallim - Ne! üç tabak mı? Oğlum ben size her vakit demiyor muyum 
ki nefsinize esir olmayın; huzuzât perver olmayın…”

21
 Görüldüğü gibi, 

yazar, mesajı, çocukların dikkatini çekecek bir örnek üzerinden ver-
mekte, bu şekilde sözlerini etkili kılmaya çalışmaktadır. 

Musâhabât-ı Ahlâkiyye’de dinî referanslara da yer verilmiş; ayet 
ve hadislerden faydalanılmıştır. Örneğin ailenin önemi anlatılır-
ken“Ailesine hayırlı olan sizin en hayırlı olanınızdır” hadisi hatırlatıl-
mıştır. Yine say ve gayretten bahsedilirken “Ve en leyse lil insani illâ 
ma sa‘ ”

22
 ayeti ile konunun önemi vurgulanmıştır.

23
 

Eserde davranışların dinî ve dünyevî akibeti birlikte verilmeye 
çalışılmıştır. Buna “Namussuz adamlar dünya ve ahirette rezil ve rüs-
va ve herkesin indinde mayûb olur.” ifadesi örnek gösterilebilir. Aynı 
şekilde “doğruluk” bahsinde muallim, öğrenciye “Müstakim olan adam 
mutlaka doğruluğunun mükâfatını görür mü?” diye bir soru yöneltir. 
Öğrenci Said ise “Ergeç mükâfatını görür. Meşhur meseldir: Müstakîm 
ol Hazreti Allah utandırmaz seni!” diye cevap verir. Muallim, “Doğru 
olanlar için daha başka bir mükâfat var mıdır” şeklinde bir soru daha 
yöneltir. Bunun üzerine öğrenci “Evet vardır. O da mükâfat-ı uhrevî-
dir…” der ve ardından bu konuda Kur’ân-ı Kerim’in emri olduğunu 
beyan eder.

24
 

Eserde yazarın çizdiği çocuk profilinin de oldukça dikkat çektiği 
söylenebilir. Büyüklerine, özellikle babasına karşı son derece saygılı 
ve edeble hareket eden, akranları da dâhil olmak üzere herkese saygı 
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ifadeleri ile hitap eden, soru soran, öğrenmeye istekli, araştırmayı 
seven, çok malûmât sahibi bir çocuk karşımıza çıkmaktadır.

25
 

Ali Seydi Bey: Kızlara Mahsus Terbiye-i Ahlâkiyye ve 
Medeniyye 

Ali Seydi Bey’in bir diğer eseri ibtidâî mekteplere giden kız öğ-
renciler için hazırlamış olduğu Kızlara Mahsus Terbiye-i Ahlâkıyye ve 
Medenıyye (1913)’dir.

26
 Eser, üç cilt halinde basılmıştır.  

Eserin kızlara mahsus bir ahlâk kitabı olması görünen ilk orijinal 
kısmıdır. Nitekim bu özellik eleştirilmekle birlikte son dönem ahlâk 
kitaplarından bazılarının kızlar için yazıldığı görülmektedir.

27
 

Eserde kullanılan dil sade ve anlaşılır olup dipnotlarla metinde 
geçen kelimelerin anlamlarının verilmesi, yazarın bu konudaki hassa-
siyetini bir kez daha göstermektedir. Eserin konuları, Ali Seydi’nin 
diğer ahlâk kitaplarında olduğu gibi, vazife üzerine temellendirilmiştir. 
Yazar, sık sık kız çocuklara, “Sevgili hanım kız!” şeklinde hitap etmek-
te ve nasihat üslubunda dersler vermektedir. 

Ai Seydi Bey, eserde öncelikle kız çocukların, neden ilm-i ahlâk 
okumaları gerektiğini örnekle izah etmektedir. Kız öğrencilere anne ve 
babalarının vazifelerini anlatmakta; kendilerinin temel vazifesinin de 
mektebe devam edip gelecekte kullanmak üzere birtakım malûmât 
öğrenmek olduğunu ifade etmektedir. Çünkü “iyi bir kız, sevimli bir 
gelin, hayırlı bir zevce, faydalı bir valide, hatırlı, muteber bir komşu, iyi 
bir dost” olabilmesi için vazifesini tanıması, yani terbiye ve ahlâk sahi-
bi olması gerekmektedir. Yazar, kitabın amacını da “kızım sana vazife-
lerini öğretecek, istikbalde iyi, hayırlı, mesude bir kız, bir kadın 
olmaklığın için lâzım gelen şeyleri sana tâlim edecektir.” şeklinde ifade 
etmektedir.

28
 

Eserde “vazife” kavramı üzerinde durulmakta; vazifenin önemi; 
“Erkek olsun, kadın olsun bir insan dünyada mesud, bahtiyar olmak 
için vazifesini bilmelidir.”

29
 şeklinde izah edilmektedir. Vazifenin kısım-
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  Ali Seydi, Devre-i Mutavassıta 1, 
26

  Yurdagül Mehmedoğlu, “1838-1920 Yılları Arasında Örgün Eğitim’de Kul-
lanılan Dînî ve Ahlâkî Bilgi İçeren Üç Ders Kitabına Eleştirel Bakış”, İslâmî 
Araştırmalar Dergisi, C. 14, Sayı: 3-4, Ankara, 2001, s. 529-534. 
27

  Bkz. Kaygı, Felsefe Dergisi, s. 25. 
28

  Ali Seydi, Kızlara Mahsus Terbiye-i Ahlâkıyye ve Medenıyye, 3. Kısım, 
İstanbul: Artin Asaduryan Matbaası, 1329/1913, s. 5-6. 
29

  Ali Seydi, a.g.e., s. 7. 



190     SON DÖNEM OSMANLI AHLÂK TERBİYECİLERİ VE AHLÂK TERBİYESİ 
 

 

ları tek tek ele alınmakta; kişinin, kendine ve Allah’a karşı vazifeleri 
öncelikli olarak ele alınmaktadır. Kişinin, nefsin ve vücudunun hizmet-
kârı olduğunu söyleyen yazar, ona dikkat ve hizmet için gerekli olan 
hususlar üzerinde durmakta; Cenâb-ı Allah’ın emanet olarak verdiği 
ruh ve bedene karşı insanın her türlü hizmete mecbur olduğunu ifade 
etmektedir. İnsanın Allah’a karşı vazifelerini de maddeler halinde sıra-
layan Ali Seydi, daha sonra “İnsan dünyaya aile denilen kapıdan girer” 
sözüyle giriş yaptığı vezâif-i aile konusuna geçilir. Burada aile fertleri-
nin her birinin vazifelerinden ziyade, eserin kızlara mahsus olması 
sebebiyle yalnız kızlara, gelinlere, ev hanımlarına ve validelere ait 
vazifeler bildirilmektedir. Vezâif-i aileden olarak zevc ve özellikle zev-
cenin vazifelerinin neler olduğu belirtilmekte; “Zevcenin en mukaddes 
vazifesi, çocuklarını terbiye etmesidir” sözüne binaen çocuk terbiyesi 
üzerinde durulmaktadır.

30
 

Vezâif-i gayr-ı şahsiyyeden biri de vezâif-i medeniyyedir. Bu va-
zifeyi yazar, “Mâder-i mukaddesemiz olan vatana ve onun evladı olan 
millettaşlara, vatandaşlara karşı yapmasına mecbur olduğumuz vazi-
felerden ibarettir” şeklinde ifade etmektedir. Ardından hükûmet, 
hükûmet şekilleri, hükûmete karşı vazifeler, vatandaşların birbirlerine 
karşı vazifeleri üzerinde durur. Her milletin başında kral, padişah, im-
parator veya reis-i cumhur gibi, adlarla bir hükümdarın bulunduğunu 
ifade eden yazar, “fazla olarak bizim padişahımızın bir de halife 
ünvanı vardır” diyerek “halifelik” müesesesinin ne olduğunu, ne ifade 
ettiğini açıklar.

31
 Hükûmet şekillerinden bahsederken Meşrutiyet’in 

ilanı üzerinde durur; meşrutiyetle gelen değişiklikleri, meclis-i 
mebusanı, seçimin nasıl gerçekleştiğini anlatır. Vatandaşın hükûmete 
karşı görevlerini de, kanuna itaat, kan vergisi (askerlik) ve kazanç 
vergisi olarak ifade eder. “Vatandaşlık, kardeşlikten büyüktür” diyen 
yazar, vatandaşların birbirlerine karşı vazifelerinin neler olduğunu da 
anlattıktan sonra annelerin daha beşikte iken çocuklarına vatan sevgi-
sini aşılamalarını, vatandaşlık, millîyet, millîyetperverlik kavramlarını 
vermeleri gerektiğini söyler. 

Eserde son olarak vezâif-i insaniyye konusuna yer verilmekte-
dir. Kişinin insanlık âleminin bir parçası olması sebebiyle insanoğluna 
karşı birtakım vazifeleri olduğunu ifade eden yazar, bunların vezâif-i 
umûmiye olarak da adlandırılabileceğini söylemektedir. Bu vazife, 
vezâif-i me’mure ve vezâif-i menhiyye şeklinde ikiye ayrılmaktadır ki 
yazar bunları; her insanın hayatına, hukukuna, malına ve hürriyetine 
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hürmet ve riâyet şeklinde belirtmektedir. Ayrıca vezâif-i me’mureyi ifa 
edebilmek için “iffet”, “istikamet” ve daha birçok ahlâkî fazilete sahip 
olunması gerektiğini ifade eden yazar, bunların neler olduğunu 
“Fezâil-i Ahlâkiyye” başlığı altında açıklar. Vezâif-i menhiyye, kitabın 
on dokuzuncu dersi ve son konusudur. Bu vazifeyi, “Şer’an, ahlâken, 
aklen başkalarına karşı yapmamaklığımız lâzım gelen hallerdir” diye 
belirten yazar, fezâil-i ahlâkiyyenin zıddı olan ve “rezâil-i ahlâkiyye” 
olarak adlandırılan bu halleri anlatır. Örneğin adaletten ayrılmak, yalan 
söylemek, nankörlük, nefret, riya ve bunlara benzer kötü ahlâk özellik-
lerini “rezâil-i ahlâkiyye” olarak vermektedir. 

Eserde konu başlarında “Kadınlar insaniyetin nısfıdır.”, “Nefsini 
sevmeyen başkasını hiç sevemez”, “Bir kız bakılsa mader-i kâinattır.”, 
“Ruh bize Allah’ın vediasıdır.” şeklinde güzel sözlerden yararlanılmış-
tır. Sayfa altlarında da dipnot olarak konu içerisinde geçen bazı keli-
melerin anlamları verilmekte; küçük bir lügat oluşturulmaktadır. Eserde 
verilen örneklerin ağırlıklı olarak kız çocuklarının cinsiyetine ait roller 
ile alakalı olduğu görülmektedir. Ayrıca “Marazlı bir vücut ile Cenab-ı 
Allah’a karşı ibadete dahî muktedir olamayacağımızdan günahkâr 
dahî olmuş oluruz”, “Cenab-ı Hak herkes için ilim öğrenilmesini emre-
diyor” gibi, örneklerden yazarın İslâm’a dayalı bir ahlâk anlayışına 
sahip olduğu anlaşılmaktadır.

32
 

Ali Seydi Bey: Terbiye-i Ahlâkıyye ve Medeniyye 

Terbiye-i Ahlâkıyye ve Medeniyye (1324/1906), çeşitli 
baskılarında yer alan bilgilere göre idâdî mekteplerde okutulan ahlâk 
ders kitaplarındandır. Ancak eserin Mercan Mekteb-i İdâdîsi’nin 
üçüncü sınıfında tedris olunan derslerin özeti olduğuna dair bir bilgi de 
bulunmaktadır.

33
 

Ali Seydi Bey, eğitim-öğretim süresini hesap ederek konuları 
taksim etmiştir ki buna göre “Terbiye-i Ahlâkıyye ve Medeniyye” ders 
konularının yirmi derste tamamlanması gerektiği kanaatindedir. 

Ali Seydi, II. Meşrutiyet’e kadar mekteplerin çoğunda ahlâk 
dersinin okutulduğunu ifade etmekte; ancak II. Abdülhamid 
döneminde konulara müdahale edildiğini; terakkî, ittihad, teâvün, 
hamiyyet, millîyet, vatan, hürriyet ve vicdan gibi, kelimelerin kâle 
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alınmadığını iddiâ etmektedir. Dolayısıyla II. Meştutiyet’ten sonra 
hürriyet-i fikriyye ve vicdaniyyeye malik olunduğundan ders 
programlarının tadil edildiğini, muallimlerin daha rahat ders anlattığını 
belirtmektedir. Ahlâk dersinin amacını da nefsimize, ailemize, 
milletimize, bütün cemiyyet-i beşeriyyeye karşı mükellef olduğumuz 
vazifeleri öğretmek, âdâb-ı muâşeret-i medeniyyenin ne olduğunu 
fikrimize telkin etmek şeklinde özetlemektedir. Ayrıca yazar, eserde 
ele alacağı konuların nazarî ahlâkın konuları olmadığını belirtmekte; 
nazarî ahlâka yüzeysel bir bakışın yeterli olacağını ifade etmektedir. 

Kitap, yazarın girişte ifade ettiği gibi, yirmi dersten ibaret olup 
her bir derse başlık verilmiştir. Başlıklar altında önce derste işlenecek 
konular yer almakta; ardından derse anlatımına geçilmektedir. Birinci 
derste “İlm-i ahlâka bir nazar” başlığı altında ilm-i ahlâkın tarifi 
yapılmakta; mevzuu ve gayesi belirtilmektedir. Yine aynı derstte 
ahlâkın kaynağı konusundaki görüşlere yer verilmektedir. Tabii ahlâk 
ve kesbî ahlâk şeklinde iki kısım ahlâktan söz edilmektedir. Bunlara 
ilaveten huyun değişip değişmeyeceği meselesine de değinilmiştir. 

Eserde altıncı derse kadar ele alınan konular nazarî ahlâkla 
ilgilidir. Kavânîn-i ahlâkiyyenin mahiyeti, vezâif-i memure ve vezâif-i 
menhiyye şeklinde açıklanır ve kaynağı vicdan olarak gösterilir. 
İnsanın maddî ve manevî yönü, hayvanlarla müşterek yönü ve 
onlardan farkı ele alındıktan sonra melekât-ı akliyye anlatılır. 
Terbiyenin tarifi yapılır ve terbiye-i cismaniye, terbiye-i fikriyye, terbiye-
i ahlâkiyye şeklinde terbiyenin üç kısma ayrılacağı belirtilerek kısa 
açıklamalar yapılır. 

Beşinci ders vazife ve mesuliyet kavramları üzerinedir. 
Vazifenin vezâif-i nefsiyye, vezâif-i beytiyye ve vezâif-i ictimaiyye 
şeklinde üçe ayrıldığını ifade eden yazar, sonraki derslerde de bunları 
ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır. 

Osmanlı ahlâkçıları arasında vazife konusunda en kapsamlı 
tanımın Ali Seydi Bey tarafından yapıldığını görmekteyiz. İnsanın 
nefsine, aile fertlerine karşı bazı vazifeleri olduğu gibi, mensup 
bulunduğu toplumun fertlerine karşı da vatanî ve millî hizmetlerden 
oluşan birtakım vazifeleri vardır ki bu vazifelere, vezâif-i ictimaiyye ve 
vezâif-i umumiyye denir. Vezâif-i ictimaiyyeden olarak kişi milletini, 
vatandaşları sevmek, vergi vermek, askerlik yapmak ve memurlukta 
bulunduğu sırada sadakat ve istikamet göstermek gibi, vazifelerle 
mükelleftir. 

Ali Seydi Bey’in diğer eserlerinde öne çıkan birkaç ahlâk 
görüşünü aşağıya almak istiyorum. 
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Ali Seydi, insanın nefsinde kusur gördükçe bu kusurların nefiste 
yerleşip kökleşmesine meydan verilmemesi gerektiğini, ancak 
herkesin kendi kusurunu göremeyeceğinden, insanın kusurlarını bilip 
görebilmesi için ilim ve marifet sahibi olması gerektiğini ifade eder. Bu 
konuda o, gözün her şeyi görebilmesine rağmen kendisini bir ayna 
olmaksızın göremeyeceğini, kişinin hata ve noksanlarını görebilme 
konusunda ise dost ve öğretmenlerin kişiye ayna mesabesinde 
olacağını belirtmektedir. 

Öte yandan tevaazuyu, muamelede, söz ve fiilde- ifrata 
varmamak şartı ile- nezaket göstermek olarak tanımlayan Ali Seydi 
,neden mütevazi olmamız gerektiğini ikili ilişkiler üzerinden açıklar. 
İnsan nasıl ki, kendi nefsinin aziz, hürmete muhtaç, başkaları 
tarafından ihtirama layık olduğunu düşünüyor ise, başkalarının da 
böylece aziz, muhterem, hürmete layık olduğuna inanmalı ve 
başkalarından beklediği muamaleyi onlara yapmalıdır. Mesela, bir 
insanın nasıl ki kendisine güzel bir şekilde hitap edildiğinde memnun 
oluyorsa, o da karşısındakine aynı şekilde hitap edilmelidir. 

Ali Seydi Bey, Allah’ın hiç bir canlıyı boş yere yaratmayacağını, 
bizim görevlerini bilmesek de bütün canlıların bir görevi ve insanlara 
faydası olduğunu, bu sebeple de hayvanlara acımamız ve onlara eza 
ve işkence etmekten kaçınmamız gerektiğini ifade eder. Zira bu 
davranışlar hem insanın şanına yakışmaz hem de Allah’ın rızasına 
uymaz. Ali Seydi, ilk bakışta zararlı gözüken sineklerin bile –zararlı 
mikropları toplamak suretiyle- insanlara pek çok faydaları olduğunu 
ifade ederek hayvanların insanlığa faydalarına da dikkat çeker, kişinin, 
hayvanlara kötü muamele etmesinin etkilerinin insanî ilişkilere de 
yansıyacağını belirtir ve “Hayvanları sevmeyen insanları sevmez.” 
Atasözünü hatırlatarak insanın hayvanlara zulüm etmesi halinde o 
hale alışarak aynısını insanlara da yapabileceğini, hayvanlara iyi 
davranmayanların insanlara da iyi davramayacağını belirtir. 

Osmanlı ahlâkçıları her reziletin tedavisinde olduğu gibi, ucb’un 
tevazu ile tedavi olunmasını da tavsiye etmişlerdir. Ali Seydi’ye göre 
kişi, herkesi kendisinden hayırlı bulmalı ve bilmelidir. Bir kimse bir 
çocuk gördüğü zaman “Bu benden hayırlıdır, zira henüz yaşı küçük 
olduğundan benim kadar günah işlememiştir”, kendisinden büyük bir 
kimse gördüğünde ise “Bu adam benden çok yaşamış, dolayısıyla 
Cenâb-ı Hakk’a benden çok ibadet eylemiştir”, bir âlim gördüğünde 
“Benim mahrum olduğum nimet-i ilim ve marifetten hissedar olan bu 
zat, elbette benden hayırlıdır” ve bir cahile karşı “Bu adam hasbe’l-
cehale günah işler, ben ise âlim olduğum için bile bile günahkar 
oluyorum, o halde bu adam benden hayırlıdır” demelidir. 
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Sonuç 

a. Ali Seydi Bey, eserleri ile Türk eğitim ve fikir hayatına önemli 
hizmetlerde bulunmuştur. Meşrutiyet aydınlarının birçoğu gibi, maarif 
sahasındaki eksiklerin giderilmesinin önemine inanmış, bunun için pek 
çok eser yayımlanması gerektiği üzerinde durmuştur. 

b. Ali Seydi Bey, ilerlemek için Batı’nın ilim ve fen alanlarındaki 
gelişmelerinden süratle haberdar olmak ve halkın kültür seviyesini 
yükseltmek gerektiğine inanmıştır. Bu sebeple birçoğu ders kitabı 
mahiyetinde olan doksandan fazla eser kaleme almıştır.  

c. Dil meseleleriyle ayrıca ilgilenmiş, Türkçe’nin doğru kullanıl-
masını sağlamak amacıyla çeşitli sözlükler hazırlamıştır.  

d. Ali Seydi Bey’in ahlâk kitapları, II. Meşrutiyet döneminde 
mekteplerde okutulan önemli kitaplar arasında yer almıştır. 

e. Ali Seydi Bey ahlâk ders kitaplarında ahlâkı, “vazife” kavramı 
ile birlikte ele almıştır. İnsanın ödev sorumluluğunu belirterek, bunları, 
vezaif-i nefsiyye ve ruhiyye, vezaif-i beytiyye, vezaif-i medeniyye ve 
vezaif-i vataniyye olmak üzere bölümlere ayırmıştır. 

f. Ali Seydi Bey, ahlâk ders kitaplarında, öğrencilere ve öğret-
menlere yönelik etkinlikler ve yönergeler kullanmıştır. Ders kitapların-
da “sözlük” kullanması, onu çağdaşlarından farklı kılmaktadır. 

g. Ahlâkî davranışları her yerde ve her durumda geçerli olacak 
şekilde anlamaya ve anlatmaya çalışmıştır. Ona göre evrensel doğru 
harekete ulaşmak “ilm-i ahlâkın” gayesidir. 

h. Ali Seydi Bey, evrensel bir ahlâk anlayışını benimsemekle 
birlikte; ahlâk kitaplarında İslâm dininin emir ve yasaklarından uzak-
laşmadığı görülmektedir. 



 

 

 
 
 

KAYNAKÇA 

Akyüz, Yahya, Türk EğitimTarihi, İstanbul: Kültür Koleji Yay., 1997. 

Ali Seydi, Musâhabât-ı Ahlâkıyye, Devre-i Âliye 1. Sene, İstanbul: Şir-
ket-i Mürettibiye Matbaası, 1333/1917. 

Ali Seydi, Musâhabât-ı Ahlâkıyye, Devre-i Âliye 2. Sene, İstanbul: Şir-
ket-i Mürettibiye Matbaası, 1332/1916. 

Ali Seydi, Musâhabât-ı Ahlâkıyye, Devre-i Mutavassıta 1. Sene, İstan-
bul: Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1336/1920. 

Ali Seydi, Musâhabât-ı Ahlâkıyye, Devre-i Mutavassıta 2. Sene, İstan-
bul: Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1332/1916. 

Ali Seydi, Musâhabât-ı Ahlâkıyye, Devre-i Ûla 1. Sene, İstanbul: Mat-
baa-i Orhaniye, 1335/1919. 

Ali Seydi, Musâhabât-ı Ahlâkıyye, Devre-i Ûlâ 2. Sene, İstanbul: Şirket-
i Mürettibiye Matbaası, 1332/1916. 

Ali Seydi, Terbiye-i Ahlâkıyye ve Medeniyye, İstanbul: Artin Asaduryan 
ve Mahdumları Matbaası, 1326/1910. 

Ali Seydi, ahlâkî Dini, Dersaadet, 1329. 

Ali Seydi, Kızlara Mahsus Terbiye-i Ahlâkıyye ve Medeniyye, 3. Kısım, 
İstanbul: Artin Asaduryan Matbaası, 1329/1913. 

Baha Tevfik, Hassasiyet Bahsi ve Yeni Ahlâk, Teceddüd-i İlmî ve 
Felfefî Kütüphanesi, İstanbul, (Tarihsiz). 

Berkes, Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul: Doğu Batı Yay., 
1978. 

Binbaşıoğlu, Cavit, Başlangıçtan Günümüze Türk Eğitim Tarihi, Anka-
ra: Anı Yayınları, 2009.  

BOA, MF. MKB (Maarif Nezâreti Maarif-i Kebir Katalogu), 215/105, 28 
S1338, s. 5. 

Ergin, Osman Nuri, Türkiye Maarif Tarihi, İstanbul: EserYay., 1977, C. 
3-4. 

Erişirgil, M. Emin, “Ahlâk Terbiyesi Etrafında Münakaşalar”, Ülkü, No. 
36, 1943. 

Gurbetoğlu, Ali, “II. Meşrutiyet Dönemi Çocuk Dergilerinde Ahlâk Eği-
timi ve Ahlâkî Değerler”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 
Cilt: IV, Sayı: I, Haziran 2007, s. 81-101. 



196     SON DÖNEM OSMANLI AHLÂK TERBİYECİLERİ VE AHLÂK TERBİYESİ 
 

 

Işık, İhsan, Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür 
Adamları Ansiklopedisi, C. 1-10, Ankara: Elvan Yayınları, 2006. 

Kaygı, Abdullah, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kadar Ahlâk Öğretimi ve 
Ali Seydi Bey”, Felsefe Dergisi, Cilt: 2 (Kasım 1986). 

Mehmedoğlu, Yurdagül, “1838-1920 Yılları Arasında Örgün Eğitim’de 
Kullanılan Dînî ve Ahlâkî Bilgi İçeren Üç Ders Kitabına Eleştirel Bakış”, İslâmî 
Araştırmalar Dergisi, C. 14, Sayı: 3-4, Ankara, 2001, s. 529-534. 

Millî Eğitimle İlgili Mevzuat: 1857–1923, Reşat Özalp (drl.), Ankara: 
MEB Yayınları, 1982.  

Öztürk, Faruk, “Tanzimat’tanCumhuriyet’e Ahlâk Kitapları”, Kebikeç, 
1998, S.6, 31-39. 

Tüccarzade İbrahim Hilmi (Çığıraçan), Avrupalılaşmak, (Haz. 
OsmanKafadar-FarukÖztürk) Ankara: Gündoğan Yay., 1997. 

Unat, Faik Reşit, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihî Bir Ba-
kış, Ankara: MEB Basımevi, 1964.  

Uzun, Mustafa, “Ali Seydi Bey”, DİA, C. 2, İstanbul: TDV Yayınları, 
1989, s. 442-445. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          ALİ SEYDİ BEY                                   197                  
 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

 

 
 
 

VI 
 

ALİ İRFAN EĞRİBOZÎ ve  

OSMANLIDA AHLÂK TERBİYESİ 

 

Ayşe KOÇ* 

Giriş 

Her dinin ve görüşün kendine has özellikleri olduğu gibi, İslâm 
dininin de kendine has bir inancı ve bu inanç üzerine kurulmuş ahlâkî 
görüşü, bireysel ve sosyal ahlâkî esasları vardır. İslâm dini bu yönden 
bütünlük arz eder. Esası İslâm dini olan İslâm ahlâkı, zaman ve me-
kân kaydı olmaksızın bütün hayatı içine almaktadır. Merkezde insan 
olmak üzere, insanın çevresindeki her şeyle olan münasebeti bu ahlâk 
alanı içine girer. Diğer bir ifadeyle İslâm'da ahlâk, hayatın tüm yönleri 
ile ilgili düzenlemeler öngören geniş bir çerçeveyi ve insan hayatının 
altyapısını teşkil eder, her şeyin temelini, esasını meydana getirir. 
Bütün insanî ve içtimai kurumlar bu alt yapı üzerine kurulmuştur.

1
 İs-

lâm ahlâkının kaynağı ise Kur’ân-ı Kerim ve onun ışığında oluşan 
sünnettir. Nitekim Hz. Aişe bir soru münasebetiyle Hz. Peygamber’in 
ahlâkının Kur’ân ahlâkî olduğunu belirtmiştir.

2
  

İslâm ahlâkının bu yapısı gereği din eğitimi ile ahlâk eğitimi eği-
tim tarihimiz boyunca ayrılmaz bir bütün şeklinde karşımıza çıkmakta-
dır. Tarihe baktığımızda din eğitiminin örgün eğitim kurumlarından 
çıkarıldığı istisnai dönem dışarıda tutulursa hemen her zaman belli 
dersler aracılığıyla dinle temellendirilmiş bir ahlâk anlayışına ahlâk 
eğitiminde yer verildiği söylenebilir. Dolayısıyla ahlâk eğitimiyle ilişkili 
diğer alanlar, vicdan eğitimi, karakter-kişilik eğitimi, bireyselleşme-
toplumsallaşma eğitimi de din eğitimi ve din temelli ahlâk eğitimiyle ile 
ilişkili olmuştur. Müslüman bir insan için ahlâkî yaşamını en çok etkile-
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yen unsur dindir. İslâm dininin kendi özelliğinden kaynaklanan yapısı 
gereği din eğitimi yapılırken ahlâk eğitiminin dışarıda bırakılması da 
imkânsız gibidir.

3
  

Eğitim tarihimiz boyunca din eğitimi ile birlikte yapılagelen ahlâk 
terbiyesi büyük oranda okullarda yapılmıştır. Ancak okulların tek başı-
na bir insana ahlâkî terbiyeyi tam olarak vermesi iddiası günümüz 
şartlarıda göz önüne alındığında abartılı olabilir. Günümüzde çocuğun 
içinde doğduğu ailesi, çevresi, arkadaş grupları, kitle iletişim kaynakla-
rı, toplumun yapısı, milli ve kültürel değerler, dinî yaşamın hayata 
yansıtılıp yansıtılmaması gibi, birçok faktör bu konuda etkili olmakta-
dır. Tarihimizde Osmanlı’nın son dönemlerinde de batı dünyası ile 
yoğun bir iletişim olduğu ve ahlâk terbiyesinde yukarıda sayılan faktör-
lerin etkisinin arttığı gözlenmektedir. İşte bu noktada Osmanlı ahlâk 
müelliflerinin ve eğiticilerinin bıraktığı mirası değerlendirmek, ahlâk 
terbiyesinde öngördükleri yöntemler üzerinde durmak bugün yapılacak 
olan ahlâk eğitimine katkıda bulunacaktır. Bu bağlamda tebliğimizde 
Osmanlı’nın son dönemlerinde yaşamış olan Ali İrfan Eğribozî’nin 
eserleri ve ahlâk anlayışı özelinde Osmanlı dönemindeki ahlâk terbi-
yesi açıklanmağa çalışılmış ve günümüze bir ışık tutması hedeflen-
miştir.  

Osmanlı’da Ahlâk Terbiyesi 

Günümüz eğitim alanında yapılan çalışmalarda “değerler” ismi 
ile ele alınmaya başlanan temel kavramlar Osmanlı müellifleri tarafın-
dan da ele alınmış ve ahlâk terbiyesi çerçevesinde incelenmiş konu-
lardır. Bu açıdan ahlâk terbiyesi ile ilgili osmanlıca eserler günümüz 
eğitim çalışmalarına kaynaklık edebilecek büyük bir miras konumun-
dadır. Bu geçmişimize sahip çıkmak, ahlâk eğitimi alanında geleceği-
mize ışık tutmak ve yeni yönler açmak açısından son derece önemli-
dir.

4
 

Osmanlı devletinde ilk dönem oluşan eğitim kurumlarına bakıl-
dığında ahlâk eğitimi ile din eğitiminin birlikte olduğu ve dinî derslerle 
birlikte din temelli bir ahlâk eğitimi verildiği görülmektedir. Eğitimin ana 
gayesi içerisinde din ve ahlâk eğitimi birlikte yer almaktadır. Sıbyan mek-
teplerinde çocuklar, bir yandan Kur’ân-ı Kerim, Tecvid ve İlmihal dersleri 
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okurken diğer yandan ahlâkî bilgiler öğrenmekte; eğitimin genel yapısı 
içerisinde güzel davranışlar edinmekteydiler. Ayrıca hem okumayı geliş-
tirmeleri hem de faydalı bilgiler öğrenmeleri için çocuklara ahlâk risale-
leri okutulmaktaydı. Dolayısıyla Tanzimat'tan önce mekteplerde dînî 
derslerden bağımsız bir ahlâk dersine ihtiyaç hissedilmemektedir. Tan-
zimat'tan önce din, toplumun her kurumunda olduğu gibi, eğitimde de 
zihnî ve fikrî temeli oluştururken sonraki yıllarda bu durumun değişme-
ye başladığı görülmektedir. Batı tarzı mekteplerin açılması, eğitim ve 
öğretimde yeni usullerin benimsenmesi neticesinde dinin, eğitimin ta-
mamını belirlemek ve yönlendirmek fonksiyonunu kaybederek genel 
eğitim içinde müstakil bir öğretim alanı oluşturduğu; dinî derslerle bir-
likte verilen ahlâkî öğüt ve nasihatlerin de ayrı bir ders olarak şekillen-
meye başladığı söylenebilir.

5
 

Osmanlı Devleti'nin gerileme nedenleri üzerinde duran aydınlar, 
yaşanılan buhranın ve bireysel ahlâkî çöküntünün, İslâm ahlâkının yeni 
eğitim ve kültür hayatında ihmal edilmiş olmasından kaynaklandığı dü-
şüncesinden hareketle devletin eğitim programlarına müdahale etmesi 
gerektiği fikrini öne sürmüşlerdir. Ahlâk derslerinin mektep programlarına 
din eğitiminden bağımsız bir ders olarak konması, ahlâk konulu makale 
ve eserlerin artması hep bu dönemdedir. II. Abdülhamid döneminde 
saltanata bağlı, gelenek ve görenekleri ile dînî değerlerini bilen bireyler 
yetiştirmek için din derslerine mektep programlarında daha fazla ağırlık 
verilmiş, birçok mektepte ahlâk dersi okutulmuştur.  

Bu dönemde ıslah edilmeye başlanan sıbyan mekteplerinde II. 
Abdülhamid dönemine kadar dolaylı da olsa ahlâk dersi yer almış; bu 
derste, bir nevi ilmihal kitabı olarak bilinen Birgivî Risalesi ve çeşitli ahlâk 
risalelerinin okutulduğu görülmüştür. II. Meşrutiyet'ten sonra ibtidâîlerde 
ahlâk dersi, şekil ve muhteva değişikliğine uğramış; bu derste 
Musâhabât-ı Ahlâkiyye ve Malûmât-ı Ahlâkiyye ve Medeniyye adlı 
eserlerin okutulmasına önem verilmiştir. Dolayısıyla ilk dönemlerde 
ağırlıklı olarak dînî bir karakter taşıyan ahlâk dersinin, sonraki yıllarda 
eğitim sisteminin amacı doğrultusunda vatandaşlık eğitimi veren bir 
derse dönüştüğü söylenebilir.

6
 

Çalışmamıza konu olan Ali İrfan Eğribozî’nin yaşamı bu döne-
me denk gelmekte ve Osmanlı eğitim tarihinde ahlâk terbiyesinin ge-
çirdiği serüveni müellifin eserlerinde de görmekteyiz. Müellifimizin 
ahlâk alanında kaleme aldığı ve mekteplerde ders kitabı olarak okutu-

                                                      
5
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lan “Rehber-i Ahlâk” ve “Çocuklara Talim-i İlmi Fezail-i Ahlâk” isimli 
eserlerin muhtevasının genel olarak öğrencilere İslâm ahlâkını benim-
setmek ve sevdirmek amacı doğrultusunda hazırlandığı görülmektedir. 
Müelllifin ahlâk alanında kaleme aldığı “Mufassal Ahlâk-ı Medeni” 
isimli eserinde ise İslâm ahlâkını ve İslâm ahlâkî değerleri çerçevesin-
de oluşturulabiecek bir hayat düzenini anlatarak bu doğrultuda vatan-
daşlık eğitimine de katkıda bulunmayı hedeflediği söylenebilir.  

Ayrıca, bu dönemde kaleme alınan ahlâk kitaplarında olduğu gi-
bi, Ali İrfan Eğribozî’nin kaleme aldığı eserlerde genel olarak klâsik 
ahlâk eserlerinin etkileri görülmektedir. Klasik kaynaklarda olduğu gibi, 
müellifin eserlerinde de dinin, ahlâkın kaynağı olarak kabul edildiği; 
referans olarak ayet ve hadislere başvurulduğu tespit edilmiştir.  

 

Ali İrfan Eğribozî Kimdir? 

Ali İrfan Eğribozî H.1286 (1869-1870) yılında bugün Yunanistan 
devletinin sınırları içinde yer alan Eğriboz’da doğmuştur. Yazar da 
Hicri 1306 tarihli bir mektubunda kendini yirmi yaşını geride bırakmış 
bir genç olarak tanıtmaktadır. Bu durumda yukarıdaki tarihin bir-iki 
senelik bir farkla doğru olduğunu düşündürmektedir. 

 Ancak Ali İrfan Eğribozî hakkında yayınlanmış biyografik bir 
çalışma olmadığından, bu kişi hakkındaki bilgiler için Londra Üniversi-
tesi öğretim üyesi Profesör Benjamin C. Fortna’nın

7
 eseri incelenmiş-

tir. Ayrıca yazarın kaleme aldığı Şiven Yahud Hatırat-ı Şebabım adlı 
hatırat kitabı incelenerek; hayatı, kişiliği, eğitim durumu ve mesleği 
hakkında çıkarımlar

8
 yapma yoluna gidildiğini belirtmek gerekir. 

Hatırat kitabındaki bir başka mektup, anne ve babasını erken 
yaşta kaybettiğini düşündürmektedir. Kitabın birçok yerinde, anne ve 
babaya hürmet ve iltifatın lüzumunu belirten cümleler ile arkadaşlarına 
bu paralelde yapılan tavsiyeler bulmak mümkündür. Bu tür ifadeler de 
bu ihtimali güçlendirmektedir. Mufassal Ahlâk-ı Medeni adlı bir kita-
bında Ali İrfan Memişzade Eğribozî diye geçen bir ifade vardır. Bu 
ifade yazarın baba adının Memiş olabileceğini düşündürmektedir. 
Hatırat kitabının basım tarihi olan H.1315/1898’de Manisa idadisinde 
müdürlük görevinde bulunan yazar; Diyarbakır idadisinde ve Ro-

                                                      
7
 Fortna, Benjamin C., Learning To Read İn The Late Ottoman Empire And 

The Early Turkish 
Republic, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2012. 
8
Köse, Nihat, Türkiye’de Cumhuriyet Öncesi Bazı Telif Psikoloji Kitapları Üze-

rine Bir İnceleme, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi ) Elazığ: 2013.  
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dos’taki bir okulda da, Fransızca, Tarih, Coğrafya, Cebir gibi, dersler 
okutmuştur. 

Eğitimci kişiliğinin yanı sıra, oldukça geniş bir yelpazede, birbi-
rinden farklı alanlarda eserler veren yazar kişiliği de vardır. Benjamin 
C. Fortna 50 civarında ders kitabı yazdığından bahseder.

9
 Yazmaya, 

henüz bir idadi öğrencisiyken bitirdiği “Çocuklara İstifade” isimli kitabı-
nı gören öğretmenlerinin teşvikiyle başlamış ve kendi ifadesiyle o 
günden sonra sürekli yazmıştır. Kendisini o yıllarda Edebiyatın basa-
maklarını henüz çıkmaya başlayan bir genç olarak takdim eden yaza-
rın hatıratından, okulda öğretmenlerinin dikkatini çeken parlak bir öğ-
renci olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca arkadaşlarının kendisine yazdığı 
mektuplardan şiir’e, kendi ifadelerinden de resme yetenekli olduğu 
anlaşılmaktadır. Muhafazakâr bir kişilik olarak göze çarpan yazar, dinî 
bilgilerin lüzumu ahlâk ve manevîyat konularında oldukça dikkat çekici 
tespitler yapmakta ve eserlerinde bunları sıkça vurgulamaktadır. Ona 
göre Osmanlı devletinin o yıllarda Avrupa karşısında yaşadığı olum-
suz durum, evlad-ı vatanın, dinî değer ve hükümlerden ellerini gev-
şetmelerinin neticesidir. Eğitim kurumları öğrencilere mutlaka dinî 
yaşamı ve islam ahlâkını aşılamalıdır. Bunlar olmazsa toplumsal çö-
zülme kaçınılmaz olacaktır. Dünya yaşantısı için güneşin önemi ne ise 
diyanette en az onun kadar önemli ikinci bir husustur.

10
 Bu alanda 

çalışmalar yapmayı da kendisine bir sorumluluk ve borç olarak ad-
detmektedir.  

 

Eserleri 

Yazarın bugün bilinen bazı eserleri şunlardır: 

 Gonca Gül: Bir Gonca Gülün Beni Sureti-i İğfali, İstanbul: İk-
dam Matbaası, 1925 

 Mufassal Ahlâk-ı Medeni, İstanbul: Artin Asaduryan ve Mah-
dumları, Matbaası (Tefeyyüz Kitabhanesi), 1327 

 Vatanı Seven Okusun, İstanbul: Mahmud Bey Matbaası 
1324R/1908 

 İlm-i Ahvâl-i Ruh, İstanbul: Ruşen Matbaası, 1427R./1911 

 Makalat-ı İrfan, İzmir: Âhenk Matbaası, 1327 H/1900 

                                                      
9
 C. Fortna, Benjamin, Mekteb-i Hümayün, Çev; Pelin Siral, İletişim yayınları, 

İstanbul, 2002, s. 271. 
10

 Eğribozî, Ali İrfan, Şiven Yahud Hatırat-ı Şebabım, İzmir: Ahenk Matbaası, 
1315 H /1897, s. 3.  
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 Malumat-ı Diniye, İstanbul: Şirketi-i Mürettibiye Matbaası, 
1329 

 Şiven Yahud Hatırat-ı Şebabım, İzmir: Ahenk Matbaası, 1315 
H /1897 

 Rehber-i Ahlâk, İstanbul: A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye 
Matbaası, 1317/1900. 

 Çocuklara Tâlim-i Fezâil-i Ahlâk, İstanbul: Mahmud Bey Mat-
baası, 1312/1895. 

Bu eserlerden ahlâk terbiyesi çerçevesinde tanıtacağımız ilk 
eseri “İlm-i Ahval-i Ruh”

11
 adlı hicri 1327 (M.1909) yılında İstanbul’da 

Ruşen matbaasında basılan eseridir. Osmanlı döneminde psikoloji 
alanında yazılan eserler arasında da önemli bir yere sahip olan bu 
eser günümüze kadar ulaşmış ve üzerinde çeşitli inceleme ve çalış-
malar yapılmıştır.

12
 Ali İrfan Eğribozî’nin bu eseri üç bölümden oluş-

maktadır. Bunlar sırayla: Mebhas-ü Ruh, Vesait-i İdrak-i Ruh ve Kuvâ-
yı Ruh’tur. Eser yüz iki sayfadır. Eserin sonunda yazarın, kitabı ta-
mamlayabilmesinden dolayı Allah’a hamd ettiği, bir bölümde eserin 
yazıldığı hicri tarih ve Sultan Mahmud Han’ın tahta çıkmasına yakın 
günlerde eserin tamamlanmış olduğunu gösteren bir ibare vardır. 

Eserde ilk olarak yazar, psikoloji alanında yazılmış yetkin kitap-
ları açıklar bu kitaplarda ruhtan değil bahsedilmemesini eleştirir. An-
cak; gayretli ve çalışkan tabiatlı aydınların gizli de olsa insanlara hiz-
metten uzak kalamayacağını, kendisinin de gayret hissine mağlup 
olup böyle bir işe giriştiğini, önceleri ahlâk kitabı yazmaya niyetlendi-
ğini ancak vazgeçip bu eseri yazdığını belirtir.

13
  

Eserde “ruh” kavramı İslâm düşüncesi ekseninde açıklanmış, 
hadis ve ayetlerle temellendirilmiştir. Bunun nedeni ise; dinî inancı 
zayıf olanların kuvvetli delillerle bu inançlarını sağlamlaştırmadan 
modern ilimlerle meşgul olmaları durumunda, dalâlete saplanmaları-
nın söz konusu olabileceği fikridir. Müellif, bazı gençlerin daha azıcık 
ilm-i heyet, az çok ilm-i teşrîh tahsil eder etmez hemen materyalist 
fikirlere saplandıklarını belirtir. Çare olarak da, bu konularda araştırma 

                                                      
11

 Ali İrfan Eğribozî, İlm-i Ahvâl-i Ruh, İstanbul: Ruşen matbaası, 1327 
(M.1909). 
12

 Köse Nihat, Türkiye’de Cumhuriyet Öncesi Bazı Telif Psikoloji Kitapları 
Üzerine Bir İnceleme, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi )Elazığ: 2013, s.  
41.  
13

 Eğribozî, İlm-i Ahval-i Ruh, s. 4.
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yapılacak ise öncelikle İslâm’a ve inanca dair konuların zihinlerde iyice 
yerleştirilmelerini tavsiye eder.  

Yazar eserinde, His, İhtisas, İdrakat ve İradat, Akıl, İlim, Hulk, 
Vicdan ve Ahlâk gibi, ruha ait saydığı yetilerden bahseder. Ahlâkî 
terbiyenin insanın kendini tanıması ve ruhi melekelerini 
farketmesinden sonra olabileceğini vurgulayan müellif, eserin son 
bölümünde mekârim-i ahlâk başlığı kullanmıştır. Yazar bu bölümde 
ahlâk ve ahlâksızlığın ferdi ve toplum hayatındaki iyi ve kötü neticele-
rini sıralar. Ahlâkın bir medeniyet gereği, ahlâksızlığın ise vahşetle 
eşdeğer olduğunu ifade eder. Sayıları milyonları bulan bir topluluğun, 
ahlâk sayesinde huzur ve sükûnet içinde yaşadığı halde; beş haneli 
bir köyde ahlâksızlık yüzünden kavga, gürültü, zillet ve sefaletin eksik 
olmadığını ifade eder. Millet, devlet ve hükümetlerin ahlâk sayesinde 
en yüksek şeref makamlarını eriştiklerini, ahlâksızlık yüzünden zillet 
ve çöküntüye düştüklerini söyler. Büyüğün küçüğe, güçlünün zayıfa, 
padişahın köleye zulmetmesinin önüne geçen tek faziletin ahlâk oldu-
ğunu, tarihte ahlâken yüksek toplumların ahlâksızlara galebe ettiğini 
ve bu sayede payidar olduklarını ifade eder. Yazar bu bölümde İslâm 
dininin güzel ahlâka çok ehemmiyet verdiğini, güzel ahlâkî teşvik etti-
ğini ve kâmil imanın güzel ahlâkla olacağını beyan eden ayet ve ha-
dislerle izah eder.  

Yazarın ahlâk alanında yazdığı ve ders kitabı olarak okutu-
lan eserlerinden birisi ise “Çocuklara Tâlim-i Fezâil-i Ahlâk”

14
 tır. 

Ali İrfan Eğribozî tarafından hazırlanan kitabın kapağında, eserin birçok 
faydalı bilgi nasihat ve seçilmiş hikmetli sözler içerdiği; rüşdiye ve idâdî 
mekteplerin birinci ve ikinci senelerinde okutulmak üzere hazırlanan bir 
kıraat kitabı olduğu, ayrıca eserde çocukların anlayabileceği derecede 
kolay ibare ve ahlâkî manzumelerin yer aldığı ifade edilmektedir.

15
 

 Eser, bir mukaddime ile başlamaktadır. Yazar, insanın haysiye-
tini, namusunu ve vakarını ancak ahlâk ile muhafaza edebileceğini; 
bu sebeple de kişinin ahlâk kitabını elinden düşürmemesi gerektiğini 
ifade etmektedir. Ona göre mektepte öğrencilerin ilk alacağı ders, ah-
lâk olduğu gibi, son ders de yine ahlâk olacaktır.  

Eser yirmi altı konudan meydana getirilmiş ve her konu ayrı ayrı, 
soru cevap şeklinde açıklanmıştır. Birinci başlık "Malûmât-ı İbtidâiye" 
olup diğerleri şu şekildedir: Diyanet, ahlâk-ı hamide, nezafet (temizlik), 

                                                      
14

 Ali İrfan Eğribozî, Çocuklara Tâlim-i Fezâil-i Ahlâk, İstanbul: Mahmud Bey Mat-
baası, 1312/1895, 80 s. 
15

 Eğribozî, Çocuklara Talim-i Fezail-i Ahlâk, s. 3; akt; Ağırakça, a.g.e., s. 351. 
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mesaî, riyâzat, hüsn-i idare, kanaat, ilim, sabır, hilm (yumuşak huylu-
luk), intizam, tecrübe-i nefs, ıslah-ı nefs, zabt-ı lisan, ictinâb-ı hevâ-yı 
nefs, itaat ve ihtiram, hakşinaslık (hakkı tanımak), insaniyet, hayırhah-
lık, sadakat, nevaziş (iltifat) ve mülâyemet (yumuşak huyluluk), 
muhalasat (dostluk, iyi muamele), adalet, muhabbet, uhuvvet (kardeş-
lik) ve dindir. 

Eser, bazı ahlâk kitaplarında görüldüğü üzere güzel sözlerle son 
bulmaktadır. Burada "Af ve ihsan büyüklüğün ruhudur. Sıhhat bir saadet-
i uzmâ, bir nimet-i Hudâdır. İddia, mucib-i mahcubiyettir. Herkesin anlaya-
bileceği tâbirât ile tekellüm et. Taamın iyisi hazır olandır..." şeklinde yazar 
tarafından "Cümel-i Müntehibe" (seçilmiş sözler) olarak ifade edilen veciz 
sözler ile eser sonlandırılmaktadır.

16
 

Ali İrfan Eğribozî tarafından kaleme alınan Çocuklara Tâlim-i 
Fezâil-i Ahlâk, rüşdiyelerde ve idâdî mekteplerin ikinci senelerinde ted-
ris olunmak üzere Maarif-i Umûmiye Nezâreti tarafından kabul edilmiş 
bir eserdir. “Rehber-i Ahlâk”

17
 ise ondan daha önce kaleme alınmış 

ve eserin sonunda bir de sözlük kısmı bulunan geniş halidir. Bir mu-
kaddime, yirmi altı konu başlığı olan kitabın sonunda bir de "nazım 
kısmı" bulunmaktadır. Ali İrfan'ın her sayfa bitimine bir sözlük ilave ettiği 
görülmektedir ki bu metod, ahlâk dersi kitaplarının birçoğunda uygu-
lanmıştır. 

Eserde, güzel ahlâkın önemi, nezafet (temizlik), gayret, riyâzat, 
hüsn-i idare, kanaat, ilim, sabır, hilm (yumuşaklık), intizam, doğruluk, 
adalet, muhabbet ve uhuvvet, hayırhahlık, zabt-ı lisan (dilini tutmak), 
kanaat ve tecrübe-i nefs gibi, amelî ahlâkın konuları anlatılmaktadır. 

Yazar, mukaddime kısmında, eseri kaleme alış sebebini izah et-
mekte; ahlâk dersinin mekteplerde okutulmasının önemine işaret et-
mektedir: "... tahsile ibtida eden, mekteb-i alemde bulunan bir çocuğun 
muallimden göreceği ilk ders ahlâk ve terbiye olduğu gibi, son alacağı 
ders de yine ahlâktır... İnsan haysiyet-i zatiyesini, namusunu, itibarını, 
vakarını ancak ahlâk ile muhafaza edebilir... İşte bu sebebe mebni -
adem-i iktidar ve liyakatime bakmayarak- bir ahlâk kitabının tahrir ve 
neşrini çoktan arzu ediyordum. O heves iledir ki bugün bu kitab-ı nâçiz 
vücuda geldi..."

18
 

Şakird-muallim (öğrenci-öğretmen) diyalogu şeklinde hazır-
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 Ağırakça, a.g.e., s. 352. 
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lanmış olan eserin ilk başlığı "Malûmât-ı İbtidâiye"dir. Burada öğrenci 
âdabla ilgili sorular sormakta; muallim cevap vermektedir. Muallim, 
âdabı, Allah'ın hoşnut olduğu ve halk nazarında da makbul olan 
davranışları yapmak ve Allah'ın nehyettiği, halkın da kerih gördükle-
rinden kaçınmak şeklinde tarif etmekte; iman etmeyi ve onun gere-
ğini yerine getirmeyi insanın en temel vazifesi olarak bildirmektedir. 

Eserde konular bittikten sonra "Cümle-i Müntehıbe" (seçilmiş 
ifadeler) başlığı ile "Af ve ihsan büyüklüğün ruhudur", "Sıhhat bir saa-
det-i uzma ve bir nimet-i hüdadır", "Mürşid, bir tabib-i ruhanidir ki heva 
ve heves emrazına duçar olanları tedavi edip tahlis eder" şeklinde güzel 
sözlere yer verilmiştir. 

 Müellifin ahlâk terbiyesi alanında kaleme aldığı bir diğer eser-
de “Mufassal Ahlâk-ı Medeni”’

19
dir. Bu eserinde yazar on üç bab şek-

linde “Kemâl-i Âdem” mertebesi olarak nitelendirdiği ahlâkî olgunluğa 
ulaşmanın yollarını anlatmaktadır. Eserin başında İlm-i Ahlâk’ın öne-
mi üzerinde duran yazar, eğenin demir üzerindeki etkisi gibi, Ahlâk 
ilmini bilmenin de insanın ruhi kuvvetleri üzerinde etkisinin olduğunu 
belirtilmektedir. 

Müellif, diğer eserlerinde olduğu gibi, bu eserde de İslâmi de-
ğerlere referansla bir anlatım yapacağından bahsetmekte ve İslâm’ın 
tamamlanmış bir din olduğunu belirtmektedir. Giriş bölümünün so-
nunda ise “Doğrusunu Allah bilir.” İfadesi yer almaktadır. Eserde ön-
celikle insanın kendini tanımasının önemi üzerinde durulmuş ve insa-
nın çeşitli uzuvları ve işlevleri açıklanmıştır. Daha sonra ruhi meleke-
ler ifadesi olarak kullandığı vicdan, nefs gibi, kavramları açıklamış ve 
ahlâk ile ilişkilerini kurarak ahlâkî olgunlaşmanın yolları açıklanmış-
tır.

20
  

Eser, medeniyyetin mesuliyet hissi ile gerçekleşeceği önermesi 
üzerine kurulmuş ve her bölümde ayrı ahlâkî vazifeler ayet ve hadis-
lerle temellendirilerek anlatılmıştır. Her bölümde açıklanan vazifeler 
nedenleri, sonuçları ile anlatılmış, dünyevi ve uhrevî sonuçları ayrı 
ayrı açıklanmıştır. Örneğin, son bölümde hayvanlara karşı vazifeleri-
miz onların ruh ve his sahibi oldukları için kötü muameleden mütees-
sir oldukları nedeniyle açıklanmıştır. 

 

                                                      
19

 Eğribozî Ali İrfan, Mufassal Ahlâk-ı Medeni, İstanbul: Artin Asaduryan ve 
Mahdumları Matbaası (Tefeyyüz Kitabhanesi), 1327. 
20
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Ahlâk Anlayışı  

Mufassal Ahlâk-ı Medeni kitabına “Ahlâk iledir kemal-i adem / 
Ahlâk iledir nizam-ı alem” beyiti ile başlayan müellifimizin ahlâk anla-
yışını da aynı zamanda bu şiir özetlemektedir. Ona göre medeniyetin 
kaynağı güzel bir ahlâk ve güzel bir ahlâkın kaynağı da irade-i 
medeniyyeye malik olmaktır. İnsan âlimde olsa ahlâkî değerleri zayıf-
sa kemâl-i âdem olamaz, cahil olup ahlâkî değerleri yüksek olsa da 
ilmî yönden eksiği olduğu için medeni bir toplum oluşturamaz. Bu yüz-
den eğitimli ve ahlâkî değerleri yüksek olan toplumlarda ancak 
medeniyyet yaşayabilir. O’na göre “İslâm dini tamamlanmış bir ahlâk-
tır.”

21
 Bu yüzden eserlerini kaleme alırken yabancı kaynaklara ihtiyaç 

duymadığını belirten Eğribozî’nin eserlerinde daha önce de belirttiği-
miz gibi çok kere ayet ve hadislerle temellendirerek İslâm ahlâkını 
yansıtmağa çalıştığı görülmektedir. 

Ahlâk kelimesinin kökü kabul edilen, “Hulk, insanın iç davranış-
larına, halk ise insanın dış davranışlarına aittir. Daha doğrusu hulk 
ruhun halk ise bedenin tavsifinde kullanılır. Halk gözle görülen heyet, 
süret ve eşkale, hulk da basiretle idrak olunan kuvvet ve seciyeye 
mahsustur.”

22
 Bu ayrımdan hareketle ona göre ahlâk, hulk kelimesinin 

çoğuludur. Eğer insanın iç davranışları iyi ise dış davranışları da güzel 
olur. Bu da ancak küçük yaştan itibaren verilecek bir terbiye ile müm-
kündür.  

Son dönem Osmanlı ahlâk müellifleri terbiyeyi üç kısımda ele 
almışlardır. Bunlar; Beden terbiyesi, Fikir terbiyesi ve Ruh terbiyesidir. 
Ali İrfan Eğribozî de bu üçlü sistemi benimsemiş eserlerinde öncelikle 
beden terbiyesinin olması gerekliliğini vurgulamıştır. Sağlıklı bir insa-
nın ikinci olarak fikir terbiyesi yapılması gereklidir. Bu ise ruhi kuvvet 
ve kabiliyetleri geliştirmek, tekâmül ettirmek, ruhun ıslahına çalışmak-
tır. Rûhî melekelerini geliştirmiş insanın kemal-i adem sıfatına yaklaş-
makta olduğunu ancak ruhun ıslahına çalışmayan insanın da şeklen 
insan olduğunu söylemektedir.

23
  

Fikri terbiye ile ahlâkî terbiye ise onun eserlerinde birlikte ele 
alınmıştır. Ahlâkî terbiye yapılması için ise diyanetin iyi kavranması, 
küçük yaştan itibaren dinî değerlerin çocuklara benimsetilmesi gerek-
tiğini belirten müellif, eserlerinde ahlâkî değerleri İslâm’ın iki temel 
kaynağı olan Kur’ân-ı Kerim ve Hadislere dayandırarak açıklamıştır. 
O’na göre ahlâk huydur ve alışmadır. Alışma ise görünene bağlıdır. O 

                                                      
21

 Eğribozî, Mufassal Ahlâk-ı Medeni, s. 57. 
22

 Eğribozî, Mufasssal Ahlâk-ı Medeni, s. 63. 
23

 Eğribozî, Mufassal Ahlâk-ı Medeni, s.19. 



                                                   ALİ İRFAN EĞRİBOZÎ                                                 209   
 

 
 

halde ahlâk bir öğretici vasıtasıyla kazanılan arizi ve kesbidir. Ahlâk 
terbiyesi ise ahlâkın bu özelliğinden dolayı farz mesabesindedir. Müel-
lif bu görüşünü peygamberimizin “Ben güzel ahlâkî tamamlamak üze-
re gönderildim.” hadisine dayandırarak temellendirmektedir.

24
  

Ali İrfan Eğribozî, güzel ahlâkın kişi açısından dünya ve ahirete 
yönelik faydaları olduğunu zikrederek insanları güzel ahlâk sahibi 
olmaya davet etmektedir. Ali İrfan, toplum içinde insanların güzel ah-
lâk sahiplerini "Filan efendi, ne kadar iyi bir zattır, insan etvâr ve hare-
kâtına âdeta hayran oluyor. Hemen hiçbir hareketi, hiçbir fiili yoktur ki, 
şâyân-ı tahsin olmasın. Ne olurdu herkes bunun gibi, olaydı? Cenâb-ı 
Hakk kendisine uzun ömürler ihsan eylesin" gibi, sözlerle yücelttiklerini 
belirterek, güzel ahlâkın bu dünyadaki faydalarına değinmekle birlikte 
bu şekilde güzel ahlâk sahibi olanların öldükten sonra da hem güzel 
bir namla anılacaklarını hem de Allah'ın feyz ve lütuflarına nail olacak-
larına dikkat çekmektedir.

25 

Ona göre ahlâk terbiyesi hayatın başında verilmelidir. Geç ka-
lındığında istenen neticeler elde edilemez. Ciddi bir ahlâkî terbiye 
verildikten sonrada çcuklar başıboş bırakılamaz. Çünkü insanda iyi ve 
kötü şeyleri kabul etme isdidadı vardır. Onun için beşikten mezara 
kadar güzel ahlâkî edinmek ve korumak için çaba sarfetmelidir. Müellif 
bu fikirlerini “Üzüm üzüme baka baka kararır”, “Topal ile gezen aksar.” 
gibi, atasözleriyle açıklamıştır.

26
  

Ali İrfan Eğribozî, eserlerinde ahlâkî vazifelerimize ilk önce in-
sanın kendi bedenine karşı olan sorumluluklarını tarifle başlamaktadır. 
Bedeni temiz tutma, yeme içme, mesken edinme gibi. Daha sonra ruhi 
yönümüzle ilgili vazifelerden bahsetmektedir. “İnsan ruhi yönünü terbi-
ye ettiği kadar insandır” sözüyle rûhî olgunluğa erişebilmek için gerekli 
vazifelerin ifa edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. 

27
 

Müellifimiz, ahlâk kavramının âdet ve örfle karıştırıldığını ancak 
bu iki kavramın farklı olduğunu belirtmiştir. Âdeti, bedenî hareketlerin 
tekrarlanmasından ortaya çıkan davranışlar olarak tanımlamıştır. Bu-
na göre, bir insanın oturduğu yerde ayağını sallaması, sürekli parmak-
larını çıtırdatması gibi, hareketler âdetten sayılıp, ahlâk olarak nitelen-
dirilmezler. Âdet ile ahlâk arasındaki farkların en önemlisi, âdetin be-
dene ait davranış ve hareketlerin tekrarı, ahlâkın ise ruha ait davranış 
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ve hareketlerin tekrarı sonucu ortaya çıkmasıdır.
28

 Bu açıdan di-
yebiliriz ki, âdet ile ahlâk arasındaki temel fark birisinin maddî, diğeri-
nin ise manevî bir zemine sahip olmasıdır. Ahlâk ile âdet arasındaki 
farklardan birisi de ahlâkın milletten millete, toplumdan topluma de-
ğişmeyen bir karaktere sahip olmasıdır. Bunun en önemli nedeni, 
ahlâkın esasının hayır olması, yani insanlığın faydasına olması, ikinci 
nedeni ise dinî temelinin olmasıdır. Din evrenseldir ve değişmez. Mü-
ellifimiz bu ayrımı yaparak dine inanan bir kişinin göstergesinin amel-
leri olduğuna vurgu yapmıştır. Amelleri ise güzel ahlâkıdır.  

Ders kitabı olarak kaleme aldığı eserlerinde konu anlatımı, 
soru cevap şeklindedir. Öğrencilerin sorularına öğretmen tarafın-
dan cevaplar verilmekte ve konular bu şekilde işlenmek tedir. Ahlâ-
kî değerler, hem dünyevî hem de uhrevî boyutu ile birlikte ele alınmış-
tır. Hak ve halk nazarında iyi veya kötü ahlâklı olmanın sonuçları; 
olumlu ve olumsuz taraflarıyla birlikte gösterilmiştir. Soru-cevap şeklinde 
ele alınan değerler, nazım ve güzel sözlerle zenginleştirilmiştir. 

Eserlerinde konular genel olarak İslâm Dini esasları çerçevesinde 
ele alınmaktadır. Kavramların tanımları yapılırken dine dayalı bir anlatımın 
ön plana çıktığı görülmektedir. Örneğin kanaatin tanımını yapan öğret-
men, "Hak Teâlâ'nın ihsanına göre bulunduğumuz ve nail olduğumuz 
derece nimete şükür ve düçâr olduğumuz mesâib ve belâya mümkün 
mertebe sabır ve tahammül etmektir." ifadelerini kullanmaktadır. Yine sab-
rın faziletini ifade ederken de "Sabır fezâil-i ahlâktan bulunduğu gibi, 
Cenâb-ı Yezdan Hazretleri'nin sıfat-ı ilâhiyyesinden biridir." şeklinde İslâm 
Dini esaslarına uygun bir açıklama yapmaktadır.  

Eserlerinde, güzel söz ve atasözlerinden yararlanıldığı da gö-
rülmektedir. Örneğin "Niçin lisanımızı fena sözlerin iradından muhafaza 
lâzımdır" sorusuna "Çünkü selâmetü'l-insan fi hıfzı'l lisan" sözü cevap 
olarak verilmektedir. "Hayırhahlık" konusu işlenirken öğrencinin sordu-
ğu "Bazılarından kemlik gördüğümüz halde yine onlara hayırhah bu-
lunmalı mıyız?" şeklindeki soruya, öğretmen tarafından gerekli açıkla-
ma yapılmakta ve "İyiliğe iyilik her adam işi, kemliğe iyilik er adam işidir" 
sözü ile gerekli mesajı vermektedir.

29
  

Yazar, konu anlatımını bitirdikten sonra eserlerine bir nazım kısmı 
ilave etmiştir. Burada önce Allah’a hamd sonra ebeveyne tazim ve hür-
met, sonra padişaha ve vatana, son olarakta öğretmene hürmet konuları 
işlenmektedir.  
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İslâm ahlâkî esas alınarak kaleme alınan eserde "ahlâk-ı hami-
de", "Fena huyları yani akla ve şer'a muhalif olan efal ve harekâtı terk 
ile ındel hak ve'n nas makbul ve memduh olan âmâl ve etvarı iltizam 
edip onlar ile âmil olmaktır." şeklinde tarif edilmiştir.  

Ali İrfan Eğribozî’nin eserlerinde yer alan dinî referanslardan bir 
örnek şöyledir;  

ÖĞRENCİ: Sabır nedir? 

ÖĞRETMEN: Sabır her tür talihsizliğe ve acıya tahammül gös-
termektir. Bundan dolayı, öylesine iyi ve güzel bir ahlâk özelliğidir ki, 
sabır gösterdiğimizde başımıza gelen her tür kötülüğe şikâyet et-
meden katlanabiliriz ve dolayısıyla şeytanın üzerimize çaldığı lekelere 
ve insanoğlunu yozlaştırmasına itibar etmez ve dilimizin beddualarla 
ve hakaretlerle kirlenmesine karşı durabiliriz.

30
 

Değerlendirme 

Osmanlı’nın son dönemlerinde yaşamış olan Ali İrfan Eğribozî 
Ahlâk terbiyesi konusunda İslâm ahlâkının ana unsurlarını ayet ve 
hadislerle temellendirerek sistemli bir bütünlük içinde telif etmiş önemli 
eğitimcilerimizden biridir.  

Son dönemde içinde yaşadığımız toplumda ahlâkî terbiyenin 
kazanılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemi göz önüne 
alındığında Ali İrfan Eğribozî gibi, Osmanlı eğitim müelliflerinin mirası 
son derece büyük önem arz etmektedir. Çünkü birçok ahlâk müellifin-
de olduğu gibi, Ali İrfan’da eserlerini muhatap olan yaş seviyesine 
uygun olarak hazırlamış ve her konu ile ilgili dini temellendirmeyi yine 
seviyeye uygun bir şekilde yapmıştır. 

İslâm ahlâkının hayatın her yönüne tesir eden sistemli yapısını 
Ali İrfan Eğribozî’nin eserlerinde de görmek mümkündür. Ona göre 
güzel ahlâk kaynağını Kur’ân ve hadisten alan ve insanın bedeni, ruhi, 
fikri, ictimai, her yönüne dair ilkeler sunan bir bütünlüktür. Ayrıca müel-
lifin eserlerinde konuların sadece açıklanmadığı aynı zamanda dini, 
dünyevi ve uhrevî nedenleri ve sonuçları açıklanarak muhatap kitleye 
benimsetilmeğe ve bir meleke haline getirilmeye çalışıldığı söylenebi-
lir. Eserlerindeki bu yöntemleri ise günümüz ahlâk eğitimcilerine ışık 
tutacak niteliktedir.  

Eserlerinde sade bir dil kullanması, darbı mesellerle açıklamalar 
yapması, neden sonuç ilişkileri kurarak gerekli yerlerde felsefî tartış-
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malara yer vermesi, soru cevap yöntemiyle öğrencilerin seviyesini 
dikkate alması, konuları resim ve çizimlerle zenginleştirmesi, muhata-
bın seviyesine uygun olmayan sözcüklerle ilgili sözlük kısımları ekle-
mesi gibi, birçok nokta günümüz ahlâk terbiyesi müelliflerine yol gös-
terecek niteliktedir.  

Günümüz toplumunda ahlâkî değerlerimize sahip çıkmanın ve 
bu medeniyyet seviyesine ulaşmanın önemi aşikardır. “Kemal-i Adem” 
olma duyarlılığı şeklinde özetlediği bu seviyeye ulaşmamızda müelli-
fimizin ve bu tebliğin katkılarının olması dileklerimle... 
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VII 

 

AHMET CEVAT EMRE ve AHLÂK ANLAYIŞI 
 

Hüseyin YILMAZ* 

 

Giriş 

İslâm inancına göre insan yaratılmışların en mükemmelidir. İn-
san için mükemmellik, hem yaratılış hem de diğer canlılara göre daha 
sorumlu davranabilmesinden kaynaklanmaktadır. İnsanı insan yapan 
özelliklerin başında şüphesiz ahlâk yer almaktadır. Kısacası ahlâk, 
bireye ve topluma değer kazandıran en önemli özelliktir.  

Sağlıklı topumlar, şüphesiz ahlâkî olgunluğa ulaşmış bireyler-
den oluşur. Beden ve ruhun uyumu sayesinde ahlâka dönüşen davra-
nışlar tek tek bireyleri yüceltmekte ve böylece toplumun değer katsa-
yısını artırmaktadır. Ahlâkî değerlerden uzak bir toplumda sosyal 
uyumdan, barış ve huzurdan söz edilemez. Hayat şartlarının giderek 
zorlaştığı bir ortamda insanların gönül, zihin ve vicdan yönünden hu-
zur ve mutluluğa ulaşması, ancak ahlâkî değerlerin bireysel ve sosyal 
bir erdeme dönüşmesiyle mümkündür. 

Çağımızda, bilim ve teknik imkânlar yönünden son derece 
önemli gelişmeler yaşanmakla birlikte, giderek artan bir ahlâk erozyo-
nuyla karşı karşıya bulunduğumuz da bir gerçektir. Çıkarcılık, maddi-
yat düşkünlüğü, şehvet ve şöhret tutkunluğu, kültürel değerlerden 
uzaklaşma gibi, daha pek çok olumsuzluk insanlığın huzur ve refahını 
âdeta tehdit etmektedir. İşte bu tehdit karşısında toplumun dinamik 
yapısını koruyabilmek, ancak ahlâkî gelişimle mümkündür. 

Ahlâkî değerlerin hangi kaynaktan beslendiği son derece önem-
lidir. Tarih boyunca insanın üstün bir ahlâka nasıl sahip olacağı konu-
su hep gündemdeki yerini korumaktadır. İnsanlar arasında ortaya 
çıkan kin ve nefret duyguları, savaşlar, adaletsizlikler, zulüm ve hak-
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sızlıklar karşısında birçok din ve felsefe kurtuluşun ve ideal insanı 
oluşturmanın yollarını aramaktadır. 

Pek çok toplum tarafından benimsenen evrensel nitelikli ahlâkî 
değerler bulunmasına rağmen, her toplumun kendine özgü bir ahlâk 
anlayışı vardır. Sahip olunan inanç, kültür, ırk, coğrafi özellikler, eğitim 
sistemi, tarihi ve kültürel bağlar gibi, pek çok unsur, toplumların sahip 
olduğu ahlâk anlayışında oldukça etkilidir. Ancak bazı toplumlarda 
ahlâk adına nice ahlâksızlıkların yaşandığı da bir gerçektir. Sağlam bir 
temelden yoksun pek çok alışkanlığın bazı toplumlarda zamanla ahlâk 
zannedildiği görülmektedir. O nedenle hangi davranışın ahlâkî ve 
hangi davranışın ahlâk dışı olduğunu doğru değerlendirmek gerekir. 

Her toplumun inanç ve yaşam biçimi, kendi ahlâk anlayışını 
oluşturmaktadır. Geçmişten günümüze toplumlarda gelişen ahlâk 
ekollerini, dayandığı esasların kaynağına göre din dışı ve dinî ahlâk 
ekolleri şeklinde değerlendirmek mümkündür. Din dışı ahlâk denilince, 
temeli dine dayanmayan, emir ve otoritesini dinden almayan, Allah ve 
Âhiret inancından etkilenmeyen, hesaba çekilme düşüncesi bulunma-
yan ahlâk sistemleri anlaşılmaktadır. Kaynağını dinden alan ahlâkın 
temeli Allah’a ve insan haklarına saygı ilkesine dayanırken; dine da-
yanmayan ahlâk, gücünü kanunlardan ya da toplumun kınamasından 
almaktadır. 

Toplumların büyük çoğunluğunda ahlâkî değer ve ilkelerin kay-
nağı dindir. Her din, bireyin davranışlarını düzenleyen ahlâkî kurallara 
sahiptir. Halk arasında ahlâklı olmak dindarlık, ahlâk erozyonu da dinî 
değerlerden uzaklaşma anlamına gelmektedir. Dine dayalı ahlâk anla-
yışında ahlâk esasları, Allah’ın emirlerine göre şekillenmektedir. Yani 
dinî ahlâkta hayır ile şerrin, iyi ile kötünün takdiri ilâhî otoriteye bıra-
kılmıştır. Dinde öngörülen ibadet ve yasaklarda bireyleri ahlâken ol-
gunlaştırma ve yüceltme hep ön plandadır.  

İslâm inancı açısından ahlâkın kaynağı ilâhî vahiy yani Kur’ân-ı 
Kerim’dir. İlk peygamber Hz. Âdem’den itibaren bütün peygamberler, 
öncelikle yaşadıkları toplumda güzel ahlâkî tamamlamak ve insanî 
değerleri yüceltmek için gönderilmiştir. Kısacası peygamberler, toplu-
ma ahlâk dersi vermek üzere görevlendirilen öğretmenlerdir. “Ben, 
ancak güzel ahlâkî tamamlamak için gönderildim” buyuran Muham-
med (s.a.v.), ahlâk dersinin en mükemmel öğreticisi olmuş ve hayatı 
boyunca sergilediği örnekliğiyle kendisine inananları Allah’ın razı ola-
cağı ahlâk modeline göre yetiştirmeye çalışmıştır.  
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İslâm’da ahlâk, hayatın her yönüyle ilgili düzenlemeler öngören 
bir sistemdir. Ahlâkı, “Yaratan’a saygı ve yaratılanlara şefkat” şeklinde 
tanımlayanlar da, bu insanlık değerinin kapsadığı alanın genişliğine 
işaret etmişlerdir. Hz. Peygamber’in şahsında örnek tutum ve davranış 
modeli olarak insanlığa sunulan İslâm ahlâkı, Kur’ân ayetlerinin be-
şerde hayat bulup yaşanmasıyla oluşan bir değerler sistemidir.  

Kur’ân-ı Kerim’de “Şüphesiz sen büyük bir ahlâk üzeresin.”
1
 öv-

güsüne mazhar olan Hz. Peygamber, ahlâkın İslâm inancı açısından 
önemine dikkat çekerek; “İslâm güzel ahlâktır.”

2
 “İnananların iman 

yönünden en mükemmeli, ahlâk yönünden en iyi olanıdır.”
3
 “İnsana 

verilen şeylerin en üstünü güzel ahlâktır.”
4
 buyurmaktadır. 

İslâm dininde öngörülen ahlâkî davranışlar, hem bireyin kendine 
has iç düşüncesinde hem de topluma yansıyan dış yönünün şekillen-
mesinde etkisini göstermektedir. İslâm düşüncesindeki günah, sevap, 
ahiret, mükâfat, mücazat, Allah sevgisi, Allah korkusu, ahiret, cennet, 
cehennem, melek, şeytan ve nefis gibi, kavramların kullanımı, İslâm 
ahlâkının etki gücünü artırmaktadır. Örneğin evrensel değerler olarak 
bilinen doğruluk, dürüstlük ve insan hakları gibi, esaslar etrafında her 
inanç ve düşünce mensubu birleşebilir; ancak herkesin bildiği iyinin 
yanına sevabı, kötünün yanına da günahı eklemek, ahlâka yepyeni bir 
boyut ve etkinlik kazandırmaktadır. Allah’a iman ve teslimiyetin bir 
ifadesi olan ahlâkî duygular, insanı nefsin istekleri karşısında her an 
cevap vermeye hazır vaziyette tutmakta, erdemliliğin itici bir güç ha-
linde davranışlara kılavuzluk etmesini sağlamaktadır.  

İslâm ahlâkı, “ben” merkezlilik yerine “biz” anlayışını, başkaları-
na karşı sevgi, saygı ve yardımlaşma esasını öngörür. Bu esasın te-
meli de günümüzde “empati” kavramıyla tanımlanan “kendini muhata-
bının yerine koyarak onu anlamaya çalışma” ilkesine dayanmaktadır. 
Bu ilkeyi Peygamber (s.a.v.) şu sözleriyle özetlemiştir: “Kendiniz için 
istediğinizi, başkaları için istemediğiniz sürece gerçek mümin olamaz-
sınız.”

5
 “Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının selâmette olduğu 

kimsedir.”
6
  

İslâm’ın vazgeçilmez insanî ilkelerden saydığı güzel ahlâk, bire-
yi ve toplumu manen yükselten en önemli unsurdur. Eğer toplumun 

                                                      
1
 Kalem: 4. 

2
 İbn Hambel, Müsned, II, 469, 481. 

3
 Tirmîzî, Birr 58. 

4
 İbn Hambel, Müsned, IV, 278. 

5
 Buhârî, Îman 7. 

6
 Buhârî, Îman 8. 
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yapısı bozulmuş, gayr-i ahlâkî düşünce ve davranışlar olağan hale 
gelmişse, o zaman ahlâktan bahsetmek zordur. Çünkü ahlâkî gelişi-
mini tamamlayamamış bireylerin egemen olduğu toplumlarda barış, 
huzur, saygı, hoşgörü, sadakat, fedakârlık, adalet ve kardeşlik gibi, 
değerler tehdit altındadır. Oysa güzel ahlâk, suyun kirleri temizlemesi 
gibi, büyük günahları temizler. Kötü ahlâk ise, sirkenin balı bozduğu 
gibi, güzel amelleri bozar. 

Sosyal hayatta başka milletlerin ürettiği bilgi birikiminden yarar-
lanmak, onların kültürü ve yaşam tarzı hakkında bilgi sahibi olmak 
gelişim açısından önemli bir kazanımdır. Ancak her toplumun kendine 
özgü kültürel ve ahlâkî değerlerini de koruyup geliştirmesi gerekir.  

Günümüzde ahlâk anlayışımızı ve ahlâk eğitimimizi yeniden 
değerlendirmek, doğruluk, dürüstlük, sevgi, saygı, dostluk, dayanış-
ma, yardımseverlik, vefa, kanaatkârlık, merhamet ve adalet gibi, de-
ğerleri bu çağın insanına hitap edecek şekilde inşa etmek gerekmek-
tedir. Çünkü günümüz Müslümanları, küreselleşen dünyada kendi 
ahlâkî değerlerini insanlığa sunmak bir yana, modernitenin insanlık 
üzerine âdeta serpiştirdiği ezici değer yargılarıyla baş etmekten aciz 
bir görüntü sergilemektedir.  

İnsanımızı ahlâk erozyonuna karşı korumak, temeli sağlam 
kaynaklara dayanan, tarihte medeniyet kurmamızda son derece etkili 
olan İslâm ahlâkını toplum bireylerine öğretmemizle mümkündür. Bir 
diğer ifadeyle İslâm ahlâkını güncelleştirmemiz artık bir zorunluluktur. 
Aksi halde bizi biz yapan ahlâkî özelliklerimizin baskın kültürler karşı-
sında giderek erimesi kaçınılmazdır. İşte yaşadığı dönemde bu tehli-
kenin farkında olan düşünürlerimizden Ahmet Cevat Emre, Osmanlı-
nın son yıllarında ülkenin dış dünya ile kuracağı iletişimde kendimize 
özgü ahlâkî değerlerimizi sahiplenmenin ve yeni nesle bu değerleri 
uygun yöntemlerle öğretmenin bir zorunluluk olduğunu dile getirmiştir. 
Ahlâkla ilgili eserler yazarak bu konuda kendine düşeni yapmıştır. 

Osmanlı’nın Batı dünyasıyla yoğun bir iletişime girdiği son dö-
nemde Ahmet Cevat Emre, yaşanabilecek muhtemel bir ahlâk eroz-
yonu karşısında toplumun geleceği olan çocukları sağlam yetiştirmeye 
ve gençliğin ahlâkını korumaya gayret göstermiştir. Bu nedenle onun 
ahlâk anlayışını ve bu anlayışı öğrencilere benimsetmede takip ettiği 
yöntemi tanımanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu tebliği sunma-
daki amacımız, Ahmet Cevat Emre’nin ahlâk konusundaki görüşlerini 
ve ahlâk eğitiminde öngördüğü bazı yöntemleri günümüz eğitimcileri-
ne tanıtmak ve böylece yakın tarihimizle günümüz arasında manevî 
bir köprü kurmaktır. 
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Ahmet Cevat Emre’nin Hayatı 

Ahmet Cevat Emre, 1877 yılında Girit’te doğdu. Ortaöğretimini 
Girit’te tamamladıktan sonra Kuleli Askeri İdadisi’ni bitirdi. 1895 yılında 
siyasi suç işlediği gerekçesiyle Trablusgarp’a (Fizan’a) sürgün edildi. 
Daha sonra Fransa’ya gitti. Avrupa’da Jön Türklerin siyasal faaliyetle-
rine katıldı. II. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul’a dönerek gazete-
cilik yapmaya başladı. 1909 yılından itibaren Dârulfünûn’da Türkçe 
Dilbilgisi ve Türk Edebiyatı dersleri verdi. Cumhuriyet döneminde harf 
inkılâbı çalışmalarına katıldı ve alfabe komisyonunda görev aldı. “Mu-
hit” adlı fikir ve sanat dergisini çıkardı. Beşinci dönem Çanakkale mil-
letvekili seçildi. Yoğun ve bereketli bir hayat süren Ahmet Cevat, 1961 
yılında vefat etti.

7
 

Ahmet Cevat Emre’nin oldukça renkli bir hayat serüvenine sa-
hip olduğu, siyaset, edebiyat, kültür, medya, sanat ve eğitim alanlarıy-
la yakından ilgilendiği anlaşılmaktadır. 

Ahmet Cevat Emre’nin Ahlâkla İlgili Eserleri 

Ahmet Cevat Emre çok sayıda eser kaleme almıştır. Eserleri 
genellikle edebiyat, siyaset, eğitim ve ahlâkla ilgilidir. Biz burada sa-
dece ahlâkla ilgili eserlerini sıralayacağız. 

1. Haram Yiyicilik: Felaketlerimizin Esbabı, 2. Baskı, Derseadet 
Yayınları, İstanbul 1330/1912. 

2. Musahabât-ı Ahlâkiyye, Sıhhiye, Medeniyye ve İnsaniye, Hi-
lal Matbaası, İstanbul, 1330/1913. 

3. Malumat-ı Ahlâkiyye ve Medeniyye Dersleri, Mahmut Bey 
Matbaası, İstanbul, 1328/1911. 

4. Çocuklara Hikâye Anlatma Sanatı, Matbaayı Amire, İstanbul, 
1333/1915. 

Bu eserler yanında, Comtesse De Magallon
8
 tarafından yazılan 

bir ahlâk kitabının da çevirisini yapmıştır. Böylece O, ahlâkî konularda 
yabancılara ait anlayış ve tecrübelerden yararlanmanın önemli oldu-
ğunu göstermektedir. 

                                                      
7
 İhsan Işık, Resim ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları 

Ansiklopedisi, Elvan Yayınları, Ankara 2006, c. 3, s. 1180. 
8
 Comtesse De Magallon, “Rehber-i Muaşeret: Avrupa Adab-ı Muaşereti”, 

Çev. Ahmet Cevad Emre, İbrahim Hilmi Neşriyatı, İstanbul, 1328/1911. 
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Eserlerin dönemin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokul öğ-
rencilerine en uygun kitaplar arasında tavsiye edildiği, kapaklara düşü-
len notlardan anlaşılmaktadır. Eserlerde önemli ahlâkî konular belli 
başlıklar altında yer yer resimler de kullanılarak örnek hikâyelerle 
sohbet tarzında işlenmiştir. Konuların sonunda kısa bir özet yapılarak 
ana fikir vurgulanmıştır. Eserlerde oldukça sade ve anlaşılır bir dil 
kullanılarak çocukların da okuyup anlamalarına kolaylık sağlanmıştır. 

Ahmet Cevat Emre’nin Ahlâk Anlayışı 

Kelime olarak huy, karakter, tabiat, alışkanlık, manevî nitelik ve 
güzel davranış gibi, anlamlara gelen ahlâk, toplum içerisinde benim-
senen ve bireyin kendini uymak zorunda hissettiği davranış ve kurallar 
demektir. Ahlâk kuralları, toplumun baskısından çok, bireyin görev 
duygusu ve erdem anlayışı ile desteklenen değerlerden meydana 
gelmiş ve insan davranışlarına çeki-düzen vermek üzere ortaya ko-
nulmuştur.  

Ahlâkı bir hayat tarzı olarak gören Ahmet Cevat, bu çerçevede 
insanın kendisine, ailesine, toplumuna ve devletine karşı görevlerini 
yerine getirmesi gerektiğini vurgulamıştır. İnsanın kendi nefsine karşı 
görevlerini sıralarken sağlığı korumayı başa almıştır. Çünkü sağlık 
olmadan diğer hususlara hakkıyla riayet etmek mümkün değildir. Sağ-
lığı korumayı, “vücudumuzu sıhhat ve kuvvet üzere koruma ve hasta-
lıklardan korunma yollarını öğrenme”

9
 şeklinde tanımlamıştır. Eserinde 

“Sağlığı Koruma” başlığı altında terli iken su içmeme, temizliğe dikkat 
etme, spor yapma, sarhoşluk verici içeceklerden uzak durma, intihar-
dan kaçınma, erken yatıp erken kalkma, uyku ve çalışma düzenine 
riayet etme, harcama konusunda ölçülü olma, israftan uzak durma, 
yalandan, böbürlenmekten ve kibirden sakınma, mütevazı bir hayat 
sürdürme, kitap okuma, az ve öz konuşma gibi, tutum ve davranışları 
alışkanlık haline getirmeyi tavsiye etmektedir.

10
 Burada sayılan husus-

ların tümünü ahlâkî davranışlar olarak nitelendirmesi, onun ahlâkî 
geniş bir boyuttan değerlendirdiğini göstermektedir. 

İnsanı kâinatın bir zerresi olarak gören Ahmet Cevat, Allah’a 
ibadetin insan için mukaddes bir görev olduğunu hatırlatır. İnsanın 
dünya nimetlerine nasıl bakması gerektiğini “İnsan, ancak yaşamak 

                                                      
9
 Ahmet Cevat Emre, Musahaat-ı Ahlâkiye, Sıhhiye, Medeniye ve İnsaniye, 

Hilal Matbaası, İstanbul, 1330/1913, s. 17, 
10

 Bkz: Ahmet Cevat Emre, Malumat-ı Ahlâkiye ve Medeniye, Mahmut Bey 
Matbaası, İstanbul, 1328/1911, s. 2-88; Emre, Musahaat-ı Ahlâkiye, Sıhhiye, 
Medeniye ve İnsaniye, s. 18-27. 
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için yer, yemek için yaşamaz.”
11

 şeklindeki veciz sözüyle ifade etmek-
tedir. Bu söz, onun dünyaya bakışındaki felsefî derinliğe de işaret 
etmektedir. 

Ahmet Cevat, ahlâkla ilgili eserlerinde Allah’a saygı ve ibadetin 
önemi, aileye bağlılık, büyüklere saygı, hayvan hakları, insanlar ara-
sında sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışma, öfkeyi yenme, sabır, 
ilmin ve âlimin değerini bilme, arkadaşlarla iyi geçinme, başkalarının 
hakkına saygı, israftan uzak durma, tutumlu olma, temizliğe riayet 
etme, çalışkanlık, kusurları düzeltme, vicdan azabı, ecdada saygı, 
vatan ve bayrak sevgisi gibi, konuları işlemiştir. Eserlerinde ahlâkla 
ilgili konular hikâye ve masallarla süslenerek sohbet tarzında anlatıl-
maktadır. Sunulan hikâye ve masallarda kahramanlar genellikle ana, 
baba, öğretmen ve çocuklardır. Bazen de hikayelerde hayvanlar me-
cazi olarak konuşturulmuş ve böylece çocukların ahlâkî konuları zevk-
le dinleyip öğrenmesi sağlanmıştır.

12
  

Ahmet Cevat Emre, ahlâkî sadece duygu ve davranış güzelliği 
olarak görmemiş, beden ve ruh sağlığının da önemine değinmiştir. 
Eserlerinde beslenme, dinlenme ve uyuma konusunda yaptığı tavsiye-
ler, başka ahlâk kitaplarında kolayca rastlanılmayacak türdendir. Ör-
neğin et, süt, yumurta, sebze ve meyve gibi, gıdaların içerdiği yağ, 
nişasta, şeker ve diğer maddelere değinerek bir anlamda yeme ve 
tüketim ahlâkını insanların gündemine taşımıştır. 

Ahmet Cevat “Haram Yiyicilik-Felaketlerimizin Sebepleri” adlı 
eserinde toplum fertlerinin vatana ve millete karşı sorumluluklarını ele 
almaktadır. İç ve dış tehditlere karşı vatanı korumanın herkes için 
önemli bir görev olduğunu belirten Emre, vatanın tehlikede olduğu bir 
dönemde insanın sadece kendi hayatını, ailesini, çoluk çocuğunu 
düşünmeyip vatanını da düşünme zorunluluğu bulunduğunu ifade 
etmektedir. O, bu düşüncesiyle ahlâkın alanını geniş tutmakta ve baş-
kaları için fedakârlıkta bulunmanın ahlâkî bir değer olduğunu ifade 
etmektedir.

13
 Ayrıca, nimetsiz külfetin haram sayıldığını, dolayısıyla 

                                                      
11

 Ahmet Cevat Emre, Musahabat-ı Ahlâkiye, Sıhhiye, Medeniye, Vataniye ve 
İnsaniye, Devre-i Mutavassıta 1. Sene, Hayriye Matbaası, İstanbul 1331/1914. 
s. 14; Gülsüm Pehlivan Ağırakça, Mekteplerde Ahlâk Eğitim ve Öğretimi, 
Çamlıca Yayınları, İstanbul 2013, s. 309. 
12

 Bkz: Emre, Malumat-ı Ahlâkiye ve Medeniye, s. 48-133; Ağırakça, Mektep-
lerde Ahlâk Eğitim ve Öğretimi, a.g.e., s. 307-308.  
13

 Ahmet Cevat Emre, Haram Yiyicilik-Felaketlerimizin Esbabı, 2. Baskı, 
Derseadet Yayınları, İstanbul 1330/1912, s. 5-6.  
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devlet malına zarar vermenin büyük bir ahlâkî zafiyet ve haram oldu-
ğunu belirtmektedir.

14
 

Ahmet Cevat, Fransız yazar Comtesse De Magallon’dan çevir-
diği Rehber-i Muaşeret: Avrupa Adab-ı Muaşereti adlı eserin önsö-
zünde insanların en çok muhtaç olduğu ancak en az bildiği şeyin ya-
şamak olduğunu belirtmektedir. O’n göre insan pek çok şekilde yaşa-
yabilir, ancak insanca medeni bir hayat sürdürmenin bazı zorlukları 
vardır. Fransızların “geçinmek, yaşamak değildir.” sözüne atıfta bulu-
narak, adabı muaşerete riayet etmeyen ve toplumsal terbiyeden yok-
sun bulunan bir milletin hayat kalitesinin düşük olacağını belirtmekte-
dir. Bu genel tespitten sonra, her toplumun kendine has bir yaşam 
tarzı olduğunu, doğal olarak toplumlar arasındaki görgü kurallarında 
bazı farklılıkların bulunacağını söylemektedir. Ancak zaman zaman 
değişik toplumlarla karşılaşacağımız göz önünde bulundurularak onla-
rın kültürünü tanıyıp kendi kültürümüzü de onlara tanıtmamızın önemli 
olduğunu belirtmektedir.

15
 Kısacası Ahmet Cevat, milli kültür yanında 

evrensel kültürü de öğrenmenin gereğine inanmaktadır. 

Ahmet Cevat Emre’nin Ahlâk Eğitim Yöntemi 

Ahmet Cevat, ahlâk eğitimi ile ilgili eserlerini okuyucu kitlesinin 
seviyesine uygun bir üslupla kaleme almıştır. Çocuklara yönelik ahlâk 
eserlerinde hikâyeler, masallar, romanlardan kesitler, bazı figürler, 
insan, hayvan ve doğa resimleri kullanılmaktadır. Sade ve anlaşılır bir 
dil ve üslubun gözetildiği eserlerde ahlâkî mesajlar, örnek olay ve 
hikâyelerle bazen doğrudan bazen de dolaylı olarak işlenmektedir. Bu 
eserlerde yerli ve yabancı düşünürlerin hayatlarından örnek kesitlere 
de yer verilmektedir.

16
  

“Çocuklara Hikâye Anlatma Sanatı” adlı eserinde Ahmet Cevat, 
pek çok toplumda hikâye ve masalların büyük bir zevkle dinlendiğini 
söylemektedir. Hikâye ve masallardan sadece avamın değil, üst taba-
kaya mensup olanların da etkilendiğini belirtmektedir. Konferanslarda 
ve diğer bilimsel toplantılarda bile hikâye ve masallara yer vermenin 
dinleyicileri zevklendirdiğini ifade etmektedir.

17
 Milli Eğitim Bakanlığı 

Yayınevi tarafından sadeleştirilerek yayınlanan bu hikâyelerden bazı-

                                                      
14

 Emre, Haram Yiyicilik-Felaketlerimizin Esbabı, s. 14-20. 
15

 Comtesse De Magallon, Rehber-i Muaşeret: Avrupa Adab-ı Muaşereti, Çev. 
Ahmet Cevad Emre, İbrahim Hilmi Neşriyatı, İstanbul, 1328/1911, s. 3. 
16

 Bkz: Ağırakça, a.g.e., s. 307-316. 
17

 Ahmet Cevat Emre, Çocuklara Hikaye Anlatma Sanatı, Matbaayı Amire, 
İstanbul, 1333/1915, s. 10-11. 
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ları “Üç Ayının Hikâyesi”, “Mustafa Dayı ile Karısı”, “Kirli Memiş’in 
Kardeşi”, “Kedi ile Farenin Arkadaşlığı”, “Küçük Çam”, “Koca Memiş”, 
“Yapraklı ve Yapraksız Ağaçlar”, “Durmuş’un Bahtiyarlığı” adını taşı-
maktadır.

18
 

Ahmet Cevat, eğitim aracı olarak bildiğimiz hikâye ve masalların 
aynı zamanda bir sanat eseri olduğunu şu sözleriyle dile getirmekte-
dir: “Memleketin her tarafında erkek ve kadın masalcılar vardır. Bunlar 
bir tür sanatkârlardır. Büyük küçük pek çok insana saatlerce kendileri-
ni dinlettirirler. Bazen sevinç bazen hüzün ve kederle hislerini dinle-
yenlere ilka ederler.”

19
 O’na göre hikâye anlatmada asıl amaç, önce 

çocuklara sevinç, neşe ve haz vermek, sonra da asıl mesajı işlemektir. 
Böylece hikâyeyi hem anlatan hem de dinleyen memnun olacak, ço-
cukluk ve gençliğin sağlam temeller üzerine oluşumuna katkı sağlana-
caktır.

20
  

Önemli eğitim aracı olarak kabul edilen hikâye ve masalların 
vücut ve zihin sağlığı açısından da faydalı olduğunu dile getiren Ah-
met Cevat, bu yöntemle anlatılan konuların özellikle çocukların zihin 
dünyasında etkili izler bıraktığını belirtmiştir. Eserinde, “Peri Masalı” ve 
“Kurt Masalı” başlıkları altında masallarla ilgili ayrıntılı bilgiler vermiştir. 
Çocukların daha çok perili, tılsımlı harikulade objelerden hoşlandığını 
ifade ederek, harikulade şahısların, bahçelerin, dağların, yıldızların, 
elmasların, mücevherlerin kullanıldığı, sonunda zâlimlerin, zorbaların 
ve yanlış yapanların cezalarını çektiği hikâye ve masallara ilgi duyduk-
larını belirtmektedir. Bu masalların çocukları hem güldürüp eğlendirdi-
ğini hem de onların yeni kelimeler, isimler, fiiller, sıfatlar öğrenerek 
fikirler arasında ilişki kurmalarını kolaylaştıracağını ifade etmektedir.

21
  

Çocuklara anlatılacak hikâye ve masallarda seçici davranılması 
gerektiğini “Her efsane, her çocuğa göre değildir.” sözüyle vurgulayan 
Ahmet Cevat, anlatılan içeriğin çocuğun yaşına, zihin ve ruh gelişimi-
ne uygun olması gerektiğini belirtmektedir. Bazı hikâye ve masalları 
büyüklerin bile anlayıp yorumlamada güçlük çektiğini belirterek, eğitim 
ve ahlâk kitapları için çocukların rahat anlayabileceği hikâye ve masal-
ların seçilmesini tavsiye etmektedir.

22
 

                                                      
18

 Bkz: Emre, Çocuklara Hikaye Anlatma Sanatı, s. 40-98. 
19

 Emre, Çocuklara Hikaye Anlatma Sanatı, s. 3. 
20

 Emre, Çocuklara Hikaye Anlatma Sanatı, s. 5. 
21

 Bkz: Emre, Çocuklara Hikaye Anlatma Sanatı, s. 10-13. 
22

 Emre, Çocuklara Hikaye Anlatma Sanatı, s. 12-13. 
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Ahmet Cevat, okuyucuyu usandırmayan oldukça akıcı bir üslup-
la kaleme aldığı eserlerinde bazen sorularla konuya dikkat çekmekte-
dir.

23
 Bu yöntem, okuyucunun metin içerisinde kendine yer bulmasını 

sağlamaktadır. Böylece yazarla okuyucu arasında samimiyete dayalı 
manevî bir köprü kurulmaktadır.  

Ahmet Cevat Emre’nin eserlerinde dikkat çeken bir diğer husus 
da, ele alınan konuların sonunda özet bir değerlendirme yapılması-
dır.

24
 Bilindiği gibi, özet değerlendirmeler, işlenen konunun kavranma-

sını kolaylaştırmakta ve zihinde kalıcılığını artırmaktadır. 

Sonuç ve Değerlendirme 

Osmanlı’nın son döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında çok 
sayıda eser yazan Ahmet Cevat Emre, zamanın ilerlemesiyle asla 
aşınmayacak, aksine kıymetli bir cevher gibi, zaman içerisinde değeri 
daha iyi anlaşılacak bir ahlâk eğitimcisidir. 

Ahmet Cevat Emre’ye göre ahlâk, sağlığı korumadan ilim öğ-
renmeye, arkadaşlık ilişkilerinden uluslararası ilişkilere kadar uzanan 
ve tüm hayatı kuşatan davranışlar bütünüdür. O, bu anlayışıyla, ahlâkî 
belli davranışlarla sınırlandıran ahlâkçılardan farklılaşmaktadır. 

Güzel ahlâk; sağlıklı bir aile eğitimi alarak, ilim öğrenerek ve iyi 
insanlarla arkadaşlık kurarak elde edilir. Ahlâkın temel kaynağı olan 
Kur’ân’ı ve hadisleri anlayarak okumak, güzel yaşantı ve alışkanlıklara 
sahip kimselere gıpta edip onlarla yakınlık kurmak, güzel ahlâkın ha-
yatımızdan asla silinmeyen kalıcı bir meziyet olması açısından son 
derece önemlidir. Ahmet Cevat’a göre dinin ahlâk ilkeleri konusunda 
bilgisiz kalmak ve kötü insanlarla arkadaşlık etmek, güzel ahlâkın 
önündeki en büyük engeldir. 

Ahlâkî konuları bilmek kadar yeni nesillere öğretmek de önemli-
dir. Ahmet Cevat Emre’nin eserleri, ahlâkî konuların her yaş ve dü-
zeydeki insanın seviyesine uygun olarak işlenmesi açısından günü-
müz ahlâk eğitimcilerine ışık tutacak niteliktedir. O’nun eserleri ince-
lendiğinde, sorumluluk bilincini pekiştiren, derinlikli ve kapsamlı bir 
ahlâk anlayışının insan tabiatına uygun yöntemlerle işlendiği anlaşıl-
maktadır.  

Ahmet Cevat Emre’nin ahlâk anlayışı ve ahlâkla ilgili eserlerinin 
özellikleri konusunda özetle şunlar söylenebilir: 

                                                      
23

 Bkz: Ağırakça, a.g.e., s. 316. 
24

 Bkz: Ağırakça, a.g.e., s. 317. 
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1. Ahlâkın alanı, tüm hayatı kuşatacak şekilde geniş tutulmuş-
tur. 

2. Eserlerde ilmî ve akademik bir üslup yerine, oldukça sade ve 
akıcı bir dil kullanılmış ve konuların sohbet tarzında işlenmesine özen 
gösterilmiştir. 

3. Ahlâki davranışların öğretilmesinde gündelik hayattan örnek-
ler verilmiş, yaşanmış öykülerden, ibretli hikâye ve masallardan yarar-
lanılmıştır. Ancak hurafe bilgilerden sakınılmıştır. 

4. Hikâye ve masal kahramanları genellikle çocuklardan, anne-
babalardan, öğretmenlerden, masal kahramanlarından, bazen de 
hayvanlardan seçilmiştir. 

5. Eserlerde yer alan hikâyelerin hayatın değişik alanlarıyla ilgili 
oldukça geniş bir yelpazeden seçilmesine özen gösterilmiştir.  

6. Eserlerinde ahlâkî konular işlenirken anlama ve kavramayı 
kolaylaştırmak ve öğrenilen bilgilerin kalıcılığını sağlamak amacıyla 
resim ve figür kullanılmıştır. 

7. Ahmet Cevat Emre’nin eserlerinde ahlâkî konular yaşanan 
hayatla ilişki kurularak anlatılmakta, zaman zaman ayet ve hadisler-
den yararlanılmaktadır. 

8. Ahmet Cevat Emre’nin eserlerinde tedricilik (kolaydan zo-
ra, basitten karmaşığa doğru) ilkesi gözetilmekte, böylece işlenen 
konuların her yaş ve düzeydeki bireyler tarafından rahatlıkla anlaşıla-
bilmesi sağlanmaktadır. 

Toplum olarak Kur’ân-ı Kerim’de öngörülen ve Hz. Muham-
med’in şahsında davranışa dönüşen, ahlâk önderlerimiz sayesinde de 
medeniyetimizin önemli bir kültür unsuru haline gelen İslâm ahlâkî 
doğrultusunda bir hayat yaşamamız dileğiyle. 
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TARTIŞMALAR 

–Sorular-Cevaplar– 

Prof. Dr. Mahmut KAYA (Oturum Başkanı)  

Ahmet Mithat Efendi soyu itibariyle muhtedî bir ailedir. Yani İs-
lâm’ı sonradan kabul etmiş, iyi özümsemiş ve büyük bir îmânî gayretle 
topluma bütün bildiklerini vermek için hayatı boyunca didinmiş bir in-
san.  

Müslüman anne-babadan dünyaya gelip, yüzyıllar ötesinden İs-
lâm’ı özümsemiş, inanmış, o kültür içinde yetişmiş insanlar dururken 
Ahmet Mithat Efendi bir muhtedî olarak bu kadar hizmet ediyor.  

* * * 

Soru: Birincisi, Ahmet Cevdet Emre ahlâkî konuları hikâyelerle 
anlattığını söylediniz. Bu konuda toplu bir kitap var mı? 

 İkincisi: Bizim dinî anlayışımızda kıssacılar, vaazcılar, hikâye 
anlatanlar çok hoş görülmez. Daha sağlam olması için ayet ve hadis-
ler geçer. Anlaşıldığı kadarıyla hikâye ve kıssa da çok verimli olabili-
yor. Kıssa anlatılmasını hoş görmeyen mevcut dinî anlayışımızla bu 
çelişmez mi? 

 Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz’ın Cevabı 

Özellikle vaazlarda hikâye anlatımının gereksiz olduğu anlayı-
şına ben katılmıyorum. Vaazda işlenen konunun kalıcılığını, konuya 
ilgi çekmek için meşru ölçüler içerisinde hikâyeler anlatılır. Tabii cami 
adabına uymayan bir takım hikâyeleri oraya taşımak doğru değildir.  

Ben şahsen fakültemizin dinî hitabet dersi hocasıyım. Dersle-
rimde hikâye anlatımının öneminden bahsediyorum. Öğrencilerimin de 
işlenen konularla ilgili hikâyeler bulmalarını arzu ediyorum. Hatta Din 
Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde vaazlarda hikâyelerin kullanımıyla 
ilgili yüksek lisans tezi de hazırlattım. O tez şu an Milli Eğitim Bakanlı-
ğı tarafından tavsiye edilen kitaplar arasına girdi. Ahmet Cevdet Emre 
de bu çerçevede bugün ihtiyaç duyulduğu gibi, o gün ihtiyaç duymuş 
ve kitaplarında hikâyelere bol boy yer veriyor.  
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İmamların ilmî çalışmalar yapmamaya müsait oldukları halde 
yetersiz kalmalarıyla ilgili kısa bir anımı paylaşmak istiyorum. Bundan 
yaklaşık altı-yedi yıl önce Sivas Müftülüğünden imamlar için hutbe 
yarışması yapacaklarını ve benim jüri üyesi olmamı istedikleri bir yazı 
geldi. En iyi hutbe seçilecek ve Sivas’ın bütün camilerinde okutulacak-
tı. O gün için bütün Sivas genelinde 570 cami vardı. Gün geldi ve sa-
bahın dokuzunda müftülüğe gittim çay içiyoruz, bir-iki çay derken ho-
cam şu hutbeleri getirin bir an önce seçmeleri yapalım dedim. Müftü 
Efendi: Hocam maalesef hiç başvuru yok dedi. Çok üzüldüm. İmamla-
rımız bu konuda Diyanetin gönderdiği hutbeleri eleştiriyorlar ama 
yazma konusuna gelince oldukça çekingen davranıyorlar. Sayımıza 
baktığımızda şu an için çok yetişmiş insanımız mevcut, ama üretimde 
kısırlık yaşıyoruz.  

Prof. Dr. Mahmut KAYA (Oturum Başkanı)  

Menkıbe ve hikâye, kültürün en canlı damarıdır. Bu sadece bi-
zim kültürümüzde değil, her kültürde bu böyledir. Hiç kimse hikâye-
den, menkıbeden vazgeçemez. Bu bir eğitim ve öğretim aracıdır.  

Ancak bizim mevize kitaplarımıza baktığımızda büyük çoğunlu-
ğu Arapçadır, Türkçeleri de vardır tabii. O yüksek ilâhî hakikatleri, o 
dinin güzelliklerini halka anlatmak için, halkın seviyesine inmek için 
basite irca ediyorlar. Halkın anlayabileceği bir dille anlatıyorlar. Çünkü 
halk dediğimiz kesim, genellikle eğitim düzeyi düşük, konuştuğu, kafa-
sındaki kelime dağarcığı yüz elli, iki yüz kelimeyi geçmeyen, onunda 
içinde hiç soyut kavram yoktur. Günlük hayatta hep duyup, gördüğü, 
beş duyusuyla algıladığı hep somut kavramlar. Mitolojik bir zekâ var. 
Ona yatkın olağanüstülükler arıyor. Din deyince sanki olağanüstülük 
alanıymış gibi. Normal yaşanması gereken ideal bir hayat tarzı değil. 
Sahih bir akide, Allah ile kul arasında kurulan bir irtibat ve O’nun rıza-
sını kazanmak için yapılması gereken görevler şunlardır.  

Halk için yazılan bu mevize kitaplarında İslâm inancını zedele-
yecek, İslâm akidesini lekeleyecek ve yer yer İslâm için yüz karası 
sayılacak din dışı o kadar hurafeler, o kadar israiliyât vardır ki, ben de 
bunların içerisinden geliyorum. Ben de onları vaazlarımda anlattım. 
Niye? Çünkü bir kitap Arapçaysa biz Arapça yazılan bir kitapta yanlış 
olacağını, hata olacağını hayalimizden bile geçirmiyorduk. Öyle bir 
ortamda yetişmiştik, kimse bizi uyarmadı. Ben on iki yaşında kürsüye 
çıktım, on iki yaşındaki çocuk ne bilir? İmam Hatipler yeni kurulmuş, 
eski hocalar da gitmiş, meydan boşalmış. Doktorun bulunmadığı bir 
yerde kocakarı tabip olarak ortaya çıkar.  
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Özellikle genç arkadaşlara tavsiye ediyorum. İrşat görevini üst-
lenen imamlar, vaizler eski mevize kitaplarını ellerine almasınlar. Kitap 
böyle yazıyor diye, evliya menkıbelerinden anlatılan şeyler son derece 
din dışı şeylerdir. O hikâyeyi anlatan kişinin kurguyu çok sağlam yap-
ması lazım. İslâm akidesine, İslâm ahlâkına aykırı olmayacak, İslâm’ın 
dinamizmini kırmayacak ve iyiye, doğruya, güzele yönlendirecek ve bir 
de İslâm’ın bize sunmuş olduğu o tevhid akidesini hiçbir şekilde zede-
lemeyecek. Bunun için çok bilgi birikiminin olması lazım. İslâm’ı çok iyi 
bilecek, temel kaynaklarından beslenecek ve kurgu gücü olacak, iyi bir 
üslupla yazacak. Böyle olursa olur. Yoksa Orta Çağda yaşayan tarım 
toplumu, yüzde doksanının okuma yazması yok. Kulaktan dolma bilgi-
lerle semiyyât dediğimiz kulaktan dolma bilgilerle o günün şartlarında 
yaşamış bu insanlara anlatılmış hikâyeleri getirip bugünün insanına 
anlatmak son derece tehlikelidir.  

Prof. Dr. Sali TUĞ 

Sayın divan başkanı Prof. Dr. Mahmut Kaya hocamız, İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde kendisini yetiştirmiş ve fakültesinde 
İslâm Felsefesini temsil konusunda hocalarıyla birlikte mesafe kat 
etmiş bir arkadaşımızdır. İslâm Felsefesi ve İslâm Düşüncesi konu-
sunda eserleri devam ediyor, daha da zengin bir şekilde devam ede-
cektir.  

Bu kıymetli hocamızın kendisi de bir imamdır. İmamlıktan üni-
versiteye intikal etmiş, bu üstün vasıflarıyla Üniversite de İslâm Felse-
fesini temsil edecek bir seviyeye ulaşmıştır.  

İmamların ilmî çalışmalarda yetersiz kaldıkları hususunda ben 
farklı düşünüyorum. İmamlar neden istenilen çalışmayı yapamadılar? 
Cumhuriyetin kuruluş yıllarından beri imamların horlanması, bazı ro-
manlarda ve tiyatrolarda onların karaktersizlikleri, cumhuriyet düşman-
lıklarını işleyen bir takım hikâyelerin yer alması.  

İmamlar gerçekten bu millet tarafından benimsenmiş miydi? 
Yani el üstünde tutulan itibarlı kimseler miydi? Bu konuda benim şüp-
helerim var. Hala daha imamlar bir kısım sanat erbabı tarafından hor-
lanan, dışlanan ve daima sahnelerde, tiyatroda, sinemada utanılacak 
bir sınıf olarak gösteriliyor. 

Bütün bunlara rağmen benim idare ettiğim şu kadar sayıda dok-
tora tezi var. Bu tez sahiplerinin menşeine bakıyorum bunların içinde 
ekseriyet imamdır ve imamlık mesleğinden gelmedir. Bunlar ya Yük-
sek İslâm Enstitüsünü, ya da İlahiyat Fakültesini bitirmiştir. Fakat mes-
lek itibariyle, hayatın başlangıcı itibariyle bunlar akademik çalışmayı 
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tercih etmişlerdir. Bu diyanet mensubu imamlar, bugün çok yüksek 
rütbelere kadar gelmişlerdir. Kendi talebelerimden örnek vermek isti-
yorum.  

Üniversiteye intisaplarından önce Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dön-
mez murakıp, Prof. Dr. Mehmet Erkal, Prof. Dr. Fahrettin Atar imam, 
Prof. Dr. Bedreddin Çetiner müftüdür. Bunlar eserleriyle, çalışmalarıy-
la ortaya çıkmış, kendilerini ispat etmiş kimselerdir. Dolayısıyla toplum 
olarak biz imamlara ne kadar itibar gösterirsek, onların hayat standar-
dını ne kadar yükseltirsek, horlanan değil, taltif edilen kimseler olarak 
ortaya koyarsak, bunların da eser verme kabiliyet ve gücü o nispette 
artacaktır diye düşünüyorum. Marifet iltifata tabidir.  

İmamlar, Ahmet Mithat Efendi gibi bazı münevverlerin yaptıkla-
rını yapamadı diye bence horlanmamalı. Oturum başkanı olarak siz 
başta olmak üzere imamların da bir şeyler yaptıklarını görüyoruz. El-
bette vakitlerinin çokluğu itibariyle daha çok çalışmaları bekleniyor. 
Yani horlanmış tabakaya, iktisadi bakımından düşük olan bu tabakaya 
seçkin insanlar el uzatmıyor ve bunlar başka alanlara gidiyorlar. Sizin 
dediğiniz anlamda yetişmiş, kabiliyetli imamlar başka alanlara gidiyor-
lar. Üniversiteye intisap ediyorlar, ticarî hayata geçiyorlar. 

 



 

 



 

 

 

 

VIII 

 

AHMET MİTHAT EFENDİ 

 

Umut KAYA* 

 

 Ahmed Midhat Efendi (1844-1912) 

Bu bildiride, öncelikle Ahmed Midhat Efendi’nin hayatı hakkında 
kısa bir değerlendirme yapılacaktır. Sonrasında ise, Ahmed Midhat 
Efendi’nin romanlarından yola çıkarak genel bir bakış açısıyla ahlâkî 
görüşlerine değinilip, son olarak aile içindeki ahlâk ve ailede çocuk 
terbiyesi konularını esas alan “Peder Olmak Sanatı” ve “Ana-Babanın 
Evlat Üzerindeki Hukuk ve Vezâifi” eserlerinden yola çıkılarak bu 
alandaki görüşlerine yer verilecektir.  

Giriş 

Gazeteciliği ve romancılığı ile ön plana çıkmasına rağmen, ta-
rihten fen bilimlerine, felsefeden biyolojiye, ekonomiden askerliğe, 
eğitimden gençliğin meselelerine, coğrafyadan aritmetiğe, evlilikten 
evlat ve anne-babaların görev ve sorumluluklarına kadar birçok konu-
da yazı yazan ve eser veren Ahmed Midhat Efendi’yi ansiklopedist 
olarak tanımlamak mümkündür.

1
 Böyle bir şahsı tüm yönleri ile ince-

lemek böylesi muhtasar bir çalışma ile mümkün değildir. Bundan do-
layıdır ki, günümüze kadar Ahmed Midhat Efendi’nin çeşitli yönlerini 
ele alan birçok eser yazılmış ve pek çok ilmî toplantılar tertip edilmiştir.  

Bu çalışmada ise, Ahmed Midhat Efendi’nin ahlâk anlayışı üze-
rinde durulmaya ve “Ana-Babanın Evlat Üzerindeki Hukuk ve Vezâifi” 
ile “Peder Olmak Sanatı: Teehhül Edecek Adamın Muhtaç Olduğu 
Teemmülat” isimli eserleri üzerinden Ahmed Midhat Efendi’nin eğitim 
ve aile hakkındaki görüşleri aktarılmaya çalışılacaktır.  

                                                      
* Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 
umutkaya58@hotmail.com 
1
 Mustafa Baydar, Ahmed Midhat Efendi Hayatı, Sanatı, Eserleri, İstanbul 

1954, 8. 
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1. Ahmed Midhat Efendi’nin Hayatı, Eserleri ve Kişiliği 

1.1 Hayatı  

1844’de İstanbul Tophane’de dünyaya geldi. Babasının ölü-
münden sonra ailenin geçimini üstlenen Midhat Paşa’nın himayesinde 
bulunan ağabeyi ile birlikte Vidin, Niş, Rusçuk’a ve son olarak da 
Bağdat’a gitti. Vidin’de sıbyan mektebini, Niş’te ise rüşdiye mektebini 
bitirdi. Ağabeyi Hafız İbrahim Ağa’ya İstanbul’dan yazmış olduğu mek-
tuplar sayesinde Mektubî Kalemi’nden memurların dikkatini çekip 
ağabeyi vasıtasıyla Rusçuk’a çağrıldı ve Tuna Vilayeti Mektubi Kale-
mi’nde ilk memurluğuna başladı.

2
 Burada Midhat Paşa’nın dikkatini 

çekerek Tuna Gazetesi’ne başmuharrir oldu.
3
 Ahmed Midhat Efen-

di’nin hem fikir hem de yazı hayatına etki eden önemli gelişmeler ise 
Bağdat’ta bulunduğu sırada oldu. (1869). Burada Zevrâ gazetesinin 
başına geçen Ahmed Midhat, ressam Osman Hamdi Bey vasıtası ile 
Batı kültürü, Muhammed Feyzî ez-Zühâvî sayesinde din ve medrese 
kültürü, açık fikirli, yarı meczup, feylesofmeşrep bir adam olan Şirazlı 
Bakır Can Muattar sayesinde ise Doğu kültürü ve ilimleri hakkında 
bilgi sahibi oldu. İlk kitapları olan Hâce-i Evvel serisi ile Kıssadan His-
se’yi burada yazdı.

4
 

Rusçuk’taki çalışmalarını takdir eden Midhat Paşa, Ahmed 
Midhat Efendi’ye “Midhat” ismini de vermiş ve iktidarda kaldığı müd-
detçe ondan himayesini esirgememiştir.

5
 Ahmed Midhat Efendi’nin 

1871 yılında ağabeyinin vefatından derin üzüntüsünü gören Midhat 
Paşa, Ahmed Midhat Efendi’yi baba şefkati ile teselli ettikten sonra, 
“Oğlum Ahmed Efendi, kardeşinin acısını hiçbir sevincin gideremeye-
ceğini biliyorum. Fakat sana, o derin acıyı bir nebze azaltacak dere-
cede haz duyacağını umduğum bir hediye vermek istiyorum. Bu hedi-
ye, benim hayatımda en kıymetli saydığım şeyim, yani ismimdir. Be-
nim adımı da taşımak ve Ahmed Midhat diye çağrılmak istemez mi-
sin?” diyerek Ahmed Midhat Efendi’yi teselli etmeye çalışmış ve o 

                                                      
2
 M. Orhan Okay, “Ahmed Midhat Efendi”, DİA, İstanbul 1989, II/100-101. 

3
 Murat Uraz, Ahmed Midhat, Hayatı Şahsiyeti, Eserleri ve Yazılarından Seç-

me Parçalar, İstanbul 1940-1941, s. 3 
4
 M. Orhan Okay, “Ahmed Midhat Efendi”, DİA, II/101. 
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günden sonra Ahmed Efendi “Ahmed Midhat Efendi” olarak çağrılma-
ya başlanmıştır.

6
 

1871’de ağabeyi’nin ölümü üzerine ise İstanbul’a dönen Ahmed 
Midhat Efendi, Cerîde-i Askeriyye’ye başmuharrir oldu. Ailesinin geçi-
mini sağlamak için aile fertlerinin de yardımı ile evinde bir matbaa 
kurarak kendi kitaplarını neşre başladı. Her ilimden bahseden Hace-i 
Evvel’i de burada çıkarmaya başladı.

7
 Evinde kurduğu matbaayı daha 

sonra Sirkeci ve Beyoğlu’na taşımak suretiyle genişletti. Dağarcık 
dergisinde çıkan “Duvardan Bir Sâda” isimli yazısı nedeniyle 1873’te, 
Genç Osmanlılar’ın arasında, (onlarla ilgisi olmadığı halde) Rodos’a 
sürüldü. Bu sürgün bile Ahmed Midhat Efendi’nin öğretme azmini dur-
duramadı. 3 yıl süren bir sürgün hayatında Rodos’taki çocuklara oku-
ma-yazma öğretti, onlara ders verdi. Bu amaçla Rodos’ta çocuklar için 
bir “Medrese-i Süleymâniyye” kurdu. Bu hizmeti sayesinde hem Rodos 
halkının sevgisini kazanmış hem de Rodos’ta hapishane yerine bir 
evde cezasını çekmeye devam etmiştir. 

Ders kitaplarını ve ilk romanlarını Rodos’ta neşre başladı. Yazı-
larını İstanbul’a gönderme fırsatı buldu ve yazıları Kırkanbar Dergi-
si’nde yayınlandı. Daha sonra 1876 yılında, V. Murad’ın padişah ol-
masıyla affedilerek İstanbul’a döndü. Gazetecilik, romancılık ve neşri-
yat faaliyetlerine bundan sonra daha yoğun olarak devam etti. Gaze-
tecilik tarihimizin en uzun ömürlü gazetelerinden olan Tercümân-ı 
Hakîkat’i 1878 yılında çıkarmaya başladı ve 1890 yılına kadar da bunu 
aralıksız devam ettirdi.

8
  

II. Abdülhamid devrinde de sarayın himayesinden mahrum kal-
mayan Ahmed Midhat Efendi, ölümüne kadar Takvîm-i Vekayi‘ ve 
Matbaa-i Âmire müdürlüğü, Meclis-i Umûr-ı Sıhhiyye âzalığı ile reisli-
ğinde ve çeşitli hocalıklarda bulunmuş, 1889’da Stockholm’de topla-
nan Şarkiyatçılar Kongresi’ne katılmıştır. 1908’den sonra emekli ola-
rak bir müddet Dârü’l-fünun, Medresetü’l-vâizîn ve Dârülmuallimât’ta 
genel tarih, dinler tarihi, felsefe tarihi, eğitim tarihi gibi, dersler okuttu. 
Durmadan yazan ve yazıları ile önemli bir okur kitlesi kazanan Ahmed 
Midhat’a Teodokasap (Yazımakinesi) ünvanı verilmiş idi. Ahmed 
Midhat 28 Aralık 1912’de fahrî olarak hizmet ettiği Dârüşşafaka’da 

                                                      
6
 Kamil Yazgıç, Ahmed Midhat Efendi Hayatı ve Hatıraları, İstanbul 1940, s. 

20. 
7
 Murat Uraz, Ahmed Midhat, Hayatı Şahsiyeti, Eserleri ve Yazılarından Seç-

me Parçalar, s. 4. 
8
 M. Orhan Okay, “Ahmed Midhat Efendi”, DİA, II/101. 
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öldü.
9
 Herkesin zengin sandığı Ahmed Midhat’ın vefat ettiği zaman 

cenaze parasının bile çıkışmamış, bütün tedfin masraflarını 
Darüşşafaka Mektebi karşılamıştır.

10
 Fatih Camii hazîresinde olan 

kabrinin mezar taşında bu beyit yazılıdır: 

“Gayretindir sevdiren fazl-ı ulûmu ümmete 

Verzişindir
11

 anlatan sevda-yı sa’-yı millete” yazılıdır.
12

 

1.2 Kişiliği 

Ahmed Midhat Efendi’nin, boş durmayı sevmeyen çok çalışkan 
birisi olduğunu, eserlerinin sayısından rahatlıkla anlayabiliyoruz. Onun 
bu gayretinin en büyük sebebi, vatandaşlara okuma zevki ve tohumu-
nu aşılama isteğiydi.

13
 

Ahmed Midhat Efendi’nin çok sayıda eser vermesi ile ilgili ola-
rak almış olduğu “Yazı Makinesi” lakabının yanında bir de fakirleri 
himaye etmesinden dolayı almış olduğu “Fakirler Babası” lakabı vardı. 
Ahmed Midhat Efendi, kendisine gelenleri asla geri çevirmez, onlara 
elinden geldiğinde yardım ederdi. Gelenlerden kabiliyet gördüğü fakir 
gençleri de himaye eder, yetiştirirdi. Özellikle bu gençleri yetiştirme 
gayretinden dolayı âdeta her evde bir ilkokul kurmuş veya ilkokulu eve 
getirmiş olan Ahmed Midhat’a Hace-i evvel (ilk öğretmen) diyenler de 
vardır.

14
 

Ahmed Midhat Efendi’nin her eve bir ilkokul kurmuş olmasının 
altında şüphesiz fikirlerini roman ve gazete yazıları ile aktarırken kul-

                                                      
9
 M. Orhan Okay, “Ahmed Midhat Efendi”, DİA, II/101; Kamil Yazgıç, Ahmed 

Midhat Efendi Hayatı ve Hatıraları, İstanbul 1940, s. 4-85; Ali Muzaffer, 
Terâcim-i Ahvâl-i Meşâhîr yahut Zamanımız Osmanlı Üdeba ve Muharrîrini 
Ahmed Midhat Efendi, Dersaadet 1317, s. 30-41. (Bu eser, 2013 yılında Seval 
Şahin tarafından hazırlanan ve Hayatı, Romancılığı, Bir Eseri: Şeytankaya 
Tılsımı, Ahmed Midhat Efendi adlı eser içerisinde yer almaktadır.); Murat 
Uraz, Ahmed Midhat, Hayatı Şahsiyeti, Eserleri ve Yazılarından Seçme Par-
çalar, İstanbul 1940-1941, s. 5 
10

 Kamil Yazgıç, “Ahmed Midhat’ın Büyük oğlu Dr. Yazgıç’ın Sözleri”, Bir Jübi-
lenin İntibaları: Ahmed Midhat’ı Anıyoruz!, hzr. Hakkı Tarık Us, İstanbul 1955, 
s. 95. 
11

 Verzişin: Gayret 
12

 Mustafa Baydar, Ahmed Midhat Efendi Hayatı, Sanatı, Eserleri, İstanbul 
1954, s. 8. 
13

 Kamil Yazgıç, “Ahmed Midhat’ın Büyük oğlu Dr. Kamil Yazgıç’ın Sözleri”, 
Bir Jübilenin İntibaları: Ahmed Midhat’ı Anıyoruz!, s. 85. 
14

 Mustafa Baydar, Ahmed Midhat Efendi Hayatı, Sanatı, Eserleri, s.14. 
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landığı basit dil yatmaktaydı. Ahmed Midhat Efendi romanı bir terbiye 
aracı olarak görmekteydi. O, bilgi seviyesi düşük insanları ansiklope-
dik eserlerle yormak yerine romanlarla, akıcı bir üslupla bilgi vermeyi 
tercih ediyordu. O, ahlâkî konuların roman, hikaye, gazete yazıları ve 
halk seviyesindeki sohbet yazıları gibi, eğlendirici vasıtalarla okuyucu-
ya vermeyi Osmanlı toplumunu Batı’nın olumsuz etkilerinden koruma-
sının en etkili yolu olarak görüyordu. Ahmed Midhat Efendi bu düşün-
cesini şöyle dile getirmektedir: “… Çünkü bence nüfusun yüzde dok-
san dokuzu koyu cehaletten tamamıyla kurtulamamış olan bir memle-
kette, henüz en aydınlık ve basit fikirleri bile sökemeyen kimselere 
edebi eser vermek karnını doyuramamış bir kimseye meyve ikram 
etmek kadar garip bir hareketti”.

15
 

Ahmed Midhat’ın kişiliği ile ilgili bir fikir edinmek için oğlunun ak-
tardıkları oldukça kayda değerdir:  

“Dindar olmakla beraber Midhat Efendi son derece serbest fikirli 
bir adamdı… Şimdi Ahmed Midhat’ın ahlâk madalyasının her iki cep-
hesini başka bir nazarla tetkik edelim:  

Madalyonun bir cephesinde serbest fikirli Ahmed Midhat’ın ha-
ne içinde haftada bir defa oğullarına ve damatlarına müskirat kullan-
malarına müsaade ettiğini görürüz. Çünkü buna itiraz eden dostlarına 
Ahmed Midhat şu sözü söylerdi: “Meyhaneye alışmak rakıya alışmak-
tan daha tehlikelidir. Mademki bunlar erkektir, bu zıkkımı içeceklerdir. 
Bari hanelerinde, hatta benim yanımda içsinler de hariçte başlarını 
belaya sokmasınlar…  

Ahmed Midhat’ın ahlâk madalyasının bir defa dahî arka cephe-
sine bakalım. Ahmed Midhat hanesi içinde çocuklarına, damatlarına 
bir kerecik bile dans etmek müsaadesini vermemiştir. Burada dansa 
alışan hariçte dahî yapar, başını belaya sokar derdi. Herkese hocalık 
yapan Ahmed Midhat hiçbir kızını mektebe göndermemiştir. Hep ken-
disi okutmuştur. Kızların erkeklerle birlikte olmasına muarızdı…”

16
 

1.3 Eserleri: Ahmed Midhat Efendi, bilgi, mülâhaza, müşahede 
ve incelemeye dayanan büyüklü küçüklü birçok eser kaleme almıştır. 
Bu eserleri arasında, ders kitapları (Hâce-i Evvel, Medrese-i 
Süleymâniyye); ansiklopedik tarih ve coğrafya külliyatı (Kâinat, Mufas-
sal), romanlar, günlük gazete yazıları, piyesler zikredilebilir.  

                                                      
15

 Kamil Yazgıç, Ahmed Midhat Efendi Hayatı ve Hatıraları, İstanbul 1940, s. 
25. 
16

 Kamil Yazgıç, “Ahmed Midhat’ın Büyük oğlu Dr. Kamil Yazgıç’ın Sözleri”, 
Bir Jübilenin İntibaları: Ahmed Midhat’ı Anıyoruz!, s. 93-95.  
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Ahmed Midhat Efendi’nin Mûsâ Kâzım Efendi ile müşterek ola-
rak bir tefsir ve Kur’ân-ı Kerîm’in Felsefesi adıyla yedi veya on cilt 
tutan çalışmalarından bahsedilmişse de bu çalışmanın âkıbeti hakkın-
da bilgi edinilememiştir. Oğlu Kamil Yazgıç bu konuda “… Hatta Hoca 
Musa Kazım Efendi ile on sene çalışarak Kur’ân-ı Kerim’in muazzam 
bir tefsirini yazmıştı. Ne yazık ki bu eser saltanat devrinin kurbanı 
oldu

17
 bu eserin müsveddeleri müsadere olundu

18
” demektedir. Sayısı 

iki yüzü bulan eserlerinin tam listesi Hakkı Tarık Us’un hazırladığı 
“Ahmed Midhat’ı Anıyoruz” adlı kitapta bulunmaktadır.

19
 Ahmed 

Midhat Efendi’nin eserlerinden başlıcaları şunlardır: 

Hikâye ve Romanları: Letâif-i Rivâyât (25 kitap, 1870-1893), 
Hasan Mellâh (1874), Hüseyin Fellâh (1875), Felâtun Bey’le Râkım 
Efendi (1875), Paris’te Bir Türk (1876), Süleyman Muslî (1877), Kaf-
kas (1877), Karnaval (1881), Acâib-i Âlem (1882), Arnavutlar-Solyotlar 
(1888), Demir Bey (1888), Müşâhedât (1891), Ahmed Metin ve Şirzad 
(1892), Taaffüf (1895), Mesâil-i Muğlaka (1898), Jön Türk (1910).  

Diğer eserleri: Ekonomi Politik (1874), Menfâ (1876), Üss-i 
İnkılâb (1877-1878), Kâinat (1871-1881, I-XV), Mufassal (1885-1887), 
Müdâfaa (1883-1885), Şopenhavr’ın Hikmet-i Cedîdesi (1887), Beşir 
Fuad (1887), Hallü’l-ukad (1889), Ahbâr-ı Âsâra Ta‘mîm-i Enzâr 
(1890), Avrupa’da bir Cevelân (1890), İstibşâr (1892), Beşâir (1894), 
Nizâ-ı İlm ü Dîn, (Ahmed Midhat, yaptığı açıklama ve tenkitler dolayı-
sıyla esere İslâm ve Ulûm adını da vermiştir.) Hikmet-i Peder (1316), 
Ana-Babanın Evlat Üzerindeki Hukuk ve Vezâifi (1317), Peder Olmak 
Sanatı (1317) ve Çocuk Melekât-ı Uzviye ve Ruhiyesi (1317)

20
 

2. Ahmed Midhat Efendi’nin Görüşleri  

2.1 Doğu-Batı Sentezi: Ahmed Midhat Efendi’nin eserlerinde 
ele aldığı hayatın farklı alanlarındaki görüşlerini tasnif etmek gerekirse 
bunların merkezinde Batılılaşma olduğunu söylemek mümkündür. 
Ona göre, Osmanlı toplumunun o zamanki sıkıntılarının kaynağında 
bu kavram yatmaktadır. Zira Osmanlı bu dönemde, Avrupa’nın teknik 
anlamdaki üstünlüğünü kabul etmek zorunda kalmış ve buna mukabil 
bir takım arayışlar içerisine girmiştir. Bu arayışlar esnasında Avru-
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 Kamil Yazgıç, “Ahmed Midhat’ın Büyük oğlu Dr. Kamil Yazgıç’ın Sözleri”, 
Bir Jübilenin İntibaları: Ahmed Midhat’ı Anıyoruz!, s. 98 
18

 Kamil Yazgıç, Ahmed Midhat Efendi Hayatı ve Hatıraları, s. 46. 
19

 Hakkı Tarık Us, Ahmed Midhat’ı Anıyoruz: Bir Jübilenin İntibaları, İstanbul 
1955, s. 169-171. 
20

 M. Orhan Okay, “Ahmed Midhat Efendi”, DİA, II/102-103. 
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pa’dan ithal edilen bazı düşünce ve akımlar, toplum üzerinde ahlâkî ve 
manevî açından bir takım etkiler doğurmuştur. Ahmed Midhat Efen-
di’ye göre, Osmanlı teknik ve maddi yönden, Avrupa ise ahlâkî ve 
manevî yönden yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu bakımdan 
Ahmed Midhat’ın eserlerinde idealize ettiği insan tipi, bilimsel gelişme-
leri takip ve bunları hayatına tatbik etmekle birlikte geleneksel ahlâkı 
ve manevî yaşamını muhafaza eden insan tipidir.

21
 Bu tip aynı za-

manda genel olarak Tanzimat dönemi romanlarındaki müspet karak-
terlerle de örtüşmektedir. Söz konusu dönemde müspet karakterler, 
İslâmî ilimleri iyi bilen, eğitimli, geleneklerine bağlı, Batı’yı körü körüne 
taklit etmeyen bir tipolojiyi temsil etmektedir.

22
 

Ahmed Midhat Efendi, romanlarında çoğu kez Doğu kültürünün 
ahlâk ve geleneklerine sahip olmakla birlikte Batı ilimlerine de bağlı 
kahramanlarla, örf ve âdetlerimizi önemsemeyip, Batı’nın sadece ya-
şama tarzını benimsemiş kahramanlar arasında yaşananları konu 
edinmiştir.

23
 Bu haliyle, Ahmed Midhat Efendi, Doğu’nun yani gelene-

ğin manevî ve ahlâkî yaşantısına sahip çıkarak, Batı’nın da çalışma 
disiplinine ve ilerlemesine yakın durmakla doğu-batı sentezi fikrine 
sahip görünmektedir. Bununla beraber, Ahmed Midhat bu sentezin 
kılık-kıyafet, dinî inançlar ve ahlâk alanında değil, tahsil ve bilgi alanla-
rında olması gerektiğini ifade eder. Ona göre Osmanlı toplumunun asıl 
ihtiyacı olan da bunlardır.

24
 Bu durum Ahmed Midhat’ın romanlarında 

da müşahhas bir hale gelir. Ahmed Midhat’ın romanlarındaki kahra-
manlar, geçmişin değerlerini bilip bu değerlere sahip çıkmakla bera-
ber, yeniyi de bilen ve onu hayatına tatbik eden tiplerdir. 

Ahmed Midhat Efendi, toplumun yaşamış olduğu çağdaki sıkın-
tılardan kurtuluş çaresini rejim değişikliğinde görmeyerek Tanzimat 
yazar ve düşünürlerinden önemli ölçüde ayrılmaktadır. Ahmed Midhat, 
iyimser ve ılımlı bir kişilik sahibi olmasından dolayı sıkıntılardan kur-
tulmanın, ancak eğitim-öğretim ile toplumun bilgi seviyesinin yüksel-
tilmesi sonucu olacağını düşünüyordu. Bu yüzden, eserlerinde toplu-
mun bilgi sahibi olmasını hedeflemiştir. Ahmed Midhat Efendi, eserle-
rinde Doğu ve Batı kültürünü mukayese ederek tenkitten geçirmiş ve 
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 Melike Gökcan Türkdoğan, “Ahmed Midhat Efendi’nin Romanlarının Dün-
yasında Fert ve Toplum Ahlâkı" İlim ve Fennin Reis-i Mütefekkiri: Ahmed 
Midhat Efendi (ed. Fazlı Aslan), Kayseri 2013, s. 226-227. 
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 Ahmed Emre Polat, İlk Dönem Türk Romanında Ahlâk (yayınlanmamış y. 
lisans tezi Marmara Üniversitesi SBE, 2011), s. 74-75. 
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 M. Orhan Okay, “Ahmed Midhat Efendi”, DİA, II/101-102. 
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 Ahmed Emre Polat, İlk Dönem Türk Romanında Ahlâk, s. 34; Ahmed 
Midhat, Jön Türk, İstanbul 2004, s. 17-19. 
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ikisinin de kendince iyi taraflarını alarak bir sentez yapmaya çalışmış-
tır. Ona göre, Batı’dan alınanlara, tenkit süzgecinden geçirildikten 
sonra millî bir karakter vermek gereklidir.

25
  

2.2 Ahlâk Anlayışının Temeli: Ahmed Midhat Efendi, her ne 
kadar Avrupa’nın ahlâkını aile ve toplumu tehdit eden bir unsur olarak 
görse de, geleneksel dindar ahlâk modelini de benimsemez. Bazı 
romanlarındaki (Felatun Bey ile Rakım Efendi gibi,) karakterlerin İslâm 
ahlâkında kötü alışkanlıklar olarak kabul edilen içki, zina, kumar gibi, 
alışkanlıkları itidal dairesinde istimal ettikleri görülür. Ancak bu karak-
terleri İslâm ahlâkının da tamamen dışında değildir. Ahmed Midhat’ın 
romanlarındaki kahramanlar zaman zaman namaz kılar, ramazanda 
camiye devam edip oruç tutar. Dinin sınırları içinde tavrı net olmayan 
bu kahraman tiplemelerin, yalan söylememek, kimsenin hakkını ye-
memek, riyadan uzak durmak, kimseyi incitmemek gibi, evrensel de-
ğerler konusunda ise tavrı nettir. Ahmed Midhat’ın romanlarındaki 
kahramanları bu değerlere sonuna kadar riayet ederler. Ahmed 
Midhat’ın geleneği temsil eden kahramanı (Rakım) bir taraftan gayr-ı 
meşru ilişki yaşayıp diğer taraftan ise Müslüman kimliği ile iyi ve örnek 
bir insan olabilmektedir.

26
  

Bu bakımdan Ahmed Midhat Efendi’nin önerdiği ideal ahlâk, 
merkezinde din unsurunu taşımakla beraber tamamen dinî kuralların 
tayin ettiği bir model değildir.

27
 Ahmed Midhat bu minval üzere oluş-

turduğu roman kahramanlarının belki de Ahmed Midhat’ın toplumun 
içinde yer aldığını düşündüğü insan tiplerinden kaynaklanması müm-
kündür. Ahmed Midhat romanlarında ulaşılamaz insan tipinden ziya-
de, zaman zaman günaha girebilen daha gerçekçi kahramanlar ya-
ratma peşindedir. 

Ahmed Midhat’ın kahraman karakterlerinde böylesi ahlâkî ek-
sikliklerin/çelişkilerin olmasının sebebini şu satırlarından çıkartmak 
mümkün olabilir: “… Romanlar genel ahlâkın dışında ise ona roman 
dememek gerekir. Zira roman denilen şey bir insan topluluğu içinde 
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görülen hallerden birisini veyahut bazılarını ahlâk üzerine koymaktan 
ibarettir…”

28
 

Ahmed Midhat’ın seçmeci düşünce yapısında ideal ahlâk, im-
kânsız ahlâk değildir. Çünkü kimse mükemmel değildir. Mükemmellik 
yalnızca Allah’a mahsustur. İnsanın da güvenilirliği bir dereceye ka-
dardır. O dereceyi geçince insanın güvenilirliği de gidebilir. Bir insan 
iffetli olur, beş on bin kurusu çalmaz. Fakat bu miktar beş on kat arttı-
ğında o adamın iffetinin de derecesini geçeceğinden artık o kişide iffet 
kalmaz ve hırsız olur.

29
 

İdeal bir ahlâkın teşekkülü için dini en önemli unsur olarak gö-
ren Ahmed Midhat’ın romanlarındaki ideal tipler, dinin insanlara ka-
zandırdığı güzel vasıflara ve faziletlere sahiptirler. Fakat bunlar dini, 
fıkıh kitaplarında geçen sekliyle yaşamazlar. Din onların davranışlarını 
genel ahlâka zarar vermeyecek şekilde düzenler. Örneğin, “Jön Türk” 
romanının kahramanı Nurullah, İslâm’ın haram saydığı bazı şeyleri, 
çevresindekilere zarar vermeyecek, toplumsal adabı bozmayacak 
kadar yapar. Ahmed Midhat’ın eklektizminde bu “karda yürüyüp izini 
belli etmemek” şeklinde formüle edilmiştir.

30
 

“Bu hüsn-i ahlâktan maksat beş vakit namaza beş daha kat-
mak, bilcümle menhiyattan tevakki ve mücanebet etmek ise Nurullah 
Bey bunlardan değildir. Eli değer ise namaz da kılar. Ramazan-ı şerif-
te camilere devam eder. Hatta halk saim iken kendisi müftir bulunmayı 
vicdanına yediremediğinden oruç dahî tutar. İşret etmez ise de lüzumu 
görülür ise birkaç konyak ve mastika, bira filan için hiç de tevahhuş 
göstermez. Ama hiç yalan söylemez. Kimsenin hakkını yemez. Reyin-
de riya ve müdahaneye kapılmaz. Ahbabına karşı yüreği açık ve lisanı 
azadedir. Kimseyi incittiği, kimseye fenalık ettiği işitilmemiştir. Gençlik 
âleminin mukteziyat-ı tabiyesinden de mütevahhis değil. Benat-ı Hav-
va’ya meyli mükemmeldir. Ama öyle umumhaneler müdavimi değil. 
Karda gezip de izini belli etmeyen delikanlılardan.”

31
 

Ahmed Midhat romanlarında ahlâkın kaynağı olarak dinin ya-
nında kanun ve âdetlere de yer verir. Ahmed Midhat bunları birbirinin 
tamamlayıcısı olarak görür. Örneğin Ahmed Midhat’ın Felâtun Bey ile 
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 Ahmed Emre Polat, İlk Dönem Türk Romanında Ahlâk, s. 70. 
29

 Kemal Coşkun, Ahmed Midhat’ın Eserlerinde Dini ve Toplumsal Temalar, 
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1326), s. 61.  
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Rakım Efendi romanındaki karakterleri dindar oldukları için değil, ya-
lan söylemedikleri, cömert oldukları için ahlâklı sayılırlar. Ona göre 
insanlar dinî kurallara uymasalar bile toplum içinde muteber sayılabilir-
ler.

32
 

2.3 İdeal İnsan Anlayışı: Ahmed Midhat Efendi’nin yaşadığı 
dönem Tanzimat’ın etkilerinin yoğun bir şekilde hissedildiği bir zaman 
dilimidir. Bu dönem, Osmanlı’nın hemen her alanda batılılaşma yolun-
da önemli adımlar attığı bir dönemdir. Bu dönemde geri kalmışlık his-
si, Avrupa’nın yani Batı dünyasının her alanda ileri olduğu düşüncesi, 
Batıyı övme, geleneği ve yerli olanı küçümseme düşüncesinin hâkim 
olduğu bir zamandır. Bunun farkında olan Ahmed Midhat Efendi, eser-
lerinde okuyucularının karşısına, batılılara karşı her alanda başarılı, 
dürüst, ahlâklı, becerikli kahramanlar çıkartmak suretiyle gençlerin 
batı karşısında özgüven kazanmasını hedeflemiştir.

33
 Bu doğrultuda 

Ahmed Midhat Efendi, Batı ilim ve kültürünün her türlüsünü öğrenmek-
le birlikte kendi değerlerine de sımsıkı bağlı ideal Türk tiplemeleri oluş-
turarak kafasındaki ideal insanı ortaya koymaya çalışmıştır. Ahmed 
Midhat Efendi’nin eserlerinde ortaya koyduğu karakterleri alçakgönül-
lü, çalışkan, azimli, üretken, olgun, vefalı, cesur, sadık, dürüst, yar-
dımsever, mutedil, kendine güvenen, becerikli, uyanık, başarılı, kana-
atkâr, nazik, adil, sabırlı, sadık, sağlıklı, geleneklerine ve ahlâkî değer-
lere bağlı bir kişilik olarak tasvir eder. Yalan söylememek, namuslu 
olmak, sadakat, mertlik, dürüstlük, Midhat Efendi’nin kahramanlarında 
belirgin şekilde ön plana çıkardığı ahlâkî değerler olarak göze çar-
par.

34
 

Ahmed Midhat Efendi, romanlarında ideal insan tipini ortaya 
koymaya çalışırken, ortaya koyduğu kahramanları yer yer fedakar bir 
baba ve sadık bir eş olarak tasvir ederken aynı zamanda evliliğin ge-

                                                      
32

 Ahmed Midhat Efendi, Felatun Bey ile Râkım Efendi, Akçağ Yayınları, An-
kara 2009. Ahmed Emre Polat, İlk Dönem Türk Romanında Ahlâk, s. 98, 185. 
33

 Nurullah Çetin, “Ahmed Midhat Efendi’nin Romanların Milli Güven Duygu-
su”, Ahmed Midhat Efendi Kitabı, İstanbul 2007, s. 49. 
34

 Ahmed Midhat Efendi, Kıssa’dan Hisse, İstanbul 1871; Nurullah Çetin, 
“Ahmed Midhat Efendi’nin Romanların Milli Güven Duygusu”, Ahmed Midhat 
Efendi Kitabı, s. 49-59; Turan Karataş, “Karnaval Romanında İnsanlık Halleri”, 
Ahmed Midhat Efendi Kitabı, İstanbul 2007, s. 81-86; Hasan Kavruk-Mehmet 
Akif Çeçen, “Değer Eğitimi Açısından Ahmed Midhat Efendi ve Kıssadan 
Hisse Hikayesi”, İlim ve Fennin Reis-i Mütefekkiri: Ahmed Midhat Efendi (ed. 
Fazlı Aslan), Kayseri 2013, s. 109-132; Eyüp Çakan, Ahmed Midhat’ın Hika-
yelerinde Eğitim Değerleri ve Türkçe, (yayınlanmamış yüksek lisans tezi, 
İnönü Üniversitesi SBE, 2008), s. 97-220, 256. 
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rekliği üzerinde durmaktadır. O, “Dünyada bir safa varsa o da aile ve 
evlat muhabbetinden ibaret olmak lazım” diyerek insan hayatında 
ailenin önemini de ortaya koyar.

35
 

2.4 Aile Müessesi: Aile kurmanın ilk adımı evliliktir. Ahmed 
Midhat evliliği “Neviyet-i beşeriyemizin idamesine hizmet etmek ve o 
zımnında dahî kendi ailemizi, cemaat-ı medeniyemiz dâhilinde ailemi-
zin mevkiini ibka eylemektir.” şeklinde tanımlamaktadır.

36
 

Ahmed Midhat’a göre evliliğin birey için birçok faydası vardır. 
Ahmed Midhat, evliliğe bireyin sağlığı açısından yaklaşır. Gayr-ı meş-
ru ilişkilerin frengi gibi, zührevî hastalıklara neden olduğunu belirterek 
kişinin neslini tehlike altına aldığını ifade eder ve bunu bir ahlâksızlık 
olarak vasıflar.

37
 

Evliliğin hem sağlık hem de ekonomik açıdan elzem olduğunu 
belirten Ahmed Midhat Efendi servet ve sâmân peyda edenlerin he-
men hemen hepsi evlilerden olup bekâr bulunanların zengin olabilme-
leri şöyle dursun, baba ve dedesinden kalmış servetleri var ise onları 
dahî sefahat yolunda mahvederler, demektedir. Ahmed Midhat’a göre 
mademki, evlilik iyi ve tavsiye edilen bir şeydir, o halde geç olmasın-
dan ziyade erken olmasında da fayda vardır.

38
 Bununla beraber, 

Ahmed Midhat’ın çok erken evlenmeye (daha okul yıllarında) sıcak 
bakmadığını da belirtmek gerekir. Onun geç kalmaktan kastı Avru-
pa’daki gibi, evlenmek için 35-40 yaşlarını beklemektir.

39
  

Aile, insanın mutluluğunu sağlayan önemli bir vesiledir. Ahmed 
Midhat bu konuda, “Bekârlık mı evlilik mi? Bekârlık sultanlık mı?” soru-
larına “Bir zarifin demiş olduğu gibi, vakıa “aile” ile “gâile” (dert, sıkıntı) 
arasında bir noktadan ( harften ) ibaret fark var ise de acaba ailenin 
gâilesi bir bekârın gailesinden ziyade midir? Bu gâileye mukabil aile-
nin temin ettiği saadet bekârlık âleminde dahî hakikaten var mıdır?” 
şeklinde cevap vererek insanın saadeti konusunda ailenin önemine 
dikkat çekmektedir.

40
 Aynı şekilde bir insanın evliliğin aleyhinde beya-
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nat verebilmesi için birçok hikmet ve hakikatleri ayaklar altına alması 
gerektiğini belirtmektedir. 

41
  

Ahmed Midhat evliliğin ahlâk ve sağlık açısından gerekliliğini or-
taya koyduktan sonra, evlilikten asıl maksadın ise evlat sahibi olmak 
olduğu zikreder. Ona göre, evlilikten maksat kişinin kendi zevkine 
hizmet etmek ve yalnız kişinin kendisini mesut etmesi değildir.

42
 Buna 

delil olarak da birbirini severek evlenen gençlerin evliliklerin ilk yılla-
rında evlat sahibi olamadıklarında neşelerinin kaçmasını gösterir

43
 ve 

şöyle der: 

“İyal sahibi olmaktan gaye evlad sahibi olmak idüği o kadar 
kuvvet ve bedahet ile bellidir ki teehhül edenlerin âdeta kâffesi ilk se-
ne-i izdivaçları zarfında kendilerine baba olmak bahtiyarlığını tebşir 
eden âsar ve alâim hamli görmeyecek olurlar ise gereği gibi, neşeleri 
kaçar. Bu teehhür bir iki sene devam edecek olur ise o eski aşık ve 
aşıkayı o iki zevc ve zevceyi bir hüzün ve keder bile istilaya başlar.”

44
 

Evliliğin gerekliliğini ve amacını anlattıktan sonra Ahmed Midhat 
Efendi, iyi bir aile ortamını karı-kocanın birlikte kuracaklarını dile geti-
rir. Yuvayı dişi kuş yapar, diyenlerin kuşlar âlemini iyice araştırmadık-
larını söyleyen Ahmed Midhat sözlerine şu şekilde devam etmektedir: 
“Yuvayı dişi ve erkek kuşların her ikisi fikir ve amel birliği ile yaparlar. 
İnsanların dahî yuvalarını teşkil etmeleri için karı ile kocanın evvela 
fikren ve badehu amelen ittihadları lazım gelir.”

45
  

Ahmed Midhat, aileyi birlikte tutan en kuvvetli bağın birlikte kali-
teli zaman geçirmek olduğunu ifade eder. Hatta bu hususta dışarıdan 
hevesini alamayan gençlerin evlenmesini bile doğru bulmaz. Çünkü 
ona göre, dışarı eğlenmek için yalnız çıkıldığında kişinin hanımı ve 
çocukları bu bahtiyarlıktan nasibini alamaz.

46
 Evlendik diye dünya 

hayatından çekilecek miyiz diye soranlara ise Ahmed Midhat şu şekil-
de cevap vermektedir:  

“Artık dünyadan bilkülliye el etek mi çekeceğiz diyorsunuz değil 
mi? Teehhülün bir tabiri dahî “dünya evine girmek” dir. Teehhül eden-
ler dünyadan el etek çekmiş olmazlar. Asıl dünyaya girmiş olurlar.”

47
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Ahmed Midhat’a göre ailesine zaman ayıran bir baba kahra-
mandır.

48
  

2.5 Eş Seçimi: Aile kurmanın ilk adımı eş seçiminden geçer. 
Ahmed Midhat, ebeveynlerin çocuklarına karşı olan görev ve sorumlu-
luklarının evlenmeden önce eş seçiminde başladığını belirtmektedir.

49
 

Buna göre iyi bir baba/anne olmanın yolu aynı zamanda iyi bir anne-
den/babadan ve iyi bir eş olmaktan geçmektedir.

50
 Evlenecek bir kim-

senin kendisine eş olarak seçeceği kimsede olmasını hayal ettiği şey-
lerden ilk aklına gelen onun güzelliğidir. Güzellikten sonra ise aranan 
şey, damat veya gelinin zenginliğidir. Daha sonra ise damat ya da 
gelinin asaletine bakmak gelir. Aynı şekilde karı-kocanın küfv olmaları 
da evliliğin en önemli şartlarından olarak görülmüştür. Ahmed Midhat 
Efendi, bu şartlara ek olarak, bir de gelin ve damadın tıbbi açıdan 
sağlıklı olup olmadıklarına bakmak gerektiğini söyleyerek o zamana 
kadar pek dikkate alınmayan bir hususu gündeme getirmektedir. Ona 
göre, evlenilecek kişide yukarıda sayılan (güzellik, servet, asalet ve 
küfv) özelliklerin yanında sağlık şartı da aranmalıdır. Ona göre evlilik 
için şer’an izin alınması gerektiği gibi, tıbben de izin alınmalıdır. Bu, 
hem bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek hem de sağlıksız gençler-
den hastalıklı çocuklar dünyaya gelmesinin önüne geçecek bir önlem-
dir.

51
  

Ahmed Midhat Efendi, bu hususta gelin ve damat adaylarının 
sadece fiziki olarak sağlıklı ve uyumlu olmalarını değil, ruhi açıdan da 
sağlıklı ve uyumlu olmaları gerektiğini ifade eder. Zira ona göre, asabi 
bir erkekle asabi bir kadının evliliği çocuğun tabiatında bozukluklara 
sebep olacaktır.

52
 Ona göre, sağlık bir anne-babanın çocuğuna bıra-

kabileceği en güzel miras sayılabilir.
53

 Ahmed Midhat, sağlık olmadık-
tan sonra evlada miras olarak bırakılanların bir anlam ifade etmediğini 
şu şekilde belirtir: “Vücudu sahih ve sâlim olmadıktan sonra evlat ne 
servet ve samandan istifade edebiliyor ne de hüner ve irfandan! Tah-
sil-i ilim dahî evvel ba evvel sıhhat ve selamet vücuda vabestedir.”

54
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Dönemi için henüz erken sayılabilecek bir düşünce olan evlilik 
öncesi sağlık taramasının gerekliliğini belirten Ahmed Midhat Efendi, 
gençliğinde sağlığına dikkat etmeyenlere evlilik hususunda bir tabibin 
ağzından şöyle seslenmektedir:  

“Oğlum! İşte şimdiye kadar zevk ve safa âlemlerinde vur patla-
sın çal oynasın demlerinde bulunmuşsunuz ya? Dünyada yalnız bu 
nasip ile iktifa ediniz de bir zevceye kul olarak aile bârını yüklenmek 
gibi, bir meşakkati hiç ihtiyat etmeyiniz. Bekarlığın sultanlığını siz et-
mişsiniz. Evliliğin gailesinden dahî kendinizi muhafaza eyleyiniz!”

55
 

Aile, insan için bütün muhabbetlerin ve faziletlerin kaynağı ko-
numundadır. Ailenin saadeti ise maddî ve manevî şekilde ıslahıdır. 
Bunlardan ilki, ailenin maddî şekilde ıslahıdır, yani maddî yönden ihti-
yaçlarının karşılanmasıdır. İnsan, aç susuz kaldığında manevî terbi-
yesine gayret etmek şöyle dursun, bunu hatırına bile getirmeye vakit 
bulamaz. Aile saadetinin ikinci faktörü ise, ailenin manevî surette ısla-
hı yani terbiyesidir. Evin reisi konumunda bulunan erkeğin ailesinin 
manevî ve ahlâkî terbiyesi için ise iki şeyi yerine getirmesi gerekir. 
Bunlardan birincisi eşini aileye ait işlerde kendisine ortak kabul ederek 
ikramı evinden eksik etmemesi, ikincisi ise yarın kendisi gibi, aile ku-
racak evlatlarının topluma yararlı veya zararlı olmasının, alacağı terbi-
yeye göre olacağını, aile mensuplarından birisinin işleyeceği bir fena-
lıkta aile babasının da sorumluluğunun bulunacağını düşünerek ona 
göre çalışmasıdır.

56
  

2. 6 Anne ve Babanın Çocukları Üzerindeki Hakları: Ahmed 
Midhat Efendi, anne-babanın evladı üzerindeki görev ve sorumlulukla-
rını zikretmeden önce, onların çocukları üzerinde hakları olduğunu ve 
bu hakkın sebebini belirtir.  

Ahmed Midhat öncelikle babanın evladı üzerinde birçok hak ve 
hukuka sahip olduğunu ifade eder. O, eski milletlerde bu hakkın ba-
banın evladını satmak ve öldürmek derecelerine kadar vardığını, an-
cak gelişmiş medeniyetlerde bu uygulamanın kaldırıldığı ve ebeveynin 
evlatlarını dövmekten bile men edildiklerini belirtir. Ahmed Midhat 
burada bu kötü âdetin, İslâm’ın zuhuruyla beraber yok edildiğini de 
belirtmeden edemez. Ancak ona göre, bu babalık hakkı babalara sa-
dece evlatlarının vesile-i tevlidi olmalarından dolayı verilmez. Zira 
hayvanlar âlemine baktığımızda, birçok hayvanın yavruları ile ilgilen-
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mediğini gördüğümüzü söyler. Yine ona göre, babalık hakkı, babanın 
evladı üzerinde birtakım vazifeleri yerine getirmesinden dolayı bu vazi-
felere karşılık olarak verilmiş haklardır.

57
  

Babanın evladı üzerinde bir takım hakları olduğu gibi, annenin 
de evladı üzerinde bir takım hakları vardır. Zira anneler çocuklarını 
dokuz ay karınlarında taşırlar ki sadece bu vazifesi bile annelerin ço-
cukları üzerinde bir hakkı olmasına yeter. Annelerin vazife doğumla da 
bitmez. Doğumdan sonra iki seneye kadar çocuklarını emzirir hatta 
birçok seneler çocuklarını himayeleri altında bulundururlar.

58
 

Anne ile baba arasındaki hangisinin çocuğu üzerinde daha fazla 
hakkı vardır sorusunu ise Ahmed Midhat Efendi, vazifeleri maddî ve 
manevî olarak ikiye ayırarak cevaplar. Ahmed Midhat Efendi, evin 
genel olarak iaşe ve ibate masraflarının babaya ait olmasını delil gös-
terir, maddî olarak anneleri çocukların bakımı ve himayesi konusunda 
babaların vekili konumunda kabul eder. Bu bakımdan ona göre, maddî 
olarak (hukuk-ı maddiye) babanın hukuku annenin hukukunun önünde 
gelmektedir. Manevi olarak ise annenin hukuku babanın hukukundan 
önce gelmektedir.

59
 

Kısaca, Ahmed Midhat’a göre, anne-babaların çocukları üzerin-
deki hakkı onların sadece doğumuna vesile olmalarından değil, asıl 
doğumlarından sonra onlar için yapmış oldukları sebebiyledir.

60
 

2.7 Anne-Babanın Evlatlarına Karşı Vazifeleri: 

Ebeveynlerin evlatlarına karşı bir takım görev ve sorumlulukları 
vardır. Ahmed Midhat Efendi’nin maddî ve manevî olarak ikiye ayırdığı 
bu vazifeler, aynı zamanda aile saadetin maddî ve manevî iki unsuru-
dur. Birçok anne-babanın biliyorum zannıyla öğrenmeye ihtiyaç duy-
madığını belirttiği

61
 bu vazifelerden maddî vazifeler çocuğun sağlıklı 

bir şekilde büyüyüp gelişmesine hizmet eden, hastalıklarından koru-
mak, yeme-içmesine dikkat etmek gibi, bedeni ile ilgili konular iken, 
manevî vazifeler çocuğu kötülüklerden korumak ve güzel terbiye et-
mek gibi, çocuğun ruhuna hizmet eden yönleri ihtiva etmektedir.

62
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Ahmed Midhat Efendi, anne-babaların bu görevlerinde kusur 
etmemek için azami gayret gösterdiklerini zikreder. Bu hususta maddî 
imkânların bu vazifelerin yerine getirilmesi ile doğru orantılı olduğu 
zannedilse de Ahmed Midhat, bunun doğru olmadığını ifade eder. 
Ona göre, anne-babanın mali gücü olsa olsa çocukların süsünü ve 
eğlencesini arttırmaktan öteye geçemez.

63
 Ona göre anne babanın 

çocuklarına olan özellikle manevî vazifelerini yerine getirmeleri fikri 
terbiyeleri ile doğru orantılıdır. Ahmed Midhat bunu şu şekilde dile 
getirmektedir: 

 “Lakin anaların babaların evlat hakkındaki vezaif-i 
manevîyeleri kudret-i maliyeleriyle değil kendi terbiye-i fikirleriyle 
mütenasiben ifa olunacaktır ki işte göz önünden asla ayrılmayacak 
olan hakikat dahî bu hakikattir.”

64
 

Ahmed Midhat’a göre anne-babalar bilgi eksikliğinden dolayı 
çocuklarına karşı olan maddî vazifelerini hakkıyla yerine getiremiyor-
lar. Çocuklarına iyilik yapayım derken onları korumasız ve güçsüz 
bırakıyorlar. Bir çok anne-baba çocukları üşümesin diye üzerlerine 
kışları çifter yorgan örtüyor, terlemesin diye koşturmuyor, hasta olur 
diye rüzgardan bile esirgiyorlar. Çocukların hoşuna gitsin diye olur 
olmaz abur cuburla midelerini dolduruyorlar. Bu çocuklar gerçekten, 
her şeyden sakınıldıkları için biraz temiz hava aldıklarında hasta olu-
yorlar.

65
 Ahmed Midhat, çocuklar için asıl büyük talihsizliğin ise anne-

babanın bilgisizliğinin yanında bu bilgisizliklerin de farkında olmadıkla-
rını şu şekilde tasvir eder:  “…Hıfzı’s-sıhhate dair o kadar tabirler kul-
lanırlar ki sözlerine baksanız kendilerini birer yarım tabip zannedersi-
niz. Fakat yarı buçuk ilimden Cenab-ı Hakk’a sığınmalıdır.”

66
 

Ahmed Midhat’a göre bu bilgi eksikliğinden dolayı, çocuklar 
hem bedenen hem de ruhen iyi yetişememektedir. Anne-babaların 
çocukları kundaklamaktan, hastalanmasınlar diye koşmaktan men 
etmekten vb. şeylerden dolayı çocukların bedenen iyi gelişemedikleri-
ni ve cılız kaldıklarını ifade etmektedir. 

67
 

Ahmed Midhat çocuk bakımı ve terbiyesi hususunda, özellikle 
anne adaylarına büyük görev düştüğünü, çocuk doğmazdan evvel 
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çocuk bakımı ile birçok kitap okunması gerektiğini öğütler.
68

 Ahmed 
Midhat’ın “ana olmak sanatı” ismini verdiği bu vazifelerin yerine geti-
rilmesi için anne adaylarına tavsiyeleri şu şekildedir:  

“Evlada nasıl bakılacağını daha evlat doğmazdan evvel teteb-
bu’a girişmelidir. Buna dair toplayabileceğiniz kadar asarı okumak ile 
beraber bulunanların tecrübelerini de sormalı. Bu musahabeyi kendi-
nize eğlence edinmeli. Ta ki evladın hin-i tevellüdünden çocuk anne-
si/babası olduğunuz ilk defa olarak görüp acemilik ve tecrübesizlik 
şaşkınlığına düçar olmayasınız.”

69
  

Ahmed Midhat çocuk yetiştirme konusunda bilgi sahibi olan an-
ne-babaların, çocuklarını hem bedenen hem de ruhen iyi yetiştirecek-
lerini şu sözlerle ifade etmektedir: 

“…hakâik-i ilmiyye ve dakâik-i fenniyeyi bilerek ifaya bihakkın 
muktedir olan ebeveyn vezâif-i manevîyyelerini dahî böyle bilerek ifa 
edecekleri cihetle, bunların himmet ve himayesiyle vücut âlemine ayak 
basan çocuklar cismen kavi ve sâlim olacakları gibi, ruhen dahî kavi 
ve sâlim olurlar da öyle akşamları ortalık karardıktan sonra güya tabiat 
âlemi değişmiş ve cihanı bir takım ervah-ı habis istila etmiş gibi, şura-
ya buraya yalnız çıkmamak ve Çarşamba karısı ve gulyabani vesair 
mütevehhimat korkusundan göz açamamak gibi, bilyelerden masun 
kalırlar ve binaen aleyh hayatlarının lezzetini bihakkın bulurlar.”

70
  

 Ahmed Midhat Efendi, anne-babaların çocukları üzerindeki 
manevî görev ve sorumluluklarına dikkat çekerek, manevî vazifelerin 
bir de tanımını yapmaktadır. O, manevî vazifeyi “bu âlemde kişiyi 
(hangi varlık olursa olsun) hemcinsi arasında mümtaz ve muteber 
edecek şeyleri öğretmek”

71
, şeklinde tarif ederek hayvanlar içinde dahî 

bu vazifenin var olduğunu kedi örneği ile vermektedir:  

“…Hayvanat-ı sairede dahî var olduğunu hükemadan pek çok-
larının nazar-ı dikkatlerini celbetmiştir. Hanelerimizde avcı bir kedinin 
fındık faresini tuttuğunu ve onu birdenbire öldürmeyip yavrusunun 
önüne salıvererek fare kaçmak istedikçe yavruya hamleler ettirdiğini 
pek çok defalar görmüşüzdür. Acaba kedinin bu hareketi adice bir 
oyuncak mıdır? Buna elbet ihtimal veremezsiniz. Bu oyuncak değil bir 
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talimdir. Kendi yavrusuna avcılığı öğretir. O biliyor ki, kediler âleminde 
medar-ı temeyyüz avcılıktadır.”

72
 

Ahmed Midhat’a göre hayvanlar âleminde bile görünen bu du-
rumun insanlık için olmaması ise düşünülemeyecek bir durumdur. 
Ona göre burada asıl tartışılması gereken, bu vazifenin öncelikle an-
neye mi babaya mı ait olduğudur. Ahmed Midhat, bu konuda çocuğun 
ilk mektebi ana kucağıdır, sözünü doğru bulmakla birlikte bu görevin 
anne ile babanın birlikte yürüteceği bir sorumluluk olduğunu zikreder. 
Ahmed Midhat anne-babanın terbiye hususundaki görev dağılımını ise 
şu sözlerle yapar: “Erkek evladı ancak yedi, kız evladı dokuz sene 
valideleri yanında kaldıktan sonra kendi taht-ı terbiyesine almak hak-
kını kazanmış olur”.

73
 

2.8 Çocuk Terbiyesi: Ahmed Midhat Efendi, toplumun değiş-
mesi ve ilerlemesi için öncelikle bireysel olarak insanın değişmesi 
gerektiğine inanır.

74
 Bunun ise çocuk terbiyesi yolu ile olacağını ifade 

etmektedir. Ahmed Midhat Efendi, romanlarında yer yer çocuk terbi-
yesini ele almakla birlikte, bu konu ile ilgili müstakil eserleri de bulun-
maktadır. Bu eserleri ise Hikmet-i Peder

75
, Ana-Babanın Evlat Üzerin-

deki Hukuk ve Vezâifi
76

, Peder Olmak Sanatı
77

 ve Çocuk Melekât-ı 
Uzviye ve Ruhiyesi

78
 olarak saymak mümkündür.  

Ahmed Midhat, anne-babanın en büyük vazifesinin çocuklarını 
güzel bir şekilde terbiye etmek olduğunu ifade eder. O, ebeveyne 
bunun yollarını göstermektedir. Anne-babanın bu yoldaki en büyük 
yardımcısı bu konuda yazılmış kitaplardır.

79
 Ebeveynin bu hususta 

alacağı zevki başka hiçbir yolla alamayacağını Ahmed Midhat şu şe-
kilde ifade ediyor:  

“Kendi yetiştirmiş olduğu fidandan meyve iktitakı üzerine ziya-
desiyle hoşnut kalmayan kimse görülemez. Ya acaba evladına aşıla-
dığı ilm ve irfan aşılarının tutmasından ve meyve vermesinden 
mütehassil zevk vicdanı ne derecelere varır? Bir peder için bu yoldaki 
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safa-yı ruhani hiçbir şeye mukayyes olunamayacağını itiraf ve teslime 
hakikaten mecburiyet vardır.”

80
  

İyi terbiye edilmiş bir çocuğun aileyi ve milleti ilerleteceğini dü-
şünen Ahmed Midhat’a göre, çocuk terbiyesi aynı zamanda bir mede-
niyet meselesidir. Ona göre, Osmanlı’nın çadır devletinden üç kıtaya 
ve kırktan fazla devlete hükmeden bir imparatorluğa dönüşmesi ve 
aynı şekilde İslâmiyetin hızla yayılması hep çocuk terbiyesine önem 
verilmesi sayesinde gerçekleşmiştir. Çocuğun iyi bir şekilde yetiştiril-
mesi toplumun geleceği açısından mühimdir ve bu mühim iş için önce-
likle anne-babanın eğitilmeleri gerekmektedir.

81
 

Ahmed Midhat’a göre, sağlıklı bir evlilikle inşa edilen bir aile ol-
madıkça, bu ailede büyüyen çocukların terbiyesi düzgün olmayacaktır. 
Ona göre, aile kurmaktan amaç, çocuk yetiştirmektir.

82
 İyi bir çocuk 

terbiyesi için öncelikle anne-baba evlilikten maksadın çocuk yetiştir-
mek olduğunu idrak etmeli, sonrasında ise çocuğun içinde sağlıklı ve 
huzurlu bir şekilde büyüyeceği bir ev ortamı hazırlanmalıdır.

83
 

Ahmed Midhat’a göre, çocuk dünyaya beyaz bir sahife olarak 
gelir. Ona göre, çocuğun iyi ya da kötü olması genetik özelliklere göre 
değil, yetişmiş olduğu çevreden aldığı terbiye ile ilişkilidir. Bu sebeple 
Ahmed Midhat çalışmalarında, anne-baba eğitimine büyük önem ver-
miştir. Ahmed Midhat Efendi’ye göre, iyi bir anne-baba olmak için ön-
celikle pedagoji ilmini hakkıyla bilmek gereklidir. Bu bakımdan peda-
goji ilminin anne-babaya verdiği iki görev vardır. Bunlar çocuğun fiziki 
açıdan sağlıklı olmasını ve fizyolojik gelişimini normal olarak sürdür-
mesini sağlamak

 
ve sağlam bir terbiye kazandırmaktır.

84
 

2. 9 Çocuk Terbiyesi Kimin Vazifesidir? Ahmed Midhat Efen-
di, çocuk terbiyesinin babanın sorumluluğu altında olduğunu belirtir. 
Ona göre baba, hem eğitim seviyesi bakımından hem de tabii sebep-
lerden dolayı anneden üstün bir konumda yer almaktadır. Bu bakım-
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dan çocuğun terbiyesi üzerindeki sorumluluğu anneden daha fazladır. 
Ahmed Midhat’ı böyle düşünmeye sevk eden, dönemindeki kadınların 
eğitim profili idi.

85
 Ahmed Midhat’a göre, zamanının kadınları yeni 

nesli yetiştirebilecek bilgi ve donanıma sahip değildir. Ona göre, kızla-
rın okutulmaması doğru bir davranış değildir. Bu hususta, Osmanlı 
toplumunda kızların yetiştirilme tarzında iki aşırı uç vardır. Bunların ilki 
aşırı korumacı bir şekilde kızlarını evlerinin içine bir kuş gibi, hapsede-
rek yetiştirilmesidir. İkincisi ise bunu tam tersine kızların (Batılı tarzda) 
büyük bir hürriyet içinde yetiştirilmesidir. Ahmed Midhat, ilkini kanar-
yayı kafese hapsetmek olarak nitelerken, ikincisini ise kanaryayı at-
maca gibi, yetiştirmek olarak tarif eder.

86
 Bununla beraber Ahmed 

Midhat, her bakımdan bilgi sahibi donanımlı medeniyete yön verecek 
kadınların yetişmesini temenni ediyordu.

87
 Ahmed Midhat’la aynı dö-

nemde yaşamış olan Şemseddin Sami (öl. 1904) kadınların eğitimi 
meselesini tek cümlede özetleyerek şöyle demektedir : “Kadınların 
sağ elinde iğne, sol elinde kitap olmalıdır.” Bu konuda Şemseddin 
Sami, bütün insanların terbiyesinin kadınların elinde olduğunu söyle-
mektedir. Ona göre insan büyük mekteplerde uzun müddet ders oku-
yabilir, ancak ahlâk ve terbiyede validesinin kucağından büyük mek-
tep, validesinden iyi muallim bulamaz.

88
 

Ahmed Midhat, iyi terbiye edilmiş çocuklar yetiştirmek için, ön-
celikle iyi terbiye görmüş anneler yetiştirmek gerektiğini şöyle ifade 
eder:  

“Valide kendisi ne kadar talim ve terbiye görmüş ise evladına 
dahî ancak o kadarını öğretebilir. Pedagogların yani terbiye-i etfalin 
hikmetini anlayan müdekkiklerin pek çoğu dahî bu hakikati nazar-ı 
dikkate alarak iyi evlad yetiştirmek için iyi valideler yetiştirmelidir, de-
mişler”

89
  

2. 10 Çocukla Kim İlgilenmeli? Ahmed Midhat Efendi bu so-
runun cevabını çocuğun terbiyesi ile yakından alakalı bulur. Ona göre, 
çocuk aile içinde büyütülmelidir. Aile dışında çocuğu büyütmek peda-
gojik açıdan da uygun değildir. Ahmed Midhat Efendi’nin burada aile 
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dışından kastettiği sütanneler ve kreşlerdir. Ona göre, çocuk en çok 
kimin yanında kalırsa onun davranışlarını benimser. Bu sebeple, 
Ahmed Midhat Efendi, ebeveynin mümkün olduğunca çocuğu ile ken-
disinin ilgilenmesini gerekli görür. Bunun için çocuğa zaman ayırması 
gerektiğini ifade eder.

90
 Özellikle çocuğun fikri açıdan terbiye edilebil-

mesi için çocukla zaman geçirilmesi gerektiğini belirterek şöyle der: 
“Pederden evlada kalacak şey kan değil fikirdir… Bilakis evladını dai-
ma kendisine yaklaştırarak mümkün olduğu kadar küçük yaştan beri 
onların fikirlerini kendi fikirleri vechle tashih ve teşkil etmeye himmet 
eyler…”

91
 Ahmed Midhat Efendi, çocuk terbiyesi hususunda anneyi ilk 

üç yaş için önemli görmektedir. Ona göre, üç yaşından sonra şefkat-
ten ziyade bilgi gerekli olduğu için terbiye babanın sorumluluğuna 
girmektedir.

92
 

 Ahmed Midhat, çocukla kimin ilgilenmesi gerektiği konusunu 
“Çocuk anasını mı daha ziyade sever, yoksa babasını mı?” sorunun 
cevabı ile de vermektedir. Ahmed Midhat’a göre, çocuk her halde 
kendine bakanı sever.

93
 Bu sebeple, anne-baba çocuğu ile ne kadar 

vakit geçirirse, hem çocuğun onlara karşı hem de onların çocuğuna 
olan muhabbetleri aynı nispetle artacağından Ahmed Midhat’a göre, 
çocukların ana-babaları tarafından bizzat bakılması hem çocuk hem 
de kendileri açısından mutluluklarını arttıran bir hizmet olarak sayılabi-
lir.

94
  

2.11 Çocuk Terbiyesinde Yöntem: Ahmed Midhat Efendi ço-
cuk terbiyesinde sözden ziyade davranışları daha etkili bulmaktadır. 
Çocuğa “bunu yapmak kötüdür” demek yerine, o kötü davranıştan 
kaçınmak suretiyle güzel örnek olmak daha etkilidir. Ahmed Midhat 
burada çocukların bütün gün anneleri yanında olduklarından annelere 
büyük iş düştüğünü belirtir. Ona göre, çocuk babasının dediğini yap-
maktansa annesinin yaptığını taklit eder.

95
 

Ahmed Midhat’ın bu konuda ebeveynlere tavsiyesi ise görerek 
ve göstererek öğretme metodudur. Ona göre, bir çocuk gördüğü şeyin 
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mahiyetini kavrayarak ona karşı yabancılık çekmez. Bu doğrultuda 
çocuğa bir şey öğretilecekse en iyi yol onu oraya götürmektir.

96
 Örne-

ğin, çocuğuna camiyi anlatmak isteyen bir ebeveyn için en iyi yol onu 
camiye götürüp caminin unsurlarını tanıtmaktır.  

Ahmed Midhat’ın bu yaş dönemindeki çocuklar için, üzerinde 
önemle durduğu konulardan birisi de ahlâk terbiyesidir. Ona göre, bu 
yaştaki çocuk algıda seçicilik sayesinde pek çok şeye dikkat eder ve 
model alarak öğrenmeye başlar. Bu yaştaki çocuklar için ahlâk ilkele-
rinin öğretiminde dikkat ve model alma önemli bir rol oynar. Çocuk 
ebeveynini model olarak ahlâkî değerleri öğrenir.

97
 

Ahmed Midhat Efendi, çocukların sorduğu soruların cevaplarını 
ileride yeri ve zamanı geldiğinde kullanacaklarını belirtir. Bu yüzden 
çocukların sorduğu sorular karşısında ebeveynlerin bıkmadan ve baş-
tan savma cevaplar verilmemesi gerektiğini ifade eder.

98
 

Ahmed Midhat Efendi, çocuk terbiyesinde çocuğun hayali şey-
lerle korkutulmasını çok yanlış bulur. Bu korku duygusunun çocukta 
derin izle bırakabileceğini ifade eden Ahmed Midhat, bu şekilde büyü-
tülen çocukların bu hayali şeylerin korkusuyla hava karardıktan sonra 
dışarı bile çıkamadıklarını belirtir.

99
 

Ahmed Midhat Efendi, çocuğun kötü bir şeyi öğrendikten sonra 
onun yerine karşılığı olan iyi bir davranışı ikāme ettirmenin zorluğunu 
dile getirmiştir. Ona göre bu bakımdan ailedeki terbiyenin önemi bü-
yüktür. Okul aile işbirliği içerisinde 15 yaşına kadar iyi bir terbiye almış 
çocukların bir daha tahsil görmeseler bile kendilerini geçindirebilecek-
lerine inanan Ahmed Midhat’in hedefi bu yetişmiş çocukların çocukla-
rından yepyeni bir medeniyet inşa etmektir. Ona göre, eğer bu şekilde 
geleceğin çocuklarını yetiştirecek çocuklar yetiştiremezsek, geleceğe 
umutla bakamayız.

100
 

2.12 Okula Gönderme Yaşı: Ahmed Midhat, bu soruya cevap 
vermeden önce, okuldan önce çocuklara okuma-yazma öğretilmesine 
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pedagojik açıdan karşı çıkmaktadır. Ona göre anne-babanın görevle-
rinden bir tanesi, çocuklara erken yaşta okuma yazma öğretmemektir. 
Bu yaştaki çocukların okuma yazma yerine, görerek öğrenmesi gere-
ken şeyler olduğunu ifade etmektedir. Ahmed Midhat’a göre, çocuk 6 
yaşına varmadan önce ona okuma-yazma öğretmeye çalışmak çocu-
ğu boş yere yorgunluğa sokacağından gelişimini de olumsuz yönde 
etkiler.

101
 Ahmed Midhat bunu şu şekilde ifade etmektedir: 

“…Çocuklar hiç olmaz ise altı yaşını ikmal etmezden evvel oku-
tup yazdırmamak esasını kabul edelim. Ondan sonra dahî sekiz yaşını 
ikmal edinceye kadar yalnız okuyup yazmak öğretip okuduklarını an-
lamak ve düşüncelerini yazı ile anlatmak meselesini maksuttan hariç 
tutmayı da o esasa ilave edelim…”

102
  

Ahmed Midhat, çocukların okula 6 yaşından evvel gönderilme-
mesi fikrini savunmaktadır. Çocuğun beş duyusunu tamamen kullan-
maya başlamasını terbiye için başlangıç noktası kabul eden Ahmed 
Midhat 3 yaşından 6 yaşına kadar olan devreyi evde resim yaptırtarak, 
hikâye okuyarak onları okula hazırlamak devresi olarak görür.

103
 Aynı 

şekilde bu yaştaki çocuklar için anaokulu adı verilen mektepler oldu-
ğunu zikreden Ahmed Midhat bu mekteplerde çocukların okuma-
yazma öğrenmeyip, resimler, modeller ve oyuncaklarla oynayarak 
hayatı öğrenmeye başladıklarını ifade eder.

104
 Ahmed Midhat’ın ço-

cuklar için 6 yaş sınırını belirtmesini pedagoji kitaplarından hareketle 
açıkladığını belirtir. Buna göre bu dönemdeki çocuklar kavram öncesi 
dönemde bulunurlar.

105
 Ona göre, çocuğun terbiyesinde önemli olan, 

çocuğun bulunduğu yaş dönemine uygun olarak hareket etmektir. Zira 
çocuk ancak gerekli önbilgileri edindikten sonra sonrakileri örgütleye-
bilir.

106
 

Ahmed Midhat Efendi, okulu ve öğretmenleri terbiye hususunda 
ebeveynlerin vekili olarak görmektedir. Ahmed Midhat bu konuyu mek-
tepler açısından değerlendirerek “Babaların anaların çocuklarına karşı 
olan vezâif-i manevîyelerini ifa emrinde mektepler anaların babaların 
vekilleridir”, diyerek okul-aile birlikteliğine dikkat çekmektedir. Ona 
göre, mektepte verilen terbiye ailede verilen terbiyenin yerini tutma-
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makla birlikte onun destekçisi konumundadır.
107

 Bu haliyle, ebeveynle-
rin terbiye hususundaki görevi çocuklarını okula göndermeleri ile sona 
ermez, bu hususta öğretmen ve ebeveyn çocuğun terbiyesinde mü-
temmim bir cüz rolü oynarlar. Ahmed Midhat bunu şöyle dile getirir: 

“Bu halde muallimler, evlat hakkında vezaif-i manevîye’nin ifası 
için pederlerin vekilleri olmuşlar…. Maahaza mekteplerin küşadıyla 
pederler hak ve vazife-i talimden tecrid edilmemişler. Talim-i evlada 
kudreti olanlar yine tercihen kendi evladını kendileri terbiye hakkını 
muhafaza etmişler…”

108
 

2.13 Okul Çağına Kadar Neler Öğretilebilir: Ahmed Midhat, 
çocukları okula göndermek için ideal yaşın 6 olduğunu belirtirken, bu 
yaştan önce özellikle anne-babanın bilgili olması halinde, çocuğuna 
birçok şey öğretebileceğinin altını çizmektedir. Ahmed Midhat, bu 
konuda “Bir çocuğu “büyüsün de terbiye edelim” demeyi, bir fidanı 
“Büyüsünde öyle aşılayalım” demeye benzetmektedir.” Üstelik bu 
husus çocuklar için daha önemlidir. Çünkü çocuklarda terbiye ihmal 
edilip çocuğa güzel huylar kazandırılmazsa, çocuk yalancılık, hilecilik 
gibi, kötü davranışları hemencecik kapabilir.

109
  

Anne-babanın görevi çocuklarını geleceğe iyi bir şekilde hazır-
lamaktır. Bunun için ise okuma-yazma öğretmek yerine bu dönemde 
resimler yardımı ile öğretmeyi ve bunun içinde münderecatsız hikaye 
ismini verdiği resimli yazısız çizgi romanları ve hikayeleri tavsiye et-
mektedir. Ona göre bu usul hem çocuğun zihnini okuma yazmaya 
hazırlayacak hem de eşyayı ve çevresini tanımasını sağlayacaktır.

110
 

Ona göre asıl olan okuma yazmayı öğretmek değil, asıl olanın çocu-
ğun seviyesine uygun bir şekilde bilgi sahibi olmasını sağlamak oldu-
ğunu şu sözlerinden anlıyoruz: “Talim hususunda üssü’l-esas ‘bilgi’dir. 
Bilgi olur ise kıraat ve kitabetin ehemmiyeti ikinci derecede bile ad 
olunmak hiç de bait değildir. Çünkü bilgi olmadıktan sonra kıraat ve 
kitabetin hiçbir faydası olmaz da onun için.”

111
 

Ahmed Midhat’ göre, çocukların okul öncesinde öğrenebilecek-
leri şeylerin başında dil öğretimi gelmektedir. Zira bu dönem dil öğre-
nimi açısından çok önemlidir. Bu dönemdeki dil öğrenimi atlanırsa, 
çocuğun bir daha açığını kapatması mümkün olmayacaktır. Ahmed 
Midhat burada iki dil öğrenen çocukların dilleri karıştırmamasını ve bu 
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dilleri ayrı olduklarını fark etmelerini dikkatlerine ve zekâlarına bağla-
maktadır.

112
 Ahmed Midhat’a göre, bu dönemdeki çocuğun dikkati o 

kadar yoğundur ki, bazen anne-babaların buva, cici gibi, yanlış isim-
lendirmelerine rağmen kısa sürede eşyanın doğru ismini bulmakta-
dır.

113
 Ahmed Midhat, çocuğun bu çağlarda ne derece dikkatli olduğu-

nu ise iki dil öğrenen çocukları örnek vererek gösterir: 

“…Bu nevi çocuklardaki en mühim hal öğrendikleri lisanlar birbi-
rinden başka iki lisan olduğunu bile fark etmeleri ve birini diğerine 
katmaksızın öğrenip söylemeleridir. Bu acibe beş çocuk da kendi göz-
lerimiz önünde vukua gelmiştir. Osmanlıca ile Rumcayı maderzad-
lisan olarak birlikte öğrenmişlerdir. İki lisanı birbirine katmamak için 
medar-ı tefrik yalnız etrafında bulunanların bir kısmı Rumca ve diğer 
kısmı Osmanlıca mütekellim olmalarından ibarettir…”

114
 

Ahmed Midhat’a göre, çocuk büyüklerinden baka baka birçok 
şey öğrenir. O bu konuda, Eflatun’un “Büyükler yanında yapılamaya-
cak şeyleri asla küçükler yanında yapma” sözünü nakleder ve bu yaş-
taki çocukların öğrenme kabiliyetlerini ise şu sözlerle aktarır: 

“Çok şey öğrenebilir efendim, dört buçuk yaşındaki çocuk çok 
şey öğrenebilir. Hem en büyük garabet şunda ki ona doğrudan doğru-
ya kimse bir şey öğretemediği halde o kendi kendisine çok şey öğre-
nebilir. Ya ona suret-i mahsusada talim edilecek yani tabir-i sahih ile 
onun nazar-ı tecessüsü öğrenilecek şeylere doğru daha muntazam, 
daha kolay bir yolda isticlap olunacak olsa daha neler öğrenemez?”

115
 

Sonuç 

Ahmed Midhat, yazmış olduğu sayısız eserlerle dönemine 
damga vurmuş bir yazardır. Yazarken kullanmış olduğu basit dil, bir-
çok kişiye ulaşmasını sağlamıştır. Bu bakımdan Ahmed Midhat’a yazı 
makinesi ve ilk öğretmen lakapları da takılmıştır. Ahmed Midhat, eser-
lerinde doğu-batı sentezini yaparak ideal bir insan tipi çizmeye çalış-
mıştır. Batı ilim ve kültürünün her türlüsünü öğrenmekle birlikte kendi 
değerlerine de sımsıkı bağlı ideal Türk tiplemeleri oluşturarak kafasın-
daki ideal insanı ortaya koymaya çalışmıştır. Ahmed Midhat Efendi’nin 
eserlerinde ortaya koyduğu karakterler, aynı zamanda doğruluk, al-
çakgönüllülük, sabır, dürüstlük ve doğruluk vb. gibi, ahlâkî değerleri de 
bünyesinde barındırmaktadır.  
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Ahmed Midhat, yukarıda zikredilen ahlâkî değerleri kazandır-
mak için en uygun ortamlardan birisinin aile yuvası olduğunu belirtmiş-
tir. Bu değerlere sahip bireylerin güzel bir aile yuvası içinde bilgili an-
ne-babaların elinde yetişebileceğini ifade etmektedir. Ailesine vakit 
ayıran, evladının terbiyesi için çaba gösteren babayı ve babanın nez-
dinde anneyi de kahraman ilan etmiştir. Ahmed Midhat, ideal insanın 
nasıl olması gerektiği ve anne-babanın çocuklarını bu idealle yetiştir-
mesi doğrultusunda çok değerli tavsiyelerde bulunduğunu söyleyebili-
riz.  
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IX 

 
M. SADIK RIFAT PAŞA’NIN 

 
RİSALE-İ AHLÂK VE ZEYL-İ RİSALE-İ AHLÂK ESERLERİ 

 
ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

Emine KESKİNER 

 

M. Sadık Rıfat Paşa (1807-1857) Osmanlı’nın son yüzyılında, 
yenileşme hareketlerinin başlayıp hızla devam ettiği bir zamanda ya-
şamış, özellikle Tanzimat Fermanı’nın hazırlanmasında aktif rol oy-
namış bir devlet adamıdır. Ancak fermanın uygulanmasında Reşit 
Paşa’dan farklı düşünmesinden olsa gerek Tanzimat’ı konu alan ça-
lışmalarda birkaçı dışında adının dahî anılmadığı görülmektedir

1
.  

Hayatı 

II. Mahmud devri Tophane ve Masarifat Nazırlarından Hacı Ali 
Bey’in tek çocuğu olarak 1807’de İstanbul’da dünyaya gelen M. Sadık 
Rıfat Paşa, babası sayesinde müreffeh bir çocukluk geçirmiş, devrine 
göre iyi bir eğitim görmüştür. Babasının geniş çevresi sayesinde genç 
yaşta (on beş yaş civarında) saraya giren M. Sadık Rıfat Paşa, önce 
Sadaret Mektûbînin kâtiplerinin yanında çırak olmuştur. Meslekî kari-

                                                      
 Yrd. Doç Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 
eminekeskiner@gmail.com 
1
 Bekir Günay, “Mehmet Sâdık Rıfat Paşa’nın Hayatı, Eserleri ve Görüşleri”, 

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, 1992, s. 1. M. Sadık Rıfat Paşa’nın “Devlet yeni hastalıktan kalkmış 
adam gibidir, ona hafif ilaçlar vererek tedavi etmek lazım iken Reşit Paşa 
hazretleri sert ilaçlarla tedaviye kalkışıyor” şeklindeki eleştirisi kendisinin Reşit 
Paşa’yla ayrı düştüğünün işaretlerindendir. Ali Rıza ve Mehmed Galib, XIIII. 
Asr-ı Hicrîde Osmanlı Ricâli Geçen Asırda Devlet Adamlarımız I, (haz. Fahri 
Çetin Derin), İstanbul: Kervan Yayın ve Kitapçılık Neşriyat, 1977, s. 26. 
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yerini belirleyecek olan Amedî Odası kâtipliğine 1828’de terfi ettiril-
miştir. 1834’te vekâleten, 1836’da asaleten Âmedci (Divan-ı Hümayun 
başkâtibi) olmuş, ardından sırasıyla Viyana’ya ortaelçilik, büyükelçilik, 
Hariciye Nezareti Müsteşarlığı, Sadaret Müsteşarlığı, Hariciye Nazırlı-
ğı görevlerine getirilmiştir. Bu ilk Hariciye Nazırlığından idaresizlik 
isnadıyla alınmasının ardından sekiz ay köşesine çekilmiş, bu zaman 
zarfında (1841-42) Risale-i Ahlâk eserini telif etmiştir. Sekiz aylık ara-

dan sonra, Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye azalığı, ikinci kez Harici-
ye Nazırlığı, Meclis-i Vâlâ azalığı ve reisliği, Maliye Nazırlığı, üçüncü 
kez Hariciye Nazırlığı, tekrar Meclis-i Vâlâ reisliği, Meclis-i Vâlâ’da 
memurluk, üçüncü kez Meclis-i Vâlâ reisliği, dördüncü ve son kez 
Hariciye Nazırlığı ve son olarak tekrar Meclis-i Vâlâ reisliği görevlerin-
de bulunmuştur. Meslekî kariyeri daha çok Meclis-i Vâlâ reisliği ile 
Hariciye Nazırlığı arasında gidip gelen M. Sadık Rıfat Paşa 1857’de 
vefat etmiştir

2
. 

Şahsiyeti  

M. Sadık Rıfat Paşa’nın ahlâka dair görüşlerine geçmeden önce 
şahsiyetine dair yazılanlardan da biraz bahsetmek gerektiğini düşün-
mekteyiz. Bir diplomat olan M. Sadık Rıfat Paşa, kendisinden bahse-
den sayılı kaynaklarda yazı yazmada mahir, edib, fatin, halim ve selim 
biri olarak tanımlanmaktadır. Elinin açıklığı, ikram severliği meşhurdu. 
Cevdet Paşa, kendisinin her gece sofrasında büyük küçük birçok m i-
safiri olduğunu, bunlardan bazılarının gece kaldığını ve eksiksiz bir 
şekilde ağırlandıklarını rivayet etmektedir

3
. Meselelerin hallinde deği-

şik çözüm yolları önermekle beraber, çözüm bulamaması zaman za-
man çevresindekiler tarafından kendilerinin zihinlerini dağıttığı şeklin-
de eleştirilmesine neden olmuştur

4
. Onca yıl hariciyede çalışıp Fran-

sızca bilmemesi, hatta son Hariciye Nazırlığı’ndan bu nedenle alınma-

                                                      
 Amedî Odası, vükela meclisinden ve devlet dairelerinden gelen kağıtlar 
üzerine padişahın iradesine muhtaç olanları yazan, hazırlayan ve bunları 
padişaha arz eden ve padişahtan gelecek iradeleri kaydeden ve ait oldukları 
dairelere tebliğe vasıta olan, Amedî Kalemi olarak da bilinen dairenin adıydı. 
Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I, İstan-
bul: MEB, 1983, s. 56. 

 Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye, ıslahat hareketlerinin icap ettirdiği yeni 
nizamnâmeleri hazırlamak, memurların muhakemesiyle meşgul olmak, lüzum 
gösterilen devlet işlerinde rey vermek üzere 1253 (1837) senesinde teşkil 
olunan meclisin adıdır. Pakalın, II, s. 430. 
2 

Hayatı hakkında geniş bilgi için bkz. Günay, s. 3-35. 
3
 Ahmed Cevdet Paşa, Tezâkir, Ankara 1986, s. 17-18. 

4 
Abdurrahman Şeref, Tarih Musahabeleri, İstanbul 1978, s. 84. 
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sı Paşa’nın zayıf yönleri arasında sayılmaktadır. Ayrıca Ali Rıza ve 
Mehmed Galib’e göre Paşa ikbal mevkiinde bulunanlarla hoş geçin-
mek itiyadında olan biridir

5
.  

Eserleri 

M. Sadık Rıfat Paşa’nın gördüğü yaşadığı herşeyle ilgili düşün-
celerini kaleme aldığı görülmektedir. Paşa’nın bütün eserleri oğlu Rauf 
Bey tarafından Müntahabât-ı Âsâr adıyla basılmıştır. Eserde Paşa’nın 
resmî ve hususi mektuplarının yanısıra kendisnin iktisada, siyasete, 
idareye ve eğitime dair görüşlerini anlatan yazıları yer almaktadır. 16 
bölümden oluşan Müntahabât-ı Âsâr’ın iki bölümünü bildirimize konu 
olan Risale-i Ahlâk ve Zeyl-i Risale-i Ahlâk eserleri oluşturmaktadır. 
Günay, bu iki eserde Tanzimat’ın ideal insan tipinin çizildiğini söyle-
mektedir

6
.  

Risale-i Ahlâk
7
 

Yukarıda Paşa’nın ilk Hariciye Nazırlığından idaresizlik isnadıy-
la alınmasının ardından geçen sekiz aylık sürede (1841-42) kaleme 
aldığını belirttiğimiz Risale-i Ahlâk, Meclis-i Maarif-i Umumiye’de görü-
şülerek sıbyan mekteplerinde okutulması onaylanmış bir eserdir8. 
Nitekim eserin başında “iş bu risale sıbyana nasihat-ı peder suretinde 
bir eserdir” denilmekte, Paşa’nın eserin okullarda okutulması için pa-
dişaha layiha sunduğu bilinmektedir

9.
 Eserin 1292/1875 baskısında 

“Mekâtib-i Rüşdiye Şakirdanına mahsustur” ibaresinin bulunması ise 
her iki kademede de okutulan bir ahlâk kitabı olduğunu göstermekte-
dir. Eser, Tanzimat devrinden II. Meşrutiyet’e kadar uzunca bir zaman 
ders kitabı olarak okutulmuştur

10.
 

Eserde ilk olarak insanın hayvandan farkının, iyi huy ile çirkin ve 
kötü huyu bilmek ve güzel huy tahsil edip, kötü huyları terk etmek 

                                                      
5 

Ali Rıza ve Mehmed Galib, s. 26. 
6 

Günay, s. 3,39-41. 
7
 Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Risale-i Ahlâk, İstanbul: Mekteb-i Tıbbiye-i Adli-

ye-i Şahane Matbaası, 1267; Matbaa-i Âmire, 1284; Mekteb-i Tıbbiye Matba-
ası, 1306, 1308; Matbaa-i Ahmed Kâmil, 1325. Bkz. Seyfeddin Özege, Eski 
Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Katalogu (Yazar adına göre), (haz. Ahmet 
Eryüksel), İstanbul: TDV Yayınları, 1991. Tarafımızca incelenen eserin 1325 
baskısıdır. 
8 

Cahit Yalçın Bilim, Tanzimat Devrinde Türk Eğitiminde Çağdaşlaşma: 1839-
1876, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 1984, s. 49. 
9 

Günay, s. 26. 
10 

Gülsüm Pehlivan Ağırakça, Mekteplerde Ahlâk Eğitim ve Öğretimi (1839-
1923), İstanbul: Çamlıca Yayınları, 2013, s. 261. 
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olduğu belirtildikten sonra diğer farkının da aklının olup fikretmesi, 
lisanıyla söyleyebilmesi ve bunun da ilimle yani bilmediği şeyleri bilen-
lerden öğrenip bilmek ve kitaptan okuyup bellemek olduğu vurgulan-
maktadır

11
.  

Ahlâk eğitiminin ne zaman başlaması gerektiği ile ilgili olarak 
Paşa, çocukların siyah ve beyazı ayırt etmeğe başladıkları vakit, iyi ve 
kötü huyları öğrenmelerinin lazım geldiğini söylemekte, çocuğu yaş 
ağaca benzeterek eğri olsa dahî doğrulmasının kolay olacağından 
bahisle insanın dahî küçüklüğünde terbiye kabul etmesi kolay olur 
demek suretiyle, klasik eserlerde olduğu gibi, eğitim için çocukluk 
yıllarının önemine dikkat çekmektedir

12
. 

M. Sadık Rıfat Paşa’nın gerek iyi huy ve davranışları özendir-
mek gerekse kötü huy ve davranışları önlemek için topluma vurgu 
yaptığı (toplumda itibar sahibi olmak ya da itibarını zedelemek şeklin-
de) görülmektedir. Daha eserin başında çocuklara ve bilmeyen büyük-
lere iyi ve kötüyü layıkıyla güzelce öğretmek gereği şu satırlarla temel-
lendirilmektedir: …lütf-i Hakla büyüdüğü zaman kendisinin küçüklü-
ğünden beri beraber büyüdüğü akran ve akrabası yanlarında kadr ve 
itibarı olmak ve ‘şu adamın evladı ne güzel çıktı ve kemal ve hüner ve 
marifet ve hüsn-i ahlâk peyda eyledi’ deyü bilen ve kendisini işiten 
medh ve tahsin etmek için herkes beyninde beğenilen şeyleri anlayub 
ve huylarını ana uydurmağa çalışub gayret etmeli ve bunun aksi olub 
yani herkesin arasında ‘yazık şu çocuğun babası ve ecdadına ne şekil 
iyiler iyisi adamlar iken evladı olacak filan hayırsız çıktı…’deyü Hak 
Teâlâ esirgesin herkesin kendisini ayıplayacağı yola gitmemelidir.

13
 

İlerleyen sayfalarda tek tek zikredilen huyların bir kısmıyla da ilgili 
olarak benzer bir yol izlenmektedir. Örneğin yalandan uzaklaştırmak 
için; yalanı meydana çıkıp kendisi utanır ve rezil olur ve halk-i âlem 
nazarında namus ve itibarı gider

14
denilmekte, hilekârlıktan çekindir-

mek için; hilesi meydana çıkıp akraba beyninde rezil ve 
rüsvay…olacağından

15
, arsızlık bahsinde; utanmayıp diline gelen he-

zeyan sözleri söylemek gayet insana yakışmayan ve herkes yanında 
mezmum olan şey olacağından

16
; ikiyüzlülük yapan kişiyle ilgili olarak 

                                                      
11

 Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Risale-i Ahlâk, s. 2. 
12

 Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Risale-i Ahlâk, s. 3. 
13

 Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Risale-i Ahlâk, s. 3-4. 
14

 Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Risale-i Ahlâk, s. 7. 
15

 Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Risale-i Ahlâk, s. 11. 
16

 Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Risale-i Ahlâk, s. 12. 
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herkes yanında mezmum ve menfur olur
17

 vb. ibareleri kullanılmakta 
toplum caydırıcı bir güç olarak sunulmaktadır. 

Eserin girişinde dikkati çeken bir diğer husus eserin hacmine 
göre uzunca sayılabilecek ölçüde padişaha övgüde bulunulmasıdır. 
Padişahın mekteblerin nizamı ve sırf çocukların faydasını gözeterek 
güzelce okuyup yazmaları için gereğinin yapılmasını irade buyurduğu 
ifade edildikten sonra, padişaha imtisal ve itaatin vacib olduğu, ona 
muhabbet, sadakat ve hayır ile dua etmenin kişinin feyzini, rızkını ve 
itibarını artıracağından şüphe olmadığı vurgulanmaktadır

18
. 

Eserin kullandığımız baskısında konuların önceki baskılardan 
farklı olarak başlıklandırıldığı görülmektedir. Bu başlıklardan ilki İba-
dettir. Bu da eserde ahlâkın dinle temellendirildiğini göstermektedir. 
Ancak metin içindeki ifadelerde din ve akıl genel olarak birlikte zikre-
dilmektedir. İlk olarak burada, cihanı yoktan var edenin, yediğimiz 
içtiğimiz nimetleri ihsan edenin Allah olduğu ifade edildikten sonra, 
gece gündüz O’na ibadet ve şükretmenin, O’ndan korkup kötü işleri 
yapmayıp, daima iyi şeyler yapmanın dince ve akılca farz olduğu belir-
tilmektedir.

19
 Aynı şekilde ilerleyen sayfalarda örneğin kizb yani yalan-

dan dince ve akılca sakınmak gerektiği
20

; gıybetin dince ve akılca 
insaniyete yakışmayan bir şey olduğu

21
; sirkat yani hırsızlığın dince ve 

akılca en büyük kötü huylardan olduğu
22

; nezafet yani temizliğin dince 
ve akılca itibar edecek huy olduğu

23
; ve iffet ve hamiyyet bahsinde, 

kişinin nefsini ve ırz ve namusunu dince ve akılca nazar-ı Hak ve halk 
yanında utandıracak… şeylerden muhafaza etmek gerektiği

24
 şeklinde 

din ve akıl birarada zikredilmektedir. 

İbadet bahsinin ardından İlim bahsi gelmekte, Paşa burada ce-
haleti sıfat-ı insaniyete lazım olan şeyleri bilmemek olarak tanımladık-
tan sonra, herkes arasında utanmamak ve ayıplanmamak için… belki 
halka öğretmekle hayrım olur niyetiyle okuyup yazmağa, hüner ve 
marifet tahsil etmeğe gayret gösterilmesi gerektiğini söylemekte, ce-
haletin utandırıcı bir şey olduğunun altını çizmektedir.

25
 Klasik eserler 

                                                      
17 

Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Risale-i Ahlâk, s. 8. 
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 Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Risale-i Ahlâk, s. 4. 
19 

Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Risale-i Ahlâk, s. 5. 
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 Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Risale-i Ahlâk, s. 6-7. 
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Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Risale-i Ahlâk, s. 8. 
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 Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Risale-i Ahlâk, s. 12. 
23

 Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Risale-i Ahlâk, s. 18. 
24

 Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Risale-i Ahlâk, s. 25. 
25

 Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Risale-i Ahlâk, s. 5-6. 
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gibi, ilmin önemiyle başlanmakla beraber eserin çocuklara yönelik 
yazılması sebebiyle olsa gerek kısa bir şekilde cahilliğin pratik diyebi-
leceğimiz toplumsal sonuçlarına değinildiği görülmektedir. 

İlimden sonra gelen kişinin babasına ve anasına, hoca ve üsta-
dına hürmet ve riâyet etmesinin lüzumunun belirtildiği Riâyet başlığı 
altında, adamı kâmil edenin hoca olması hasebiyle hocanın hakkının 
ana ve baba hakkından daha çok olduğu vurgulanmaktadır.

26
 İlerleyen 

sayfalarda Riâyetkarlık başlığı altında, büyüklere ve hüner ve marifeti 
olan zatlara hürmet ve tazim etmek ve kendisinden aşağı olanlara 
dahî hakaret nazarıyla bakmamak, kendisine layık görmediği şeyi 
başkalarına yapmamak vb. bağlamında riâyet konusuna tekrar giril-
mektedir.

27
  

Riâyet’le ilgili satırların ardından tek tek birçok kötü ve iyi huy 
hakkında kısa bilgiler verildiği, yukarıda da geçtiği üzere, daha ziyade 
toplumda iyi ve kötü bilinmek şeklinde sonuçları üzerinde durulduğu 
görülmektedir. Bu durumda İbadet, İlim ve Riâyet’ten ahlâkın esasını 
oluşturan ilkeler olarak bahsedildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. 
Eserin sistematik bir tarzda kaleme alındığını söylemek güçtür. Eser-
de yer verilen huylar sırasıyla; Kizb, Nemmâmlık, İki Yüzlülük, Gıybet, 
Ziyankârlık, Enâniyet, Hased, Haylazlık, Hilekârlık, Arsızlık, Bed-
Zebânlık (ağzı bozukluk), Sirkat, Ağız Gevşekliği, Tahkir, Garez-Kin ve 
Nefsâniyet, Sadakat, Vefakârlık, Riâyetkârlık, Kanaat, Hüsn-i karîn, 
Acele, Nezafet, Sehâvet, Buhl, Muâvenet ve Şefkat, Hıfz-ı sıhhat-i 
vücud, Ülfet ve Ünsiyet, Edeb ve Hürmet, Hukuk-i Uhuvvet, İffet ve 
Hamiyyet, Riâyet-i hukuk-i ülfet’tir. Görüldüğü gibi, kötü huylar iyi huy-
lardan önce zikredilmiştir. Ancak acele ve buhlün iyi huyların bahse-
dildiği kısımda yer alması eserde böyle bir düzenin de pek dikkate 
alınmadığını göstermektedir. Sirkat (hırsızlık) bahsinde önce diğer 
kötü huylar gibi, dince ve akılca kötü olduğu belirtilmiş, diğer huylar-
dan farklı olarak günah ve haram olduğu ifade edilerek ardından hu-
kukî sonuçlarına dikkat çekilmiştir: Ceza Kanunu üzere küreğe konup 
ve pranga ve hapishanelerde kalır ve çürür.

28
 Hırsızlığın dinî cezası 

yerine Ceza Kanunu’ndaki cezasından bahsedilmesi yapılan tezlerde 
Osmanlı aydınında başlayan düşünce değişikliğinin filizleri olarak de-
ğerlendirilse de

29
 Paşa’nın cârî olan cezadan bahsettiği anlaşılmakta-

                                                      
26 

Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Risale-i Ahlâk, s. 6. 
27

 Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Risale-i Ahlâk, s. 15-16. 
28 

Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Risale-i Ahlâk, s. 13 
29

 Bkz. Günay, s. 60; Pehlivan Ağırakça, s. 262. 
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dır. Çocuklara bu tür cezalardan bahsedilmesinin uygunluğu pedagojik 
açıdan tartışmalı gözükmektedir. 

Sonuç kısmında insana lazım olanın iyi huylarla huylanmak, kö-
tü huylardan sakınmak olduğu belirtildikten sonra, bunun için iyi ve 
kötüyü ayırt etmek gerektiği, bunun da ilim ve kemal yoluyla olacağı 
vurgulanmaktadır. Burada aklı işlenmemiş elmas cevherine benzeten 
Paşa, aklın terbiyesinin ilim, ilim ve fennin kemalinin ise tecrübe oldu-
ğunu söylemektedir. Paşa son olarak insanın ahlâkını güzel huylar ile 
tehzib etmedikçe felah bulamayacağını ifade ettikten sonra, ahlâk-ı 
memduha ve mezmumaya dair daha yazacak pek çok nasihatin oldu-
ğunu, ancak uzun yazıların çocukların mizacına göre bir defada tabiat-
larına ağır gelerek tembelliğe yol açması endişesiyle ve daha sonra 
padişahın inayetiyle nice ahlâk kitabını okuma imkânları olması mü-
nasebetiyle bu kadarcıkla yetindiğini söylemekte, eseri padişaha dua 
ederek bitirmektedir.

30
 

Zeyl-i Risale-i Ahlâk
31

 

M. Sadık Rıfat Paşa bu eseri yazma nedenini, daha evvel yaz-
dığı Risale-i Ahlâk adlı eserini okuyup anlayanların ahlâkının güzelleş-
tiğini ümit ettiğini, bu çocuklardan bazısının devlet ve millet ve umûr-i 
memlekete müteallik memuriyet ve hizmete teşebbüs eyleyeceklerin-
den hareketle her ne sınıf hizmet ve memuriyette beher hal memuriyet 
ve insaniyete lazım olacak bazı kelimât-ı nushiye zeyl-i risâle-i 
ahlâkiyye kılındı demek suretiyle açıklamaktadır.

32
 Paşa’nın sıkça 

görev yaptığı Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye’nin görev alanlarından 
birinin memurların muhakemesiyle ilgilenmek olduğu düşünülürse, 
Zeyl-i Risale-i Ahlâk’ı bu meclisteki tecrübesine istinaden yazma ge-
reği hissetmiş olması muhtemeldir. Osmanlı’nın son dönemlerinde 
devlet adamlarında görülen ahlâkî bozulmanın ortaya çıkardığı ihtiya-
ca binaen yapılmış bir çalışma olması da ihtimal dâhilindedir. 

Paşa, Risale-i Ahlâk’ta O’ndan korkup kötü işleri işlememek
33

 
şeklinde bir cümle ile geçtiği Allah korkusunu bu eserde en başta zik-
retmekte, önemini şu satırlarla ifade etmektedir: Kişi …havf-ı ilâhîyi 
kalbinden çıkarmamalı, zira her din ve mezhepte re’sü’l-hikmet 
mehâfetullah olarak bu âlemde vuku’ bulan her bir fenalık kendüde 
havf-ı Hüda olmayan eşhastan zuhura gelmektedir. Herşeyden ziyade 
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Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Risale-i Ahlâk, s. 26-27. 
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 Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Zeyl-i Risale-i Ahlâk, İstanbul: Dârü't-tıbâati'l-
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itikad-ı diniye ve usûl-i mezhebiyesine kemaliyle itimad ve riâyet ve 
muvâzebet etmeli zira usûl-i diniyesinde salâbet ve metanet ve sebat 
ve hürmeti olmayan şahıs sair şeylerde dahî mübâlâtsız olarak her 
hangi mezhebte olursa olsun mezmum olup hüsn-i itikadı olmayan 
şahıs emr-i dünya ve ukbâda tesliyet-i kalbiyeye nail ve mazhar ola-
maz ve enzâr-ı nâsta bile itibarât-ı sahiha ve hürmet-i kâmileden mah-
rum olur.

34
 Görüldüğü üzere Paşa her türlü kötülüğün Allah korkusu 

olmayan kişilerden çıktığını söylemekte, insanların dinlerinin gereğini 
yapmalarının önemine dikkat çekmektedir. Bu da onun ahlâkın en 
büyük müeyyidesini Allah korkusu olarak gören ahlâkçılar arasında 
yer aldığını göstermektedir.

35
 Ancak kendisi ahlâkî dinle temellendirir-

ken taassub ile diyaneti ayırt edip, taassubtan kaçınılması gerektiğinin 
altını çizmektedir.

36
 İlerleyen sayfalarda taassub konusuna tekrar gir-

diğini gördüğümüz Paşa, taasssubun zatca ve maslahatça ve mülk ve 
milletçe nice zarar ve hasara sebep olduğunun açık olduğunu söyle-
dikten sonra efkar ve etvâr-ı mutaassıbâneden her zaman kaçınılması 
gerektiğini belirtmektedir.

37
  

Girişin ardından namus kavramı üzerinde durulmakta, herhangi 
bir şey ümidiyle namusu feda etmemek gerektiği vurgulanmaktadır. 
Paşaya göre, bu âlemde namussuz yaşamaktan ölmek evlâdır. Bu 
cihetle istihsal-i menfaat-i zâide mülahazası ile kendüsünün şan ve 
namus ve memuriyet ve rütbe ve haysiyete nakîsayı müstelzim olacak 
kâffe-i ahvalden ve hâlât ve etvâr-ı nâ-makbulenin cümlesinden ziya-
de ittikâ ve ictinab edip, sermaye-i itibarını böyle mezmum şeylere 
değiştirmemelidir.

38
 Bu satırları müteakip âdeti olduğu üzere Padişahı 

övmekte, padişaha itaat, sadakat ve muhabbet etmenin herkese farz-ı 
ayn mesabesinde olduğunu söylemektedir. 

Eserde memurda bulunması gereken belli başlı özellikler olarak 
dirâyet, zekâvet, iffet, emanet, sıdk, istikamet, adl, insaf, vakar, tem-
kin, sebat, metanet, hilm, hamiyyet, kerem, merhamet, ulüvv-i himmet, 
mürüvvet ve insaniyet sayılmaktadır. Devlet memurunda bulunmaması 
gereken özellikler ise şöyle sıralanmaktadır: hırs ve tama’, cehl, zulm, 
taaddî, ihanet, gaflet, hiffet, kibir, humk (ahmaklık), belâhet (alıklık), 
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 Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Zeyl-i Risale-i Ahlâk, s. 3. 
35

 Söz konusu isimlerden bazıları için bkz. Hüsameddin Erdem, “Osmanlı’da 
Ahlâk ve Bazı Ahlâk Risaleleri”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
X, Konya 2000, s. 54. 
36

 Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Zeyl-i Risale-i Ahlâk, s. 3. 
37 

Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Zeyl-i Risale-i Ahlâk, s. 29. 
38 

Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Zeyl-i Risale-i Ahlâk, s. 4. 
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tekâsül (tembellik), rehâvet, huzûzât-ı nefsâniyeye inhimâk ve 
mütâbaat (nefsânî hazlara düşkünlük ve uyma).

39
  

Eserin ilk sayfalarında üzerinde durulan hususlardan biri, me-
murların birbirleriyle iyi geçinmeleri ve kişisel menfaatleri için değil 
umumun menfaati için çalışmaları gerektiğidir: birbirleriyle kardeş gibi, 
olarak bir devlete hizmet ettiklerini daima der-hâtır etmeli ve esbâb-ı 
memuriyetlerini faide-i zâtiye istihsaline hasr ve âlet etmeyip fâide-i 
umumiyeyi tercih

40
 etmelidirler. İlerleyen sayfalarda ise her yaştan 

insana karşı nasıl davranılması gerektiği şu şekilde ifade edilmektedir: 
Kendinden büyüklere tazîm ve tekrîm (saygı gösterme)ve muvafık-ı 
maslahat olan idare ve umurlarını ifa ve tetmim etmek ve akran ve 
emsaline hürmet ve riayet ve küçüklere şefkat eylemek mürüvvet-i 
insaniye âsârından olmağla bu hususlara sarf-ı zihin ve himmet etme-
li

41
dir. Paşa’nın burada ihtiyaca göre bazı kişilere iltimas edilebileceği-

ni savunması dikkat çekmektedir: …lede’l-hâce bazıları hakkında 
hüsn-i muâvenet ve iltimas ve şefaat etmek dahî şerâit-i mürüvvet ve 
insaniye muvafık olduğundan münasibi veçhiyle … muamelesini icra 
etmelidir.

42
 

“İlim Çin’de de olsa alınız” hadisine istinaden bilginin önemi 
üzerinde duran Paşa’nın, şu iklim ve memlekete ve bu kavim ve mille-
te münhasır demeyerek kâffesine insan işi nazarıyla bakılarak esbâb-ı 
istihsaline gayret eylemelidir,

43
 demek suretiyle Osmanlı’nın son dö-

neminde Batı’daki bilimsel gelişmeleri takip etmenin lüzumuna inanan-
lar arasında yer aldığı görülmektedir. 

Risalede Paşa sık sık itidal üzere davranmanın önemi üzerinde 
durmaktadır. İtidal şu şekilde tarif edilmektedir: emr-i itidal daima 
hayru’l-umûr olan evsat haldir, bir şeyin iki ucu birleşir denir yani ifrat 
ve tefritin fenalığı birdir, demektir.

44
 Burada ‘İşlerin en hayırlısı ortası-

dır’ sözünün hadis olduğu söylenmeden tanımın hadis üzerinden ya-
pıldığı görülmektedir. İtidal bağlamında öne çıkarılan kavramlardan 
biri kanaattir. Ehl-i kanaatten olmadığı takdirde kişi haddinden ziyade 
masârif-i beyhude ile israf-ı mal ederse elbette her türlü tama’ ve irti-
kaba mecbur olur

45
 denilmekte, tama’ ve irtikab sebebiyle nicelerinin 

                                                      
39

 Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Zeyl-i Risale-i Ahlâk, s. 6. 
40 

Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Zeyl-i Risale-i Ahlâk, s. 10. 
41 

Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Zeyl-i Risale-i Ahlâk, s. 17. 
42 

Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Zeyl-i Risale-i Ahlâk, s. 18. 
43 

Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Zeyl-i Risale-i Ahlâk, s. 14-15. 
44 

Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Zeyl-i Risale-i Ahlâk, s. 21. 
45

 Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Zeyl-i Risale-i Ahlâk, s. 19. 
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makam ve mevkilerini kaybettikleri belirtilmektedir. Başka bir sayfada 
da memurların memuriyetten azledilme korkusuyla davranmalarının 
yanlışlığına dikkat çekilmekte, asıl korkulması gerekenin namus ve 
haysiyet mertebesinden azledilmek olduğu, buna sebebin de tama’ ve 
irtikab gibi, bozuk hareketlerin sebep olduğu vurgulanmaktadır. Paşa-
ya göre memuriyette bulunanların namus ve itibarlarını gözetmeleri 
farz-ı ayn mesabesindedir.

46
 

Sonraki sayfalarda eserin ilk sayfalarında zikredilen memurlar-
da bulunması gereken özellikler açıklanırken ilave olarak ihtiyatlı dav-
ranıp acele etmemek,

47
 hukuk-i akraba ve ehibbâyı gözetmek,

48
 hü-

zün ve kederden uzak durmak
49

 üzerinde durulmaktadır. Ayrıca meş-
veretin önemi üzerinde de durulmakta, meşveret olunan kişilerin gü-
venilir olması gerektiği belirtilmektedir. Cimri, korkak, hırs ve tama’ 
sahibi kişilerle istişare etmek caiz ve münasip değildir.

50
 Devlet memu-

runda bulunmaması gereken özelliklerden öne çıkarılanlar ise; 
hased,

51
 kibir ve ucub

52
 ile hırs, tama’ ve irtikab

53
dır. İnsana dünyada 

en ziyade lazım olanın sıhhat-i vücud ve akıl olduğunu söyleyen Paşa, 
ilim, akıl, hüner ve kemal dışında herşeyin çoğaldıkça kadr ve kıyme-
tinin azaldığına dikkat çekmektedir. Bu sebeple kişi aklının erdiğini 
yapıp nefsinin istediğinden uzak durmalıdır.

54
 Risale-i Ahlâk gibi, bu 

eser de aklın önemine dair cümlelerle son bulmaktadır. 

Eserde memurların ahlâkî özelliklerinin yanı sıra anne babanın 
çocuklarına iyi bir terbiye vermesinin önemi gibi, konulardan da bah-
sedildiği görülmektedir. Kişinin yalnız kendisinin kesb-i malumat ve 
kemâlât etmesinin kâfi olmadığını, evladına devlet ve milletine yük 
olmayacak surette geçimini sağlamasına yönelik bir terbiye vermesi 
gerektiğini söyleyen Paşa, liyakati olmayan oğlunu geçimini sağlaması 
için devlet işine koyan babanın oğluna da, manevî babası olan devlete 
de hayrı olmayacağının altını çizmektedir. Ona göre; oğlunu liyakatsiz 
olarak ve müftehirâne bâb-ı devlette geçindiğini görmekten marifetli bir 

                                                      
46 

Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Zeyl-i Risale-i Ahlâk, s. 24. 
47

 Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Zeyl-i Risale-i Ahlâk, s. 34. 
48

 Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Zeyl-i Risale-i Ahlâk, s. 39. 
49

 Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Zeyl-i Risale-i Ahlâk, s. 42. 
50

 Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Zeyl-i Risale-i Ahlâk, s. 37-38. 
51

 Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Zeyl-i Risale-i Ahlâk, s. 44-45. 
52 

Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Zeyl-i Risale-i Ahlâk, s. 46. 
53 

Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Zeyl-i Risale-i Ahlâk, s. 48. 
54 

Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Zeyl-i Risale-i Ahlâk, s. 52-53. 
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çilingir görmek daha hayırlıdır
55

. Paşa’nın liyakate yaptığı bu vurgunun 
önemi açıktır.  

Dikkatimizi çeken bir diğer konu da, geçinme konusunda 
herşeyin devletten beklenmesinin yanlışlığına dikkat çekilmesidir: 
Hususiyle ziraat ve sanat, ticaret gibi, şeyler ile kesb-i vakar ve taay-
yüş ve istihsal-i sermaye ve servet etmek esbabına teşebbüs ederek 
emr-i taayyüşte bütün bütün devletine yüklenmemelidir… yalnız hü-
kümet sırtından geçinmek suretine hasr-ı hal eden eşhas faidelü te-
baadan addolunamaz.

56
 Bu satırlar Paşa’nın liberalizm yanlısı olarak 

değerlendirilmesine neden olmuştur.
57

 

Sonuç 

M. Sadık Rıfat Paşa, on beş yaşında başladığı meslekî kariye-
rinde inişli çıkışlı da olsa birçok önemli görevi ifa etmiş, erken denilebi-
lecek bir yaşta vefat etmiştir. Böylesine yoğun bir yaşam içerisinde 
kalemi elinden bırakmamış, birçok konuda yazarak görüşlerini bugüne 
ulaştırmaya muvaffak olmuştur. Paşa’nın bildirimiz kapsamında ince-
lemiş bulunduğumuz ahlâka dair iki risalesi, daha çok hariciyede gö-
rev yapmış biri olarak onun çok yönlü kişiliğini ortaya koymaktadır. 
Çocuklara baba nasihati şeklinde yazdığını söylediği, usanmasınlar 
diye hacmini küçük tuttuğu Risale-i Ahlâk, sistematik olmasa da belli 
başlı kötü ve iyi huyları içermektedir. Kötü huylar iyi huylardan önce 
geçmektedir. Toplumun özendirici ve caydırıcı bir güç olarak sunuldu-
ğu eserde, ahlâkın dince ve akılca temellendirildiği görülmektedir.  

Devlet memurunun nasıl olması gerektiğinin anlatıldığı Zeyl-i 
Risale-i Ahlâk eseri ise, incelediğimiz kadarıyla bu konuya dair müsta-
kil yazılmış bir eser olması hasebiyle alanında tektir. Paşa’nın devlet 
adamlarında görülen ahlâkî bozulmaya karşı kaleme aldığını düşün-
düğümüz bu eser, her devirdeki memurların uyması gereken ahlâkî 
esaslardan bahsetmektedir. Eserde ahlâk dinî olarak temellendirilmek-
te, hikmetin başı olduğu söylenen Allah korkusu en büyük ahlâkî mü-
eyyide olarak öne çıkarılmaktadır. Dinî temellendirme doğrultusunda 
yeri geldikçe hadis-i şeriflerin zikredildiği görülmektedir. Bu risalede 
kullanılan dil, Risale-i Ahlâk’a göre daha ağırdır. Bu da Paşa’nın yazı-
larında hedef kitlenin durumunu dikkate aldığını göstermektedir.  
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 Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Zeyl-i Risale-i Ahlâk, s. 30-31. 
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57 

Günay, s. 64. 



 

 

 

KAYNAKLAR 

Abdurrahman Şeref, Tarih Musahabeleri, İstanbul 1978. 

Gülsüm Pehlivan Ağırakça, Mekteplerde Ahlâk, Eğitim ve Öğre-
tim, İstanbul 2013. 

Ahmet Cevdet Paşa, Tezâkir, Ankara 1986. 

Ali rıza ve Mehmed Galip, XIII. Asr-ı Hicrîde Osmanlı Ricali, 
Geçen Asırda Devlet Adamları, I, (Hey. Fahri Çetin Derin) İstanbul 
1977. 

Mehmet Sadık Rifat paşa, Risâle-i Ahlâk, İstanbul 1267. 

------------ Zeyl-i Risâle-i Ahlâk, Dârü’t-Tibaati’l-Âmire, İstanbul 
1273 

 



 

 

 

X 

 
SON DÖNEM OSMANLI AHLÂK TERBİYECİLERİNDEN 

  
ALİ RIZA BEY 

 

Gülsüm Pehlivan AĞIRAKÇA* 

Giriş 

Osmanlı eğitim sisteminde genel olarak devletin, eğitim-öğretim 
yapan kurumların idarî işlerine ve ders programlarına doğrudan 
müdâhil olmadığı görülmektedir. Ancak Tanzimat’tan sonra yeni açılan 
mekteplerle eğitim ve öğretim, bir devlet politikası olma özelliği ka-
zanmaya başlamıştır. Dolayısıyla mekteplerde okutulacak derslerin ve 
ders kitaplarının devlet eliyle belirlenmesi, eğitim politikası olarak ge-
rekli görülmüştür. Bu süreçte eğitim faaliyetleri, devletin bir vazîfesi 
olarak telakki edilerek eğitim programları yeniden düzenlenmiş; yeni 
usullerle eğitim öğretim yapma amacıyla ders programları hazırlan-
mıştır. 

Ders programlarında yapılan düzenlemelerden biri, ahlâk dersi 
ile alakalıdır. Nitekim sıbyan mekteplerinde dolaylı da olsa var olduğu 
bilinen bu ders, ya İlmihâl ya da Kıraât dersinde tâlim edilmekte idi. 
Ahlâk eğitimi ise dinî bir vecibe olarak önemsenmekte ve ahlâkî dav-
ranışlar, mektebin genel programı içerisinde kazandırılmaktaydı. An-
cak Tanzimat’tan sonra program değişikliği ile birlikte, ibtidâîlerde, 
rüşdiyelerde hatta idâdî ve sultânîlerde Kur’ân-ı Kerim, Tecvit ve İlmi-
hal gibi, dinî derslerin yanı sıra diğer derslerden bağımsız bir ahlâk 
dersine yer verilmiştir. Yeniden düzenlenen ders programlarına paralel 
olarak ders kitapları hazırlama faaliyeti başlamıştır. Yazılan ve mek-
teplerde okutulması onaylanan kitaplar arasında ahlâk dersi kitapları 
da yer almaktadır. Nitekim Osmanlı’nın son devrinde devletin gerile-
mesinde ahlâkî yozlaşmanın büyük rolü olduğu fikrinin yaygın bir ka-
bul haline gelmesi ile birlikte genel olarak ahlâk kitabı yazma ve yaz-

                                                      
* Dr., Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni, 
gulsumagırakca@gmail.com 
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dırma faaliyetinde bulunulduğu bilinmektedir. Mekteplerde okutulmak 
üzere hazırlanan ahlâk ders kitaplarının yazarlarından biri de Ali Rıza 
Bey’dir. 

Ali Rıza Bey ve Eserleri 

Son dönem Osmanlı ahlâk kitabı yazarlarından biri olarak da 
tanıdığımız Ali Rıza Bey; İlm-i Ahlâk adlı eserinde, “Mabeyn-i 
hümayûn Cenab-ı mülûkâne mütercimlerinden” olarak tanıtılmaktadır.

1
 

Ali Rıza Bey, Tanzimat döneminde ve özellikle II. Meşrutiyet 
sonrasında ahlâk ders kitapları kaleme almıştır. Bunlardan biri, inas 
mekteplerinde okutulmak üzere Maârif Nezâreti tarafından kabul edil-
miş olan Kızlara Mahsus İlm-i Ahlâk (1316/1899) adlı eseridir.

2
 Bir 

başka eseri ise idâdîlerde ders kitabı olarak okutulmuş olan İlm-i Ah-
lâk (1318/1900)’tır.

3
 Yine idâdîlerde okutulan bir diğer ahlâk ders kitabı 

da Ahlâk ve Malûmât-ı Medeniyye Dersleri (1328/1912)’dir. Ali Rıza 
Bey’in bu kitaplar dışında Maarif Nezareti tarafından mektep program-
larına uygun olarak tertip edilmiş ve ibtidâî mekteplerin üçüncü sene-
lerinde okutulmak üzere kabul olunmuş olan İbtidâîlere Malûmât-ı 
Ahlâkiyye ve Medeniyye (1331/1915)

4
 adlı bir kitabı daha bulunmak-

tadır.  

Ali Rıza Bey’in Kitaplarında Ahlâk ve Vazîfe Kavramı 

Ali Rıza Bey’in eserlerinde, ahlâk ve vazîfe kavramları ilişkilen-
dirilmekte; ahlâkın konusunun vazîfelerimiz olduğu ifade edilmektedir.

5
 

                                                      
1
  Ali Rıza, İlm-i Ahlâk, İstanbul: Karâbet Matbaası, 1318/1900. 

2
  Ali Rıza tarafından kaleme alınan eser, inâs mekâtibinin dördüncü senesin-

de tedris olunmak üzere Maarif Nezâreti tarafından seçilip kabul edilmiştir. 
Hangi mektep kademesinde okutulduğu belirtilmemekle beraber, eserin konu-
ları 1891-1892 yıllarındaki inas rüşdiyelerinin 4. 5. ve 6. senelerinde okutulan 
“Ahlâk” dersi programı ile uygunluk göstermektedir. 
3
  Yazarın kendi ifadesiyle bu eser, bazı eserlerden tercüme ve telhıs (kısalt-

ma) yoluyla derlenmiş olup ayetler, hadisler ve İslâm büyüklerinin sözleri ile 
tezyin ve teyit edilmiştir. İlmi ahlâkın amelî ve nazarî kaidelerini ihtiva etmek-
tedir. Yazarın takdim olarak yazdığı kısımda Ramazan 1317 tarihi yer almak-
tadır. İlm-i Ahlâk, Halep’te Mekteb-i İdâdî muallimi bulunduğu sırada Maarif 
Nezâreti tarafından açılan yarışmaya katılmak için idâdîlerin yedinci yılı ders 
programına uygun olarak hazırladığı bir eserdir. Bkz. Mustafa Uzun, “Ali Ke-
mal”, s. 408. 
4
  1909’dan 1915’e kadar farklı baskıları olan eserin ulaşabildiğimiz baskısı 

1331/1915 senesine aittir. 
5
  Osmanlılar’ın son döneminde, “vazîfe” kavramının, “ahlâkî ödev” anlamında 

yaygın olarak kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Ahlâkla ilgili eserler 
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İbtidâîlere Malûmât-ı Ahlâkiyye ve Medeniyye adlı eserinde, “Hepimiz 
bahtiyar olmak istediğimiz için ahlâkın bize işlemesini ihtar ettiği şeyle-
ri yapmak borcumuzdur ki buna ‘vazîfe’ derler. Mesela; yalan söyle-
memek borcumuzdur…”

6
 şeklinde ifadelere yer verilmektedir. Müellif, 

Ahlâk ve Malûmât-ı Medeniyye adlı eserinde ahlâk ilmini; “… faaliye-
timizin tâbî olması lâzım gelen kavâidi tahri eder” şeklinde tarif etmek-
tedir.

7
 

Ali Rıza Bey, aynı eserinde, vazîfe kavramını şu şekilde ifade 
etmektedir: “Vazîfe-i zâtiyye, ictimâiyye, sıhhıye hayatın ahvâl-i 
muhtelifesinde ne yapmak lâzım geldiğini gösterir. Vazîfe ilm-i ahlâkın 
zübdesidir. Şahsiyetimizi muhafaza ve tenmiyeyi ve âharın şahsiyeti-
ne dahî hürmet ve riâyeti emreder.”

8
 İfadelerden anlaşıldığı üzere “ilm-

i ahlâkın zübdesi (özü)” dediği vazîfeyi; vezâif-i zatiyye (bireyin kendi-
ne karşı vazîfeleri) ve vezâif-i beşeriyye/ictimâiyye (bireyin kendi dı-
şındaki varlıklara karşı vazîfeleri) şeklinde iki kısma ayırmaktadır. 

Ali Rıza Bey’in kitaplarında “vezâif-i zatiye” olarak ifade ettiği 
vazîfeler; kişinin öncelikle kulluk vazîfelerini yerine getirmesi, sağlığını 
muhafaza etmesi, şerefini koruması, şahsiyetini olgunlaştırması, in-
sanlarla güzel ilişkiler kurması ve hayvanlara merhamet etmesi şeklin-
de özetlenebilir. “Vezâif-i beşeriyye” ise umûmî ve hususî vazîfeler 
olarak iki kısımda anlatılmaktadır. Umûmî vazîfeler, insanın herkese 
karşı hakkaniyetli davranması, şefkatli ve merhametli olması şeklinde 
izah edilmektedir. Husûsî vazîfeler ise aileye karşı vazîfeler

9
, saltanat 

kanunlarına yani devlete karşı vazîfeler
10

 olarak ifade edilmektedir. 

                                                                                                                  
kaleme alan bazı müellifler, İslâmî ahlâk anlayışına bağlı kalmakla birlikte hem 
sistem hem içerik yönünden Batı ahlâk felsefesinden -daha çok da Kantçı 
ahlâk çizgisinden- yararlanmışlardır. Nitekim ahlâkı, nazarî ve amelî diye iki 
başlık altında ele alıp vazîfeyi, nazarî ahlâkın temel meselelerinden biri olarak 
incelemeleri Batı’nın bir ürünüdür. Bkz. Mustafa Çağrıcı, “Vazîfe”, İslâm Ansik-
lopedisi, C. 42, İstanbul: TDV Yayınları, s. 581-582. 
6
  Ali Rıza, İbtidâîlere Malûmât-ı Ahlâkiye ve Medeniye, İstanbul: Nefaset Mat-

baası, 1331/1915, s. 3. 
7
  Ali Rıza, Ahlâk ve Malûmât-ı Medeniyye Dersleri, İstanbul: Matbaa-i Jirayır-

Keteon, 1328/1912, s. 60-61. 
8
  Ali Rıza, a. g. e., s. 116. 

9
  Vezâif-i aile; evladın evliyaya (ebeveyne), evliyanın da evlada karşı 

vazîfeleri, evladın yekdiğerine karşı vazîfeleri ile hüsn-i muaşeret-i aile olarak 
ifade edilmektedir.. 
10

 Kavanîn-i saltanat-ı seniyyeye itaat vazîfesi de memleket ve hükûmete 
karşı vazîfeler; vergi ve hizmet- askeriyye şeklindedir 
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Ali Rıza Bey’in Kitaplarında Vadandaşlık Ahlâkı 

Osmanlı’nın son dönem ahlâk kitaplarında genel olarak devlete 
bağlılık, padişaha itaat, askerlik gibi, vazîfelere yer verildiği ve bu ko-
nuların “vezâif-i umûmiye” başlığı altında yer aldığı görülmektedir.

11
 

Umûmî vazîfeler, II. Meşrutiyet’ten önce dinî ve dünyevî boyutları ile 
ele alınmakta; ayet ve hadislerle temellendirilmekte idi. Nitekim Ali 
Rıza Bey’in Kızlara Mahsus İlm-i Ahlâk (1898) adlı eserinde de, 
“vezâif-i umûmiye” başlığı altında memleket kanunlarına itaat, vergi ve 
askerlik konuları ele alınmaktadır. Ayrıca iyi bir vatandaş olabilmek 
için padişaha itaat şart olarak ileri sürülmektedir. Allah’a ve Peygam-
ber’e bağlılıktan sonra padişaha itaatin önemini anlatan Ali Rıza Bey, 
“Sevgili padişahımız efendimiz hazretlerine itâat ve inkıyâd eylemek 
ve ebeveyne riâyet ve hürmet ile sözlerine mutî olmak dahî ferâiz-i 
dîniyyedendir” ifadelerini kullanmaktadır.

12
 

Bahsi geçen ve dinî bir vecîbe olarak ifade edilen vezâif-i 
umûmiyye, Ali Rıza Bey’in diğer ahlâk eserlerinde “malûmat-ı medeni-
ye” olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla Ali Rıza Bey’in, 
İbtidâîlere Malûmât-ı Ahlâkiyye ve Medeniyye (1915) eseri, yalnızca 
ahlâkî bilgiler içermemekte; aynı zamanda malûmât-ı medeniye (va-
tandaşlık bilgileri) de ihtiva etmektedir. Eserde, tahsilin gayesi, iyi va-
tandaş olmak şeklinde ifade edilmektedir.

13
 Bu amaçla, devlet, millet, 

vergi, askerlik, idare şekilleri, meşrûtiyet, Kanun-ı Esasî, hürriyet, mü-
savat ve uhuvvet, idare heyeti, seçim, kuvvetler ayrımı, belediyeler 

                                                      
11

 Tanzimat’tan sonra ortaya çıkan fikir hareketlerinden biri Osmanlıcılık’tır. Bu 
ideal, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü adına ileri sürülen çözüm arayışla-
rından biri olup farklı unsurları Osmanlı kimliğinde birleştirmeyi amaçlayan 
siyasî bir düşüncedir. Tanzimat devlet adamlarının din ve devletin bekası için 
yegâne yol olarak niteledikleri bu değişim, eski usullerden vazgeçilerek ilim ve 
fende gelişmekle kanun ve nizama dayalı hürriyet ve meşvereti esas alan yeni 
bir devlet ve toplum yapılanmasını gerekli kılıyordu. Bununla birlik-
te,“Osmanlılık” ideali farklı dinlere mensup kimseleri, aralarındaki hiyerarşiyi 
kaldırarak bir arada tutacak seküler bir “vatandaşlık ahlâkını” da geliştirmeyi 
hedefliyordu. Bkz. Azmi Özcan, “Osmanlılık”, İslâm Ansiklopedisi, C. 37, İs-
tanbul: TDV Yay., 2007, s. 485-487. 
12

 Ali Rıza, Kızlara Mahsus İlm-i Ahlâk, (2. Kısım), İstanbul: Matbaa-i Âmire, 
1316/1898, s. 3-6. 
13

 Tahsilin gayesi de bir ders olarak konu edinilmiş ve bu gaye, iyi vatandaş 
olmak şeklinde özetlenmiştir: “Çalışkan bir adam, iyi bir vatandaş olmak için 
mektebe devam ederek tahsil-i maarif etmelidir.” Ali Rıza, İbtidâîlere Malûmât-
ı Ahlâkiye ve Medeniye, s. 16. 
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gibi, vatandaşlıkla ilgili konularda da bilgiler verilmektedir. Vatan, mil-
let, lisan ve Osmanlı kavramları üzerinde durulmakta, Osmanlı milleti-
nin hangi unsurlardan oluştuğu, padişahın bütün Osmanlılar’ın hü-
kümdarı ve bütün Müslümanlar’ın halifesi olduğu söylenmektedir. Ka-
nun-ı Esasî, “…bizim için mukaddestir, hepimiz o kanuna candan gö-
nülden itaat ederiz”

14
 şeklindeki sözlerle övülmektedir. 

Görüldüğü üzere Osmanlı coğrafyasında yaşayan her bireyin, 
devlete bağlı, vatanını seven ve vazîfelerini yerine getiren iyi vatan-
daşlar olmaları amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda vatandaşlık 
vazîfeleri, ahlâkî vazîfelerden sayılmaktadır.  

Ali Rıza Bey’in Kitaplarında  

Dinî Ahlâktan Millî Ahlâka Geçiş 

Ali Rıza Bey’in eserlerinde dinî ahlâktan millî ahlâk anlayışına 
geçişin izleri gözlenmektedir. II. Meşrutiyet öncesine ait olan Kızlara 
Mahsus İlm-i Ahlâk (1898) adlı eserde, konular, İslâm ahlâkî referans 
alınarak verilmektedir. Burada müellif, itikâdî konulardan başlayarak 
“vezâif-i ubûdiyyet”i (kulluk vazîfeleri) işlemektedir. Kız öğrencilere, 
dünya ve ahirette mutlu olabilmeleri için tavsiyelerde bulunmakta; ilk 
olarak Allah’a ve peygambere ittibâ ve teslimiyetin önemi üzerinde 
durmaktadır. Allah’ın sıfatlarını anlatan yazar, kulluk vazîfesini, 
“evâmir-i İlahiye’ye inkıyad ve nevâhî-i İlâhiye’den ictinab ve hazer 
etmek” şeklinde ifade etmektedir. Kulun Halık’ına gönülden bir iman 
ve bağlılıkla ibadet etmesi gerektiğini; ancak bu şekilde Allah katında 
bir ecir sahibi olabileceğini ve kıyamet gününde mükâfat kazanabile-
ceğini belirtmektedir.

15
  

Âdâb-ı diniyeye dair ilk vazîfelerin çocuk yaşta öğrenildiğini ifa-
de eden yazar, “İnsanlarca çirkin görünecek her nevi efâl ve harekât-
tan ictinâb ile efâl-i memdûhayı itiyâd edinmek nefsinden hiç kimseyi 
incitmemek âdâb-ı diniyenin en mühimlerinden ma‘dûddur” der ve bu 
konuda ailenin sorumlu olduğunu belirtir. Âdâb-ı dîniyyeye örnekler 
verir ve padişaha itaatin de bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini 
ifade eder. Hatta “Padişah-ı zîşânımız halîfe-i rû-yi zemîn efendimiz 
hazretlerine manen ve maddeten sadakat ve ubûdiyetle merbût oldu-
ğumuz cihetle her emir ve irâdât-ı seniyyelerine kemâl-i huzû ile itâat 
ve inkıyâd eylememiz farz-ı ayndır” ifadelerini kullanır.

16
 

                                                      
14

  Ali Rıza, İbtidâîlere Malûmât-ı Ahlâkiye ve Medeniye, s. 38. 
15

 Ali Rıza, Kızlara Mahsus İlm-i Ahlâk, (2. Kısım), s. 3-6. 
16

 Ali Rıza, a. g. e., s. 14. 
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Ali Rıza Bey, aynı eserinde ahlâkî fazilet ve reziletleri anlatırken 
de dinî referanslara başvurmaktadır. Aynı zamanda davranışların hem 
dünyevî ve hem de dinî sonuçlarına vurgu yapmaktadır. Örneğin doğ-
ru sözlü olmanın önemini, dinî açıdan ele almakta ve “Kizb bilerek 
irtikâb olunan bir günah-ı azîmdir ki bunu itiyad edenler ancak âharı 
aldatmaktan mütelezziz olurlar ise de indallah ukûbât-ı azîmeye dûçar 
olurlar.” sözleri ile bu davranışın uhrevî boyutunu ortaya koymaktadır. 

Görüldüğü üzere Ali Rıza Bey’in Tanzimat döneminde kaleme 
aldığı Kızlara Mahsus İlm-i Ahlâk adlı eseri, dine dayalı bir ahlâk anla-
yışını yansıtmaktadır. Eserde ahlâkın, kulluk vazîfesi ile başladığı, her 
fazilet ve reziletin muhakkak dünyevî olduğu kadar uhrevî bir neticesi-
nin de olduğu gösterilmektedir. 

Aynı şekilde Ali Rıza Bey’in II. Meşrutiyet öncesinde yazılmış 
olan ve idâdî mekteplerde okutulan İlm-i Ahlâk (1900) adlı eseri de, 
yazarın kendi ifadesiyle bazı eserlerden tercüme ve telhıs (kısaltma) 
yoluyla derlenmiş olup ayetler, hadisler ve İslâm büyüklerinin sözleri 
ile tezyin ve teyit edilmiştir.

17
 “Bir fiilin amel-i sâlihten olup olmadığını 

kolayca anlayabilmek için kaide-i ahlâk ile olan derece-i münasebetini 
ve herkes nazarındaki tesirini taharrî etmek kifayet eder”

 18
 diyen Ali 

Rıza, kaide-i ahlâkın insanla kaim olmadığını, varlığının ebedî olduğu-
nu ifade etmektedir. Dolayısıyla uhrevî saadete nâil olanlar bu kaidele-
ri güzelce muhafaza eden, amel-i salih ve efâl-i müstahsene sahipleri-
dir. 

Bununla birlikte II. Meşrutiyet’ten sonra kaleme aldığı ders ki-
taplarında dine dayalı bir ahlâk anlayışından uzaklaştığı ve millî ahlâkî 
benimsediği anlaşılmaktadır. Ahlâk ve Malûmât-ı Ahlâkiyye ve 
Medeniyye (1912) ile İbtidâîlere Malûmât-ı Ahlâkiyye ve Medeniyye 
(1915) ile adlı eserlerinde dinî referans olarak ayet ve hadislere yer 
vermediği görülmektedir. Her iki eserde de konular, dinî referanslar-
dan bağımsız bir usulle anlatılmış, İslâm ahlâkına değinilmemiştir. 
Dolayısıyla müellifin dine dayalı bir ahlâk anlayışından uzaklaştığı, 
dönemin ahlâk tartışmalarının etkisinde kaldığı anlaşılmaktadır. Ahlâkî 
değerlerin verilme şekli, faydacı bir ahlâk anlayışını ön plana çıkar-
maktadır. Eserde; “Eğer başkalarına hizmet edecek olursak… bize de 

                                                      
17

 Bu bilgi, kitabın kapaktan sonraki sayfa numarası verilmemiş olan ilk sayfa-
sında giriş mahiyetinde yer almaktadır. Ali Rıza, İlm-i Ahlâk, İstanbul: Karâbet 
Matbaası, 1318/1900. 
18

 Ali Rıza, a. g. e., s. 36. 



                                                           ALİ RIZA BEY                                                        275 
 

 

imdada gelirler; biz de bahtiyar oluruz.” “Biz başkalarına yardım eder-
sek onlar da bize yardım ederler.”

19
 şeklinde ifadeler kullanılmaktadır. 

Ali Rıza Bey’in Ahlâk Kitaplarında Usûl 

Ali Rıza Bey’in ahlâk ders kitaplarına usûl açısından bakıldığın-
da kitapların hitap ettiği eğitim kademesine göre dil ve muhteva açı-
sından farklılık arz ettiği görülür. Nitekim mekâtib-i ibtidaiyelerde oku-
tulan İbtidâîlere Malûmât-ı Ahlâkiyye ve Medeniyye (1915) ile inas 
rüşdiyelerinde okutulan Kızlara Mahsus İlm-i Ahlâk (1898) kitaplarında 
genel olarak amelî ahlâk konularına (kişinin kendine, ailesine ve çev-
resine karşı vazîfeleri) yer verilirken idâdî ders kitapları olan İlm-i Ah-
lâk (1900) ile Ahlâk ve Malûmât-ı Ahlâkiyye ve Medeniyye (1912) adlı 
kitaplarda nazarî ahlâk (teorik olarak ahlâk) konularına ağırlık verilmiş-
tir. 

Kızlara Mahsus İlm-i Ahlâk (1898)’ta, her konunun sonunda 
“vazîfe” kısmı yer almaktadır ki burada yazar, konuyla alakalı çeşitli 
sorular sormaktadır. Bu kısım, öğrencilere ev ödevi gibi, düşünülebilir. 
Ayrıca konu aralarında “misal” başlığını taşıyan numaralandırılmış 
bölümler bulunmaktadır ki burada, bahsi geçen konular, örneklerle ve 
hikâyelerle daha anlaşılır hale getirilmektedir. Bütün bunlara ilaveten 
kitapta karşılıklı konuşma şeklinde konunun tekrar edildiği; hatta özet-
lendiği görülmektedir. Kızlara Mahsus İlm-i Ahlâk, kız çocuklarına 
mahsus hazırlanmış bir eser olduğundan kitaptaki hikâye ve örnekler, 
onların cinsiyetine göre belirlenmiştir. Konular, “ailede kız”, “mektepte 
kız” şeklinde başlıklar kullanılarak anlatılmıştır. 

Ali Rıza Bey, aynı eserde güzel sözlerden de yararlanmıştır. 
Örneğin “nefsinin nakayısını görmek” (nefsin kusurlarını görmek) ko-
nusunda; “Hukemâ-yı kadîmeden biri şâkirdine daima şu güzel nasi-
hati eder idi: Başkalarının kusurunu affet lâkin nefsinin hiçbir kusurunu 
affetme” şeklinde bir söz nakletmektedir. Bir başka örnek de “uhuvvet” 
ile alakalıdır. Burada da yazar “Ehl-i tecrübeden biri dostluğu tarif et-
miş olmak üzere demiştir ki” diyerek şu sözü aktarmıştır: “Dostum 
ızhâr-ı tebessüm ettiği zaman his eylediği meserretin sebebini o bana 
anlatmalı; ağladığı zaman dahî hüzün ve kederinin esbâbını ben 
taharrî etmeliyim.”

20
 

Kitapta, ağırlıklı olarak ahlâkî faziletler üzerinde durulmakta; ah-
lâkî reziletlere daha az yer verilmektedir. Davranışlar; olumlu ve olum-

                                                      
19

 Ali Rıza, İbtidâîlere Malûmât-ı Ahlâkiye ve Medeniye, s. 6, 26. 
20

 Ali Rıza, Kızlara Mahsus İlm-i Ahlâk, (2. Kısım), s. 25, 55. 
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suz yönleriyle ele alınmakta; davranışların sonuçları örneklerle anla-
tılmaktadır. Böyle bir anlatım şekli, konunun akılda kalması, kolay 
kavranması açısından önem arz etmektedir. Hıfz-ı sıhhat bahsinde 
sarhoşluk, içilmemesi gereken içecekler, doğuracağı sonuçlar caydırı-
cı olması açısından âdetâ resmedilmektedir ki bu konuda, “… sarhoş-
luk hastalıklarının cümlesi öldürücüdür. Bütün sarhoşlar genç iken 
ölürler…” ifadeleri kullanılmaktadır. Muallimle öğrencilerin karşılıklı 
konuşması şeklinde işlenen konular, hikâyelerle zenginleştirilmiştir. 
Konu sonlarında “İlm-i ahlâk nedir? İlmi ahlâkın konusu nedir?” gibi, 
“vazîfe-i tahrîr” başlığı altında sorular yer almaktadır. Bu şekilde, ko-
nuyu daha iyi anlayıp ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla öğrenci-
lere yazma ödevi (kompozisyon) verilmiştir. 

İdâdî mekteplerde okutulan İlm-i Ahlâk (1900), hitap ettiği öğre-
tim kademesi sebebiyle ağır bir dille yazılmış ve kitapta ağırlıklı olarak 
nazarî ahlâk konuları işlenmiştir. Ayrıca kitapta amelî ahlâk konularına 
da yer veren Ali Rıza, vazîfe çeşitlerini (vezâif-i şahsiye-muaşeret-i 
umûmiye-i beşeriyye vezâifi) şema ile anlatmıştır. Ali Rıza Bey, bazı 
konularda âyet ve hadislerden yararlanmıştır; ancak kaynak belirtme-
miştir. Örneğin, “Ölülerinizi hayırla anın”

21
 hadisi ile “Bazınız bazınızı 

gıybet etmesin. Hanginiz ölü kardeşinizin etini yemekten hoşlanır?”
22

 
şeklindeki ayeti delil olarak kullandığı, fakat sûre adı ve ayet numarası 
vermediği görülmektedir. Ayrıca şefkat ve merhamet, lütuf ve kerem 
sahibi olmak konularında İmam Gazzâlî’nin sözlerinden yararlanmıştır. 

Ali Rıza tarafından idâdî mekteplerde okutulmak üzere hazır-
lanmış olan Ahlâk ve Malûmât-ı Medeniyye Dersleri (1912) adlı ahlâk 
kitabı da ağır bir dile sahiptir. Müellifin, Kızlara Mahsus İlm-i Ahlâk 
kitabında olduğu gibi, muallimlere yönelik açıklamalar yapmadığı, 
dersin işlenişi ile alakalı herhangi bir bilgi vermediği görülmektedir. 
Kitap, yalnız konu anlatımından ibarettir. 

Ahlâk ve Malûmât-ı Medeniyye Dersleri, hem kitabın hem de 
dersin adı olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan, melekât-ı akliyye, ah-
lâk, terbiye, vazîfe ve mesuliyet, vazîfenin kısımları, vezâif-i nefsiyye 
ve vezâif-i beytiyye konularını ihtiva eden kitapta, konu sonlarında 
verilen “sualler” kısmından başka herhangi bir konu etkinliği bulun-
mamaktadır. 

Ali Rıza Bey’in ağır bir dil ve üslup ile kaleme aldığı bu eserde, 
ayet ve hadislerin kullanılmadığı; dinî kavramlara yer verilmediği gö-
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 Tirmizi, Cenâiz, 24; Nesai, Cenâiz, 51. 
22

 Hucurat Sûresi, 49/12. 
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rülmektedir. Sebep-sonuç ilişkisine dayalı bir ahlâk anlayışı ortaya 
koyan yazar, konu anlatımında örneklerden çokça yararlanmıştır. An-
cak gerek dilinin ağır olması gerek konuların ana ve alt başlıklarının 
çok belirgin olmaması eserin anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. 

Mekâtib-i ibtidâîlerde okutulmuş olan İbtidâîlere Malûmât-ı 
Ahlâkiyye ve Medeniyye (1915) adlı ders kitabında, ahlâka, görgü 
kurallarına, idare ile ilgili meselelere kadar değişik konular kitabın 
içeriğini oluşturmaktadır. 

Ali Rıza Bey kitapta, ahlâkın kısa ve anlaşılır bir tanımı ile ko-
nuya başlamakta; ardından “Ahlâk bize ne öğretir? İyi işler, fena işler 
ve vazîfe nedir?...” gibi, sorular yöneltmektedir. Bu usûlü eserin ta-
mamında uygulayan yazar, ahlâk dersini okutacak muallimlere dersin 
işlenişi ile alakalı bir metot sunmaktadır. Dikkât çeken bir başka hu-
sus, kitapta, “reziletler” olarak bilinen ahlâk dışı huy ve davranışlara 
yer verilmemiş, sadece kazanılması gerekli olan faziletlerin üzerinde 
durulmuş, davranışların sonuçları örneklerle gösterilmiştir. 

 

Sonuç 

Netice olarak ders kitaplarının siyasî değişimlerden, politikalar-
dan ve fikir hareketlerinden etkilendiği bir kez daha anlaşılmıştır.  

Osmanlı’nın son dönemde yaşadığı fikrî çelişkiler ve çözüm 
arayışları ahlâk ders kitaplarının varlığını ortaya çıkardığı gibi, muhte-
vasını da belirlemiştir.  

Ali Rıza Bey’in ahlâk ders kitaplarında Tanzimat sonrasında 
değişen siyasî ve fikrî anlayışının izleri görülmektedir.  

Ali Rıza Bey’in 1876’dan sonra yazılmış olan kitaplarında; sal-
tana bağlı, dinini bilen, gelenek ve göreneklerinin farkında olan bir 
nesil yetiştirme fikrinin ağır bastığı; II. Meşrutiyet sonrasında kaleme 
alınan eserlerinde -millî eğitim- anlayışı ile hürriyet, musavaat, 
uhuvvvet gibi, kavramlara ağırlık verildiği söylenebilir. 

Ali Rıza Bey’in II. Meşrutiyet döneminde yaşanan din ve ahlâk 
temelli düşünce hareketlerinden etkilendiği görülmektedir. Zira önce 
dine dayalı bir ahlâk anlayışını benimsediği, daha sonra evrensel bir 
ahlâk anlayışına yaklaşmaya çalıştığı anlaşılmaktadır. 

Ali Rıza Bey’in eserlerinde ahlâkî fazilet ve reziletler, olumlu ve-
ya olumsuz sonuçları ile birlikte anlatılmakta ve örnekler sunulmakta-
dır. 
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Eserlerin bir kısmında ahlâklı olmanın dünya hayatındaki öne-
minden ve kazançlarından bahsedilirken âhiret hayatı da unutulma-
mıştır. Ancak II. Meşrutiyet sonrasına ait eserlerde, ahlâkî açıdan iyi 
ve kötünün ölçüsü, eylemin sonuçlarından hareketle toplumdan gör-
düğü onay şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

Tanzimat’tan günümüze, “Ahlâk eğitimi nasıl olmalı?” sorusuna 
cevap arayışları hala devam etmektedir. Bu konuda farklı yaklaşımla-
rın varlığı bilinmekle birlikte örgün eğitimde pratiğe yansıyan olumlu 
gelişmelerin olduğunu söylemek pek mümkün gözükmemektedir. 
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XI 

MİRALAY DOKTOR HÜSEYİN REMZİ  

ve AHLÂK-I HAMİDİ 

Mehmet Tayfun AMMAN 

Giriş 

Hüseyin Remzi Bey, XIX. Yüzyılın ikinci yarısında (1839-1898)) 
yaşamış bir Osmanlı münevveridir. Tanzimat Fermanı’nın ilan edildiği 
yıl Kastamonulu yoksul bir ailenin çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya 
gelmiş, maddî sıkıntılar içinde okumuş, askerî tıbbiyeye seçilmeyi 
başararak 1865 yılında mezun olmuş, kolağası (yüzbaşı) rütbesiyle 
hekim olarak orduda göreve başlamıştır. İki yıl sonra Mekteb-i Tıbbiye-
i Askeriye’ye muallim muavini olarak tayin edilmiş, 1877’de kaymakam 
(yarbay) rütbesiyle muallim olmuştur.  

Dönemin yüksek öğretim kurumlarında başta hıfzıssıhha (koru-
yucu tıp) ve ilm-i hayvanat (zooloji) olmak üzere çeşitli dersler vermiş-
tir. 93 Harbi’ne (1877-1878) son sınıf öğrencileriyle birlikte gönüllü 
olarak katılmıştır. 1886 yılında Pasteur’den kuduz aşısını ve mikrobi-
yolojideki yenilikleri öğrenmek amacıyla Paris’e gönderilen heyette yer 
almış

1
, orada tıp dışı konularla da ilgilenmiş, Paris Doğu Bilimleri Ku-

rumu üyeliğine seçilmiş, yurda dönüşünde arkadaşlarıyla birlikte Ce-
miyet-i Tıbbiye-i Osmaniye’nin kurulmasında görev üstlenmiştir

2
.  

Fransızca yapılmakta olan tıp eğitimini Türkçeleştirmeyi amaç-
layan bu cemiyet, çalışmalarını Cumhuriyet dönemine kadar sürdür-

                                                      
 Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, 
metamman@yahoo.com 
1
 D. Ceyhan, “Ülkemiz Koruyucu Hekimliği Öncülerinden bir Askeri Hekim: 

Miralay Dr. Hüseyin Remzi Bey”, TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008, C: 
7, S: 4, ss.347-350. 
2
 N. Akyay, “İlk Türk Mikrobiyolog: Miralay Doktor Hüseyin Remzi Bey”, Mikro-

biyoloji Bülteni, 1969, C: 3, S: 2, ss. 101-105. 
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müş, sonra adı Türkiye Tıp Encümeni, daha sonra da Türkiye Tıp 
Akademisi olarak faaliyetine devam etmiştir

3
. 1887 yılında Baytar 

Mektebi’nin kuruluş çalışmalarına katılan ve bu okulun ilk zooloji ho-
cası olan Hüseyin Remzi Bey, 1892 yılında Telkihhane-i Şahane isimli 
aşı kurumunu açmış; burada aşı üretmiş ve aşıyı uygulayacak perso-
neli yetiştirmiştir

4
. 

Hüseyin Remzi Bey, hekimliğin yanı sıra mesleğiyle ilgili çok 
sayıda eser vermiş bir müelliftir. Yazmış olduğu 60 kadar kitabın 38’i 
hayattayken neşredilmiş, bir kısmı vefatından sonra yayınlanmıştır

5
. 

Hakkında Ekrem Kadri Unat tarafından birçok yayın yapılmış olan
6
 

Hüseyin Remzi Bey’in tıp öğrencileri ve hekimler için eser vermenin 
ötesinde, halk sağlığıyla ilgili popüler yayınlar yaparak toplumu aydın-
latmaya ve medenî/modern bir cemiyet inşasına katkıda bulunmaya 
çalışan bir eğitimci olduğu söylenebilir. 

İstanbul’da vefat eden Hüseyin Remzi Bey’in kabri Kasımpa-
şa’da Türbî Tekkesindedir

7
. 

Biz bu makalede onun bugüne kadar üzerinde yeterince durul-
mamış ahlâkçı kimliğini Ahlâk-ı Hamîdî adlı eseri üzerinden inceleme-
ye ve değerlendirmeye çalışacağız. Metinde önemli olduğunu düşün-
düğümüz bilgileri kısmen sadeleştirip özetleyerek verecek ve sayfa 
numaraları parantez içinde belirteceğiz. 

 

                                                      
3
 A. Kazancıgil, Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji, Etkileşim Yay., İstanbul, 

2007, s.275. 
4
 Ceyhan, agm, s.348. 

5
 Kendisi Ahlâk-ı Hamîdî’nin sonunda “Muharrir-i kitabın âsâr-ı kalemiye-i 

sâiresi” başlığı altında 40 eserinin adlarını liste halinde vermektedir: “İhtisâr-ı 
Fevâid”, “İlm-i Hayvânât” (terc.), “Hıfzıssıhhat-i Askerî”, “İlm-i Hayvânât” 
(terc.), “Mebâdî-i Mevâlîd-i Selâse”, “Mevâlîd-i Selâse”, “Tarih-i Tabi’î”, 
“Hayvânâtın Teşrih ve Fizyolojisi”, “Ömür ve Afiyet-i Beşer”, “Mikrop”, “Tarih-i 
Tıp”, “Rehnümây-ı Teftiş-i Luhûm”, “Zû-i Tohnî”, “Muhtasar Tarih-i Tabi’î”, 
“Durûs-ı İlm-i Hayvânât-ı Tıbbiye”, “Hıfzıssıhhat-i Şubbân”, “Keçilerin Emr-i 
Terbiyesi”, “Hıfzıssıhhat-i Askerî Dersleri”, “Mirâtü’l-Beyt”, “Hıfzıssıhhat-i 
Müteehhilîn”, “Telkîh-i Hayvanî Usûl-i Ameliyesi”, “Kuduz İlleti ve Tedavisi”, 
“Fenn-i Velâde”, “Tıbb-ı Nebevî”, “Kızlara Mahsus Kıraat Kitabı”, “Ahlâk-ı 
Hamîdî”, “Ahlâk Dersleri”, “Terakkiyât-ı Tıbbiye”, “Hamsîn-i Cedrî”, “Tıfıllât-ı 
Hayvânî”, “Tarih-i Tıp” 2. Cild: Tıbb-ı Arap”, “Kıraat Kitabı”, “Fenn-i Makrube-i 
Cerrâhî”, “Hoca Hanım”, “Bir Farenin Seyahati”, “Adâb-ı Hamam” (H. Remzi, 
Ahlâk-ı Hamîdî, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul, 1310 [1895], s.152). 
6
 Kazancıgil, a.g.e., s.287. 

7
 Akyay, agm, s.103. 
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1.1. Mukaddime 

Mukaddime, eski âlimler ve hakîmlerin ahlâkî “insanın hayatına 
ve işlerine nizam veren, saadetini temin eden ahvâlden ve amellerden 
söz eden bir ilim” olarak tarif ettiklerini (s. 2) belirterek başlamakta; 
insanın zahiri hallerinden ve iradî işlerinden sorumlu olduğu, bu so-
rumluluğun ahlâk ilminin tedvinine vesile olduğu, beşeri sorumluluğun 
ise Yüce Allah’ın insana bahşettiği cüz’i irade ve tercih yapma gücüne 
dayandığı, cüz’i iradenin ise akıl kuvvesine istinat ettiği belirtilmekte-
dir. Aklını yitirenler ve çocuklar bu yüzden işlerinden ve fiillerinden 
sorumlu tutulmayıp vesayetle idare edilirler. Hayvanlar da akıllı olma-
dıkları için verdikleri zararlardan sahipleri sorumlu tutulurlar. 

Yazar, daha sonra eserini üzerine bine edeceği “vazife” kavra-
mına geçerek, insanın bazı fiillerden kaçınmak ve bazılarını yapmakla 
yükümlü olduğunu, ahlâk ilminin bu fiilleri amacına matuf olarak kap-
samlı bir biçimde anlattığı için “insanî vazifeleri bildiren ilim” tanımla-
masının daha isabetli olduğunu belirtir. Ahlâk ilminin saadeti temin 
eden üstün ahlâk yanında şekâvete sebep olan kötü ahlâkî da bildirdi-
ği için güzel işlerin yapılması yanı sıra kötülüklerden sakınılmasına da 
sevk etmesi (s. 3) tabîdir.  

Tanımlarının tamamına bakıldığında, ahlâkın insanın irade sa-
hibi ve bu yüzden sorumlu bir varlık olmasına dayandığı görülür. Bu 
sebeple ahlâk ilmi, insanın cemiyet hayatının başlamasından önce 
gelmektedir (s. 4). 

Özetle ahlâk ilminin ilmî ve amelî olmak üzere iki yönü vardır. 
Biri beşerî irade ve akıl gücü, diğeri bunlar üzerine kurulan insan fiille-
ri. Bunların her ikisinin de tüm detaylarıyla incelenmesi gerekir. Bun-
lardan ilkine “marifet-i nefs” denir. İkincisi ise eskilerin “amelî hikmet” 
dedikleri “ahlâk usûlü”dür. İlki sadece nazarîdir ve ruhî halleri anlatır. 
İkincisi ise amelleri, yani beşerî vazifeleri kapsar. Bu iki kısım birbirin-
den asla ayrılmazlar (s. 4). 

1.2. Marifet-i Nefs 

Kitabın birinci ana başlığını oluşturan “Marifet-i Nefs” faslının 
“Ahvâl-i Nefsaniye” başlıklı birinci bâbında alt başlıklar halinde sırasıy-
la “Ceset ile ruh”, “Evsaf-ı ruhaniye-i beşeriye”, “Ef’al-i maddiye ve 
tabi’iyenin evsafı”, “İhtisas-i beşeriye”, “Fikir”, “Faaliyet-i ruh”, “İrade-i 
beşeriye” ve “İrade-i cüz’iye-i beşeriye” anlatılmıştır. 

İnsan tabiatı itibarıyla birbirine zıt iki şeyden yapılmıştır: Beden 
ve ruh. Bedenin duyularla algılanma (rengi, boyu, şekli ve suretinin 
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olması), bölünüp kısımlara ayrılma (birbirine benzemeyen çok ve farklı 
organlardan yaratılmış olması) ve her kısmın zamanla değişmesi ve 
yenilenmesi olmak üzere üç vasfı bulunmaktadır (s. 5). 

Ruhun vasıfları ise bedene benzemez. Zahirî hislerle algılanabi-
lir değildir. Belki vicdan denilen bir manevî hisle varlığı yakînen bilinir. 
İnsan ruhu gayr-ı mütecezzî ve vahiddir. Kendi varlığı hakkında şüp-
hesi olan bir kişi farz olunsa, o kişinin az bir tefekkürle kendisinde bir 
“enaiyet” [ben duygusu, benlik] bulacağı aşikârdır. İşte enaiyet, vicdan 
ile bilinmiş olan insanî ruhtur. Herkeste enaiyet vardır (s. 6). Yalnız 
anlaşılması güç olan her bir kişinin enaiyeti başka mıdır yoksa 
umumen insanlara verilmiş olan bir enaiyet-i vahide mi hüküm sür-
mektedir? 

Bedendeki organların her biri ayrı vazifeler üstlenmiştir. Herke-
sin zarurî olarak varlığını hissettiği enaiyet ise mutlak vahittir. Ruhun 
hareket ve fiillerinden olan tefekkür ve akletme için başka, hüküm ve 
sonuç çıkarma için başka, takdir ve muhabbet etmek için başka kısım-
ları yoktur (s. 7). 

Ruh bunca birbirine uymayan fiillerin bizzat dayanağı ve men-
şeidir. Bedende olduğu gibi, her fiile mahsus bir kısmı yoktur. Bu ne-
denle beden memleketinde ruhun zatî hususiyeti olan vahdet hüküm-
ferma olmaktadır. Bizler yaşadıklarımızı hatırlayabildiğimize göre ruh 
beden gibi, tebeddül etmemektedir. Ruh tebeddül ediyor olsa gördü-
ğümüz işittiğimiz şeyleri şimdi bilmememiz icap ederdi. Ruhumuzun 
eski haliyle şimdiki hali birdir (s. 7). 

İnsanın fiilleri “maddî ve tabiî fiiller” ile “ruhanî fiiller ve nefsanî 
infialler [tutkular]” olmak üzere iki kısma ayrılabilir. Çünkü vücudumuz 
maddî ve manevî iki şeyin ittihadından ibarettir. Sürur ve keder, aşk ve 
muhabbet, kin ve gazap gibi, bizzat vicdan ile anlaşılan bazı infialler 
vardır ki bunlar duyu organlarıyla bilinmez. Bedenimizdeki organların 
tabiî işlevlerinin bizim talep ve tercihimize taalluku yoktur. Meselâ 
sindirim, dolaşım ve solunum organlarının işlevleri tamamıyla istem-
sizdir. Eski zamanlarda bunların işleyişi bilinmiyor, ama onlar işliyor-
lardı. Ruhumuzun haricinde gerçekleşen bu işleyişin ruha taalluk et-
mediğini söylemek mümkün değildir (s. 8). Bunların mahiyeti tabiat 
ilimlerinden fizyoloji ile öğrenilir. Ruhun fiil ve hareketleri ise tabiatın 
büsbütün dışında kalmıştır. Tabiat dairesinde ruhun fiillerini anlamaya 
çalışmak beyhude yorgunluktur.  

Bu hakikatin anlaşılması için bir benzetme yapalım: Beden ile 
ruh arasındaki farkı elbise ile zatımız arasındaki fark gibi, görelim. 
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Elbiseyi bilmek zât-ı insanîyi bilmek değildir. Ancak insanın elbiseye 
muhtaç olması gibi, enaiyet, yani ruhaniyet de bedene muhtaçtır. Ruh 
bedene malik bulunmasaydı göremez, işitemezdi. Yani işiten ve gören 
kulak ve göz değildir, insanın ruhudur. Hayvanların da kulakları ve 
gözleri vardır, ama idraklerinin insanın görüp anladığı gibi, olmadığı 
bedihîdir. Bir hayvana binip giderken kulağına eğilip “Yolda çıngıraklı 
şeyler gelecek. Korkma! Yoluna devam et” ya da “Filan şeyi görürsen 
orada dur ve bana haber ver” gibi, tembihlerde bulunmayı hayvan 
anlayamaz (s. 9).  

Bedenin ruha tesiri vardır. Meselâ bedende bir hastalık olursa 
akıl gücümüz bundan etkilenir. Ruhun da beden üzerinde tesiri vardır. 
Örneğin, keder ve elemler bedenimizin işleyişini bozabilir. İnsan ha-
yatta olduğu sürece beden ve ruh birlikte çalışırlar. Meselâ yemek ve 
içmek bedenin işleridir, ama gerçekleşmesi için istek ve irade lâzımdır 
(s. 10). Özetle insanın bedeninde tabiî eserler ve maddî fiiller olduğu 
gibi, ruhanî haller de vardır. İlm-i ahlâk bu ikincisinden bahsetmektedir 
(s. 11). 

İnsanın manevî ahvali üç kısımdır: Hisler, tefekkür ve irade. 
Mahzun, mesrur, memnun, mustarip olma gibi, hisler, insanın malik 
olduğu bir kuvve-i manevîyedir ki insan onunla müteessir olur (11). Bu 
gibi, hisler sadece ruhanî değildir; bedenin de onların husulünde dahli 
vardır. Ancak daha bir takım hissî durumlar vardır ki onların hâsıl ol-
masında bedenin hiç dahli yoktur. Mesela yüce aşk hisleri ki insanı 
kendi hakikatinden haberdar kılan bir halet-i ruhaniyedir. Aşk insanı 
pek çok beğenilen eserler icrasına muvaffak eder. Aşk denilen manevî 
his insanlığa hizmete yöneltir. Aile ve evlat muhabbeti bu hisse dâhil-
dir. Aşk olmayınca insan hayvanlardan ayırt edilemez olur. Pek çok 
güzel işin icrasına aşk mucip olmaktadır. Zorda olanın yardımına koş-
turan manevî his de aşktır. Aşk yalnız insana ihsan buyurulmuş bir 
ilâhî mevhibedir. Aşk denilen manevî ve âlî hissin bir kaide ve usulü 
yoktur, ancak dereceleri bulunur. En yüksek mertebesi Cenab-ı Vacib 
tealâ ve tekaddes hazretlerine ait olan “aşk-i ilâhî”dir (s. 12). 

Fikir de mahlûkattan ancak insana verilmiştir. Hayvanlarda akıl-
dan eser görülse de hiç birinde fikir yoktur. Fikir insanî ruhun bir müm-
taz hassası olup insan onunla malûmat ve müdrikata malik olmuş ve 
kuvva-yı adîdeye mazhar düşmüştür (s. 13). 

İnsanın kuvva-yı akliyesinin de bir takım muhtelif kuvveleri var-
dır. Onlardan birincisi idrak olup bu idrak kuvvetiyle cihanı zahirî hisle-
rimizin vermiş olduğu hissî malûmat ile biliriz. Bundan başka hislerimi-
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zin dahli olmayan bir de batınî hissimiz ile müdrikatımız vardır ki vücu-
dumuzu derk ve iz’an ederiz, bu ise vicdanımızdır. Bir de ilâhî haki-
katleri fikrimize tasvir eyleyen, varlıklar arasındaki münasebeti 
akletmeyi sağlayan ve varlığının şartlarını bildiren akıl denilen kuvvet 
vardır (s. 13). Bir de ilmî müktesebatımızı olduğu gibi, saklayan kuv-
ve-i hafıza vardır. Ayrıca bir de var olmayan şeyleri varmış gibi, zih-
nimizde suretlendirmeye ya da görüp bildiğimiz şeylerin şekil ve renk-
lerinin hayalimizde teşekkül etmesine hizmet eden kuvve-i 
mütehayyile vardır. Bütün bu sayılan ruhanî haller ve işlerin icraya 
konulmasına ruhun faaliyeti denir. Ruh yalnız hissetmez, belki hissiya-
tı da tefekkür eder. Ruhun bedenin uzuvları vasıtasıyla icraya mey-
letmesine irade-i beşeriye denilir (s. 14). 

İnsan iradesini sevk-i tabiîden tefrik etmek gerekir. Sevk-i tabiî 
canlıları hilkatlerinin gereği olan bir takım fiillerin icrasına mecbur eden 
bir kuvve-i ma’neviyedir. Mahlûkat sevk-i tabiî ile yaptıkları işlerin ha-
kikatini ve menfaatlerini asla bilemez. Bilmeyerek ve ancak muktezay-ı 
hilkât ve cibillî olarak yaparlar. İrade-i beşeriye, insanı icra eylediği 
işlerin sorumlusu kılmak üzere verilmiş bir mümtaz hassadır. Bu irade, 
insanı ruhî ya da bedenî fiillere bir maksat üzere sevk eder. İrade-i 
beşeriye insana tevdi’ ve inayet kılınmamış olsaydı, ahlâk denilen şey 
hâsıl olamazdı. İrade-i beşeriyenin yokluğu farz olunsa adalet, zulüm, 
fazilet, cinayet gibi, ahlâkî terimlerin mânâsı boş şeyler olması lâzım 
gelirdi (s. 15). Ahlâk ilminin mebnâ-i asliyesi beşerî iradedir (s. 16). 

“Marifet-i Nefs” faslının “İrade-i beşeriyenin bir illet ve sebep 
üzerine ibtinâ eylemesi” başlıklı ikinci bâbının alt başlıkları sırasıyla 
“İştiyak”, “Nefsaniyet”, “Menfaat” ve “İyilik etmek”tir. Yazar bu bölümde 
insan iradesinin varlığının bir illete dayandığını belirterek başlar. An-
cak “Bizi tahrik ve tenbih eden hislerimiz olmadıkça, bizi tenvir eden 
lâmia’-i aklımız ile teakkulâtımız bulunmadıkça, icray-ı a’mâl için bir 
maksat ve niyet ta’yin etmedikçe irademiz bizi hiçbir fiil ve amelin icra-
sına sevk etmez” (s. 17). 

İnsanın icra ettiği fiillerin dört illeti vardır. Bunlar “iştiyak”, “nef-
saniyet”, “menfaat” ve “iyilik etmek”tir. İştiyak duyu organlarımızın 
idrakinden doğan bir kalben meyletmedir (s. 18). Nefsaniyet ise işti-
yaktan daha çok müessirdir. Buna insan nadiren galebe ve mukave-
met edebilir ise de çoğu zaman mağlup olur (s. 19). Ancak menfaat 
daima âkılâne bir tedbir üzerine bina kılınır. Nefsaniyet ise bir defa 
galeyan edip vücudu istilâ ederse kendisinden başkasını dinlemez. 
İştiyak ile menfaatın bir yerde içtima’ etmesi nadirattandır. Çoğu za-
man birisini takip etmek diğerini terk etmeyi gerektirir (s. 20). Nefsani-
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yet ise hiçbir vakit menfaat ile birlikte bulunmaz. Başka bir ifade ile 
nefsanî hareketler insanî menfaatleri müstelzim olamazlar (s. 21). 

Bu bahis ahlâk ilminin temel konularından olduğu için biraz taf-
silatını vermek gerekir. Meselâ, bir yemeği arzu etmek iştiyaktır. He-
kimin sağlığıma zarar vereceğini söylemesi ile o yemeği terk etmekse 
menfaattir. Nefsaniyeti tavsif etmek tarif etmekten daha kolaydır. Nef-
saniyeti tavsif için şu söylenebilir: Heva ve heves, aşk ve keder, kin ve 
korku, nefsanî durumlardandır. Zira bunlar nefsimizden zuhur eyledi-
ğinde ölçü ve mikyas üzerine kalmazlar. Akıl ve fikrimiz bunları kul-
lanmazsa bizi dümensiz gemiye veya yularsız hayvana binmiş gibi, 
şaşkına çevirirler (s. 21). Nefsanî haller ile güzel ahlâkî tefrik ve temyiz 
etmek için insan müteyakkız bulunmalıdır (s. 22). 

İnsan cüz’î iradesini iştiyak, nefsaniyet ve menfaat için kullandı-
ğı gibi, iyilik etmek için de kullabilir. Bu üçü iyilik etmeye karşısı çıkabi-
leceği gibi, ona tâbi’ de olabilir. İyilik etmek “Hayru’n-nas men 
yenfeu’n-nas” meziyetini kazanmaktır. Bunun gibi, hizmet yoktur. İn-
san bu dördüncü sebebe teşebbüs etmedikçe üstün ahlâka ulaşamaz. 
İyilik etmenin önemini anlamak pek kolaydır. İnsan yalnız yaşamaya 
muktedir olmayıp başka insanlara muhtaç olduğuna göre hayatını 
güzel bir biçimde geçirmek isteyenlerin diğer insanlara faydalı işler 
yapmaları gerekir (s. 22). 

İnsanın işlerini gören göz, iyi ya da kötü olduğuna hükmeden 
vicdandır. Fena işlerde vicdan rahatsız olur. Bir fenalığın icrasından 
evvel onun iyi ya da kötü olduğunu vicdan muhakeme yoluyla tayin 
eder. Meselâ bir fiilin fenalığına hükmettikten sonra bu hükme karşı 
olarak icrasına başlarsak buna ancak nefsaniyetimiz bizi sevk etmiş 
olur. Kişinin vicdanı çok kere yanılmaz. Ancak insanî vazifeleri bilmek 
vicdanda her şeyi muhakeme etmekten kolaydır. Çünkü çoğu zaman 
insan bir işi vicdanında muhakeme edemeyerek yapıverir (s. 23). Yap-
tıktan sonra da iyi veya fena olduğunu anlamaya vakti olmaz, zararını 
gördüğünde uyanır. Bu nedenle icrasına yöneldiğimiz her işin iyiliğini 
ya da kötülüğünü hakkıyla vicdanımızda temyiz ile vaktimizi zayi’ et-
mektense vazife olarak tayin edilen fiilleri icraya girişmek daha akıllıca 
ve doğru olur. İnsanî vazifeleri bilmek kadar yüce bir fikir yoktur. Ahlâk 
ilmi günümüzde vazifeleri lâyıkıyla tayin eylemiş olduğundan bunları 
öğrenmenin, yani terbiyenin lüzumu anlaşılmaktadır (s. 24). 

Terbiyenin insanın davranışları üzerindeki tesiri çoktur. İnsanı 
vicdanıyla yaptıklarını muhakemeye yönelten ve bunu itiyat haline 
getiren terbiyedir. Ne var ki terbiye insanın tabiatını tebdil etmez, ha-
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senat cihetine sevk yoluyla ıslah etmiş olur. İnsan beşeri vazifelerini 
terbiye sayesinde idrak eder. Terbiyenin bir zatı ıslah etmesi gibi, me-
deniyet de bir kavmi ıslah eder (s. 24). Çok çeşitli muameleler arasın-
da vicdan da kendi hissesini alır. Halk kendi bidâyet ve huşunetlerini 
terk ettikçe, medenî sanayiler onları zillet ve sefaletten kurtardıkça, 
aklî ve edebi ilimler fikir dairelerini tevsi’ ettikçe, şeriat bunların hak 
teveccühleri usulünü bildirdikçe medeniyetin eserleri terakki ve 
tezayüd ederek bu kavimlerde güzel durumlar görünür. İnsaniyetin ne 
olduğu bilinmiş olur. Beşerî kemâlât ortaya çıkar. İşte arzu edilen saa-
det o vakit yüz gösterir (s. 25). 

“Marifet-i Nefs” faslının üçüncü bâbı “Ulviyet-i beşeriye, efkâr-ı 
âliye, vezâif-i insaniye” başlığını taşımaktadır. “Ulviyet-i beşeriye” ve 
“efkâr-ı âliye” insanın en kıymetli ve yüce hususiyetleri olduğu gibi, 
üstün ahlâkın da asıl ve esasıdır (s. 25). Bu ikisi bir kişide bulunmazsa 
insanlar arası ilişkilerde hakkâniyet ve adalet görülemez (s. 26). Vazi-
fe, insanın iradesi oldukça sorumlu olduğu kanun ve kurallardır. Kasıt-
la vazifelerini ifa etmeyenler insaniyet derecesini kaybederler. İnsani-
yet, vazifelerini bilip yapmayı gerektirir. Beşerî vazifeler insanî ulviyet-
te bulunursa da insanî ulviyet beşerî vazifelere sığamaz. Çünkü beşerî 
vazifeler insanî ulviyeti ihata edemez. Hayır, hasenat ve iyilikler vazi-
felerin üstünde olup insanî ulviyetten neşet ederler (s. 27). “Ulviyet-i 
beşeriye hâdim-i terakkîdir” (s. 28). Bu ulviyet, yaratılmışlar dünyasın-
da bizden gayrı hiçbir mahlûka verilmemiş olduğundan kadir ve kıy-
metimizi bilmek, bu istidat ve kabiliyeti yolunda kullanmak insaniyetin 
şanındandır (s. 29). Ulviyet, her insanda bilkuvve mevcut olup ondan 
mahrum kimse yoktur. İnsandan zarurî olarak sâdır olan tabiî fiiller ile 
insanî yüce fikirlerin semeresi olan muamelât bir değildir. Meselâ acık-
tığımızda açlığımızı gidermek tabiî fiillerdendir. Ancak aç olsak da 
başkasının malıyla açlığımızı gidermeyiz. Burada bize mâni olan şey 
insanî vazifelerle mukayyet bulunmamızdır. Beşerî vazifeler umumî 
olup istisna kabul etmezler. Adalet ve şecaat gibi, ahlâk-ı hasene de 
bütün beşerî vazifelerin içindedir. Kâmil müslümanın eliyle ve diliyle 
insanlara zarar vermeyen kişi olduğu hadis-i nebevîde bildirilmiştir. Bu 
yüce ve güzel vasıf insanlığın üssü’l-esasıdır (s. 30). 

“Marifet-i Nefs” faslının dördüncü bâbı “Kavânîn-i mevzûanın 
mekârim-i ahlâka hüsn-i te’sîri olup olmadığı” başlığını taşımaktadır. 
İnsan, yaptığının kötü olduğunu vicdanıyla bilse bile, kendisini istila 
eden nefsaniyetiyle, heva ve hevesiyle kötü işler yapabilir. “İnsanı 
a’mâl-i seyyieden hüsn-i umumî hıfz edemez” (s. 33). Hıfz ve himaye 
edecek olan yürürlükte olan kanunlardır. Ancak ceza kanunundan 
başka üstün ahlâka hakkıyla hizmet edecek ve insanı açık ya da gizli 
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kötülüklerden hakikî surette muhafaza edebilecek bir mühim ve yüce 
usûl ve kanun daha vardır ki, o da şeriat-i ilâhiyedir. Ona hakkıyla 
iman ve itikat etmek insana farzdır (s. 34).  

İnsan iman ettiğinde ruhun ebedî olduğuna tabiî olarak inana-
cağından, bu dünyada yaptıklarının karşılığını bulacağı yer olan âhiret 
hayatını tasdik etmesi zarurî olur. Fakat dinsiz bir adam bunlara inan-
maz. “Ulviyet-i beşeriyenin vücudu ruhun ebediyetine iman etmekten 
münbaistir. Bir din-i sahih ile mütedeyyin olmayan ulviyet-i beşeriyeye 
malik değildir. Zira ulviyet-i beşeriyenin mucib olduğu mehâsin-i adîde 
insanı Cenab-ı Hakk’ın tahsil-i rızasına sevk etmektedir; bu bir büyük 
fazilettir. İşte ruh-i insanî bu mezraa’-i âlemde zuru’ eylediği tohm-ı 
saadeti âlem-i bekada bulacağına iman etmedikçe insan hayra sevk 
olunmaz” (s. 34).  

Müellif daha sonra mevzunun geldiği yerde ruhun bekasına 
inanmanın önemine binaen “Ruhun bekasını isbat edecek deliller çok-
tur” diyerek bunları sıralamakta ve konuyla ilgili olarak “Felâtun-ı ha-
kîm işrâkât-i kalbiyesinden tulu’ etmiş olan şu sözleri üstad ve mürşidi 
Sokrat tarafından söylüyor” diyerek Socrates’in sözlerini nakletmekte-
dir (s. 35). 

1.2. Hikmet-i Ameliye 

Müellif “Hikmet-i Ameliye” faslını sekiz bâb olarak düzenlemiştir. 
Bu bölüm modern tarzı ve “vazife” kavramı üzerine temellenen siste-
matiğiyle dikkat çekmektedir. “Vezâif-i beşeriye” başlıklı birinci bâbta 
bu temellendirme ve sistematiğin mantığını anlatmaktadır: 

Dört vazifeyi bugün mekârim-i ahlâka asıl ve esas tutuyoruz. 
Lâkin kudemâ, “ümmehât-ı ahlâk” olmak üzere dört fazilet kabul etmiş-
lerdir: Hikmet, iffet, şecaat ve adalet. Fakat bu dört faziletin ümmehât-ı 
ahlâk oluğunda şüphe yok ise de bugün mekârim-i ahlâkın esası kabul 
edilen dört beşerî vazifenin haricinde değildir. Bu dört vazifenin dört 
faziletin yerine geçmesinin sebebi şudur: Dört fazileti hakkıyla icraya 
muvaffak olanlar “kâmiller” zümresine geçerler. Fakat bu kadar 
kemâlâtı iktisab için hayli vakit gerekir (s. 37). Beşerî vazifeleri ise 
çocukken belleyip icrasına başlamak insanı kemâle çabuk ulaştırır. 
Meselâ, kudemâ “hikmet”i “hakâik-i eşyaya vakıf olmaktır” diye tarif ve 
tayin etmişlerdir. Bu tarifin hakkıyla anlaşılması çok malûmatı gerekti-
rir. Hatta marifet-i rabbaniye ve marifet-i nefs-i insaniye ve ruhun has-
saları hakkında malûmat-ı ledünniye hikmetin mânâsında mevcuttur. 
Bu hikmet, dört vazifeden “zâtî vazifeler” ile “umûmî beşerî vazifeler”i 



290   SON DÖNEM OSMANLI AHLÂK TERBİYECİLERİ VE AHLÂK TERBİYESİ 
 

 

 

kapsar. Hatta “mukaddes ubûdiyet vazifeleri”ni da kapsamaktadır. 
Şecaat ve iffet de böyledir (s. 38). 

Müellif vazifeleri, “zâtî vazifeler” (bizzat kendi nefsimiz hakkında 
icrasıyla mükellef olduğumuz şeyler), “umûmî vazifeler” (insanlarla 
ilgili icrasına memur olduğumuz şeyler), “insandan aşağı canlılarla 
ilgili vazifeler” ve “mukaddes ubûdiyet vazifeleri” olmak üzere dört 
başlık altında sınıflandırmakta ve her birini ayrı bâblar halinde anlat-
maktadır.  

Bu bölümde müellif konuları ayet-i kerîmelere, hadis-i şeriflere 
dayandırarak, Gazzalî ve Kınalızâde gibi, müelliflerden uzun iktibaslar 
yaparak anlatmaktadır. Ayet ve hadisleri meallerini vermeden naklet-
mesi ya da Ahlâk-ı Alâî’den yaptığı kimi zaman birkaç sayfalık geniş 
iktibaslarda Kınalızâde’nin ağdalı dilini sadeleştirmeye gerek duyma-
ması, muhtemel okuyucu kitlesinin en azından temel Arapçaya bilgisi-
ne sahip, dinî ilimlerde müktesebatı olan kimseler olduğunu düşün-
dürmektedir. Çünkü müellif bunların ötesinde müktesebat gerektiren 
durumlarda, meselâ Ömer b. Fârid’e ait bir Arapça beyti Türkçe ter-
cümesiyle birlikte (s. 141) nakletmektedir. 

“Hikmet-i Ameliye” faslının “Vezâif-i zâtiye” ve “A’mâl ve mesâî” 
başlıklı ikinci ve üçüncü bâbları zâtî vazifelere tahsis edilmiştir. Müellif 
zâtî vazifeleri, cismanî ve ruhanî olmak üzere ikiye ayırmakta, ancak 
bedenle ilgili vazifelerin nefs ve ruh için olduğunu belirtmektedir. Çün-
kü ruhun terakkisi ancak bu fanî âlemde olmaktadır. Ruhun taşıyıcısı 
ise bedendir. Ayrıca bedene ârız olan hastalıklar akıl gücünün terakki-
sini de engellemektedir (s. 40).  

Bedeni korumaya yönelik fazilete “iffet”, hususî ilme ise “hıfz-ı 
sıhhat” denildiğini belirten müellif daha sonra bunları sırasıyla anlatır. 
İffeti Ahlâk-ı Alâî’den uzun bir iktibasla nakleder. Kınalızâde’ye göre 
iffetin hayâ, rıfk, hüsn-i hedy, müsalemet, da’at, sabır, kanaat, vakar, 
vera’, intizam, hürriyet ve sehavet olmak üzere on iki fazileti bulun-
maktadır. Sehânın da kerem, îsâr, afüvv, mürüvvet, nübl, müvâsât, 
semahat ve müsâmahat olmak üzere sekiz derecesi vardır. Müellif bu 
kavramların tanımlarını da naklettikten sonra (s. 40-43), iffet hasleti ile 
bedenin muhtaç olduğu derecede lüzumu olan şeyleri verip tabîî hu-
dudu geçirmemek gerektiğini, iffet faziletine sahip olmayan insanın 
insanlık derecelerinde duramayıp hayvanlar derekesine düşeceğini 
söyler (s. 43). Daha sonra “hıfz-ı sıhhat”e geçerek bu ilmin kıymeti pek 
çabuk anlaşıldığını, zira bunun kadar ahlâk ilmine yararı olan başka 
ilim olmadığını, medenî memleketlerde bugün ahlâk ilmini tedrise baş-
lamadan önce daha çocukken beden sağlığını koruma ilminin tedrisi-
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ne başlandığını belirtir (s. 43). Bu kısımda intihar etmenin de ne kadar 
büyük bir günah olduğunu uzun uzun anlatır (s. 44-46). 

Ruha dair zâtî vazifeler ise ahlâk ilminin gösterdiği hakikat yo-
lunda gitmek demektir. Böylece terakkiyat ve manevî kemâlât itmam 
edilir. Bunun için öncelikle ihtiyar ve irademiz lâyık olduğu yönde 
hükmetmelidir. İradenin kemâle ermiş olması aklın mükemmeliyetini 
mucip olmuş olur. Onun için kâmillerin akılları kemâlde olur. Aklın 
kemâli kişiyi nefsanî hazlara esir olmaktan korur. Akıl kuvvesinin 
kemâle ermesi irademizin hakkıyla mutedil surette icra-i ahkâm etmesi 
için ehemdir. Bu ise ahlâk ilminin ulaşmaya çalıştığı neticelerdendir (s. 
46). “Hâsılı kemâlât-ı beşeriye alâik-ı tabiyemizi ta’dil eyler. Bu ise 
ağrâz-ı nefsaniye ile metâlib-i hakîkiyeyi fark ve temyîz eylemek dere-
cesidir. Böylelikle insan kâmil oldukça hayatına sahip olup vicdanı 
karşısında hevâyic ve havâtırını nazar-ı muhakemeye alıp müstahsen 
görmeyince efkâr-ı bâtıleyi daha tohumda iken çürütür” (s. 47). 

İnsanın kâmil sıfatları meârife muhtaçtır. Meârif, insanın akıl 
kuvvesinin gelişmesine hizmet eder. Lâkin insanın kemâlâtı yalnız ilim 
ile olmaz. Belki ilmi mevki’nde kullanmak ve onu meleke ve rüsûh 
derecelerine ulaştırmakla olur. İlim ve meârifi iktisab eyledikten sonra 
onu yerinde ve yolunda kullanmayarak istifade edemeyen, para ka-
zanmış, ama onu sarf etme yolunu öğrenememiş ve sandıklara yığa-
rak üzerinde oturan cimri kimse gibi, acınacak haldedir. İnsan, kadrini 
aziz eden beşerî vazifelerini icra etmeğe bizzat mecbur ve mükelleftir. 
Hiçbir insan bu sorumluluktan vâreste değildir. Öyleyse meârifi tahsil 
etsin ya da etmesin, insan her hâlükârda beşerî vazifelerini icraya 
borçludur. İnsanı, mukaddes olan vazifelerin icrasına sevk etmeyen 
meârif ilm-i nâfi’ değildir (s. 47-49). 

Müellif zâtî vazifelerin hem bedene, hem de ruha taalluk eden-
lerini “A’mâl ve mesâî” başlığı altında üçüncü bâbta anlatır. İş ve ça-
lışmanın beden sağlığı kadar ruhun terakkisi açısından da önemli 
olduğunu belirtir. Cemiyette iş bölümünün önemini bedenin organları-
nın işleyişi örneğinden hareketle açıklar. İşsizlik ve tembellik bilcümle 
kötülüğün menşeidir. Çalışmak sermaye edinmeyi sağlar. Üstün ahlâ-
ka yardım eden şeylerden büyüğü iş ve sanayi ile insanın sermaye 
edinmesidir. İnsanın sermayesini de hemen harcamayıp bir kısmını 
biriktirmesi önemlidir. Tasarruf gelecekte muhtemel zor günlerin kolay 
atlatılması için de gereklidir (s. 54-55). Bu bölümde müellifin almış 
olduğu ‘modern eğitim’in izleri açıkça görülmektedir. 
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“Hikmet-i Ameliye” faslının dördüncü ve beşinci bâbları “umûmî 
vazifeler”e tahsis edilmiştir. Dördüncü bâbta “Vezâif-i beşeriye-i umu-
miye” başlığı altında ailevî vazifeler, beşinci bâbta “Cemiyet-i beşeri-
ye” başlığı altında diğer insanlara yönelik ahlâkî hususlar ele alınmış-
tır. Cemiyet “aile”, “alelumum diğer insanlar”, “devlet ve hükûmet”, 
“devletler arasında cârî bulunan siyaset” olmak üzere dört kısımdır. Bu 
sebeple umûmî vazifeler de dört kısma ayrılabilir (s. 57).  

Aile her şeyin başı ve toplumun en önemli kurumudur. İnsanı 
çalışmaya teşvik ve tahrik eden şey haysiyet ve namusunu muhafaza 
fikridir. Bu fikir ise aile içinde husule gelir (s. 58).  

İzdivaç mühim bir emirdir, çünkü izdivaç olmadan aile teşekkül 
etmez. Aile teşekkül etmedikçe üstün ahlâk husule gelmez. Ayrıca 
izdivaç insanı pek çok kötülük ve hatalardan koruduğu için vesîle-i 
hasene olmuştur (s. 59).  

Müellif burada bir ailenin, mükemmel olduğu vakit eşler arasın-
da, evlât ile ebeveyn arasında ve evlâtlar arasında olmak üzere üç 
cemiyet gösterdiğini, ailevî vazifelerin de bu üç eksende ortaya çıktı-
ğını söyledikten sonra (s. 59) bu vazifelerin her birini anlatır. Özellikle 
evlât terbiyesinin ve evlâdın ebeveyne itaatinin üzerinde ısrarla durur. 
Montesquieu’nün bir sözünü nakleder: “Peder evlâdını infâk etmeye 
mecbur olduğu gibi, emr-i terbiyesine dahî sa’y ve ikdam etmekle mü-
kelleftir. Fakat miras bırakmakla mükellef değildir” (s. 62). Bu kısımda 
belki de altı çizilmesi gereken aile içindeki eğitimin önemini vurgulayan 
cümledir: “Elhasıl, mektepler tahsil-i ilim için işe yarar; fakat çocuk 
gerek sanat, gerek marifetçe iktisap eylediği şeyleri hüsn-i suretle 
isti’mâl ederek hem kendi, hem de ebnâ-i cinsi hakkında mûcib-i isti-
fade bir halde bulunabilmesi için hanesinde ebeveyninden görmüş 
olduğu hüsn-i mesalikin te’sirat-ı hasenesi inkâr olunamaz” (s. 63-64). 
Aile içinde tesis edilen şefkat, hürmet ve itaat bir taraftan ilâhî olana 
yönelecek ve buradan diyanet neşet edecek (s. 66), diğer taraftan 
cemiyete yönelerek bütün insanlar arasındaki beşerî uhuvvete vukuf 
hâsıl olacaktır (s. 69). 

Cemiyet-i beşeriye demek âdeta büyük bir aile demektir. İnsan 
hilkaten cemiyetle yaşamaya mecburdur (s. 71). Bu yüzden ‘insan 
medenîyyun bi’t-tab’dır denilir. İnsan nâtık ve mütefekkir bir mahlûktur. 
Konuşmak her hâlükârda kendi cinsimizi ister. Bu da başka insanlarla 
birlikte yaşamayı gerektirir (s. 72). Buradan nefsimize karşı vazifeleri-
miz olduğu gibi, diğer insanlara karşı vazifelerimizin de olduğu anlaşı-
lır. Bunlar arasında en önemli ikisi adalet ve şefkattir. Bu iki faziletin 
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içine girmeyen hiçbir beşerî vazife yoktur. Bu sebeple Cenab-ı Hak 
Kur’ân-ı Kerimde kullarına adalet ve ihsanı emretmiştir (s. 74). 

Cemiyete karşı vazifelerimizin neler olduğunu belirlemek için 
kendimize karşı vazifelerimizin neler olduğunu hatırlamak gerekir. 
Onların hepsi diğer insanlara karşı da vazifelerimizdir. Meselâ hayatı-
mızı muhafaza sebeplerine cesaretle ve fedakârca sarılma vazifemiz-
den insan hayatının mukaddes olduğu hakkı ortaya çıkar. İrade ve 
ihtiyârımızı muhafaza hususundaki zâtî vazifemizden vicdanımızca 
hareket hukuku doğar. Akıl ve fikrimizi tenvir etmek ve ruhî kuvveleri-
mizi onunla terbiye ederek geliştirmek vazifesinden, talim, terbiye ve 
meârife malik olmak için ne yapabilmek mümkünse onu icra etmek 
hakkı çıkmış olur. İşte bu hakka hürriyet fikri denilir. Bu hakkın muha-
fazası tekellüm, konuşma ve mübahaseye bağlıdır (s. 75). Konuşma 
da aklın mühim bir aletidir (s. 76). 

Eserde daha sonra cemiyete yönelik umumî vazifelerle ilgili ola-
rak sırasıyla “ebnây-ı cinsimizin hayatını muhafaza vazifesi”, “müdâfa’-
i şahsiye hakkı”, “kizb ve duruğ”, “iftira”, “terzil”, “nemmâmlık”, “ikiyüz-
lülük”, “medhgûluk”, “âdâb-ı sohbet”, “mâlâya’nî”, “şefkat”, “ubudiyet”, 
“kin”, “intikam”, “haset”, “kibir ve gurur” ayrı başlıklar altında açıklan-
mıştır. Bu listede başka insanlarla ilişkilerde kaçınılması gereken hu-
susların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Müellif müdâfa’-i şahsiye hak-
kından söz ettikten sonra “düello” başlığıyla Batı dünyasında görülen 
ve sonuçları ölümcül olan kişisel hesaplaşma usulünü şiddetle tenkit 
etmektedir (s. 77). Aynı şekilde Amerika’da “zenciler”e eğitim görme 
hakkı verilmemesini de eleştirir (s. 82). Eserin bu kısmı Kınalızâde ve 
Gazzâlî’ye atıfların en çok ve geniş olduğu bölümdür. 

“Hikmet-i Ameliye” faslının onuncu bâbı “Kendisinden hilkaten 
dûn olan mahlûkat hakkında vezâif-i beşeriye”ye tahsis edilmiştir. Bu 
bölümde hayvanlara ve bitkilere karşı insanî sorumluluklarımız anla-
tılmıştır. İnsan kendi makamını muhafaza ve sıyanet etmek üzere 
hilkaten kendisinden aşağı olan hayvanlara ve bitkilere de hürmet 
etmekle vazifeli sayılmıştır. “Zira kendisi gibi, cümle kâinat Cenâb-ı 
Feyyâz-ı Mutlak Hazretlerinin mahlûkatıdır” (s. 116). Onları koruma-
mak ve zarar vermek âdeta “cinnet alâmetleri”dir (s. 117). Bundan 
ancak insanlara zarar veren ve insan hayatıyla yaşamakta olan hay-
vanlar istisna edilmişlerdir. Fakat hayvanlara eza etmek ve dövmek 
asla caiz değildir (s. 118). Hiçbir yaprağın bile lüzumsuz yerinden 
ayrılması tecviz olunmaz. “Çünkü hayatını bilâ-mucip imha demektir” 
“Hâsılı kelâm, ilm-i ahlâk insanı her bir şeyi yerinde ve mahlûk lehinde 
isti’mâl etmeyi tavsiye eylemektedir ki böylelikle insan kemâlât-ı 
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beşeriyesini istihsal ederek ondan değil ebnâ-i cinsi, belki mahlûkat-ı 
cihan bîzar olmaz. Hiçbir şey elinden hasar görmez.”( s. 119). 

“Hikmet-i Ameliye” faslının on birinci bâbı “Vezâif-i ubûdiyet-i 
beşeriye” başlığı altında Allah’a karşı kulluk vazifesi anlatılmıştır (s. 
119-134). Burada alt başlıklar sırasıyla “Ubûdiyet-i beşeriye”, “İsbât-ı 
Vacibel’vücûd”, “Delâil-i tabi’iye”, “Hilkat-i beşeriye ile isbât-ı vacibe 
istidlâl”, “Fikr-i beşeriyeden istidlâlât-ı vacib” ve “İhtisâsâtımızdan 
alınmış olan istidlâlât”tır. “Sıfat-ı ilâhiye, aşk ve muhabbet-i rabbâniye, 
hissiyât-ı dîniye” başlıklı on ikinci bâbta ise sırasıyla “Sıfat-ı ilâhiye”, 
“Sıfat-ı sübûtiye-i rabbaniye”, “İbadet-i hafiye”, “İbadet-i aleniye” ve 
“İbadet-i âmme” anlatılmıştır (s. 135-151).  

Son iki bölüm Hüseyin Remzi Bey’in ahlâk anlayışını hem kay-
nağını ve temellerini yansıtması, hem de ahlâkın yönelmesi gereken 
nihaî gayeyi göstermesi açısından önemlidir. Zaten eser boyunca yeri 
geldikçe irdelendiği üzere bir “din-i sahihe iman” olmadan her şeyi 
ihata eden üstün bir ahlâka erişmek mümkün değildir. 

Değerlendirme 

Hüseyin Remzi Bey, biyografisine ana hatlarıyla bakıldığında, 
çalışkan bir insan, kahraman bir asker, araştırmacı bir hekim, kaliteli 
bir hoca, üretken bir yazar olarak karşımıza çıkmaktadır. Giriş’te özet-
lediğimiz özgeçmişi, onun bu hususiyetlerini belirlemek için kâfidir. 
Ancak o, bu vasıfların ötesinde, on dokuzuncu yüzyıl Osmanlı devlet 
felsefesinin yetiştirmeyi gaye edindiği vatandaş modelinin başarılı bir 
örneği olarak görünmektedir. Devletin arzu ettiği bu vatandaş modeli, 
Batı’yı güçlü kılan bilim ve teknolojiyi öğrenen, bunları ülkesine taşıma 
sorumluluğunu üstlenen, devlete ve milletine karşı vazifelerini müdrik, 
ancak Batı karşısında ezilmeyen, medeniyetinin asırlar boyunca inşa 
ettiği irfanın kıymetini bilen ve değerlerine sahip çıkan bir şahsiyet 
olarak tavsif edilebilir. Tanzimat döneminde açılan modern mekteple-
rin müfredatı incelendiğinde yetişmesi hedeflenen münevver kadronun 
bu nitelikleri haiz olmasının arzu edildiği açık bir biçimde anlaşılmak-
tadır.  

Bütün bu vasıflar Hüseyin Remzi Bey örneğinde müşahhas hale 
gelmektedir. Fransızca eğitim yapan askerî tıbbiyede yetişmiş, ama tıp 
eğitiminin Türkçe yapılabilmesi için uzmanlık alanında çok sayıda eser 
kaleme almış ve tercümeler yapmış, bu gayeyle kurulan Cemiyet-i 
Tıbbiye-i Osmaniye’nin kurucuları arasında yer almıştır. O aynı za-
manda halkı “aydınlatma” görevi üstlenmiş bir Tanzimat aydınıdır. 
Aşk, evlilik, aile, hastalıklardan korunma, sağlıklı yaşama, hayat, ölüm 
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ve benzeri konularda sade bir dille risaleler yazmıştır. Bu yayınlarında 
özellikle gençlere hitap ettiği, genç kızların ve kadınların eğitimine 
ayrıca özel bir önem verdiği görülmektedir. Bu konularda kaleme aldı-
ğı yazıların bir kısmı müellifin vefatından sonra oğlu Nureddin Remzi 
tarafından “Müntehabât-ı Hüseyin Remzi” başlıklı bir seri risale olarak 
neşredilmiştir

8
.  

Hüseyin Remzi Bey, çevresinde iyi kalpli, halim selim ve dindar 
bir insan olarak tanınmış, bu yüzden “Evliya hoca” namıyla ünlenmiş-
tir

9
. Onun irfan sahibi, kâmil bir mü’min olduğu eserlerinin her yerinde 

bariz bir biçimde anlaşılmaktadır. Özellikle Paris’ten oğluna yazdığı 
mektupta onun bu yönünü tüm içtenliğiyle görüyoruz

10
. Kısaca söyle-

mek gerekirse Hüseyin Remzi Bey “modern bir Osmanlı münevve-
ri”dir.  

“Modern Osmanlı münevveri” ifademizin anlaşılabilmesi için 
makrososyolojik bir açılım yapmamız gerekiyor. İki yüz yıllık modern-
leşme serüvenimizi kendi içinde iki safhaya ayıracak olursak “medeni-
yet kırılması” diyebileceğimiz büyük bir tarihî kırılma olmadan modern-
leşme ve medeniyet kırılmasıyla gerçekleşen modernleşmeden söz 
edebiliriz. Bu medeniyet kırılması en azından beş büyük tarihî kırılma-
yı içermektedir: Tarih, kültür, dil, din ve devlet kırılmaları. 

Şayet yeniyi inşa etmek için tarih çarpık bir biçimde kurgulan-
mamış, karalanmamış, horlanmamış olsaydı, yeni öğretilirken eskiyle 
bağlar koparılmasaydı ‘tarih kırılması’ndan söz etmeyecektik. Ama 
böyle olmadı. Bizim kuşağımız okul sıralarında Cumhuriyet’ten önceki 
dönemin karalanmasının ve hor görülmesinin pek çok örneğini gördü. 
Bugün büyük ölçüde geride kalan bu ‘tarih kırılması’ beraberinde kül-
tür, dil, din ve devlet kırılmalarını getirdi.  

                                                      
8
 Bu serinin temin edebildiğimiz üçüncü kitabı Müntehabât-ı Hüseyin Rem-

zi’den Hayat, Memat, Aşk, İzdivaç başlığını taşımaktadır (Neşr. N. Remzi, A. 
Asadoryan Matbaası, İstanbul, 1315, 29 s.) 
9
 Akyay, agm, s.103. 

10
 Bu mektubun bir kısmı oğlu tarafından “Müntehabât-ı Hüseyin Remzi” serisi 

içinde Vesile-i İntibah altbaşlığıyla müstakil bir risale olarak neşredilmiştir. 
Risale “Hülâsa-i kelâm, oğlum, ezeliyet ve ebediyet Hakk’a mahsustur. Maddî 
ve ma’nevî her ne var ise İrade-i lemyezeliyesine tâbi’dir” cümlesiyle başla-
makta, “Cenâb-ı Mevlâ cümlemizi rıza-i ilâhiyesine muvâfık ef’âle muvaffak 
eylesin, âmin!” diyerek sona ermektedir (H. Remzi, Vesile-i İntibah, neşr. N. 
Remzi, A. Asadoryan Matbaası, İstanbul, 1318, 21 s.) 
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 ‘Kültür kırılma’sıyla, tarihin horlanması sonucunda toplumun 
“zayıf kültür” özelliği göstermesini kast ediyorum. Sosyolojide “güçlü 
kültür” kavramı, tarihî birikimine değer verme noktasında etnosantrizmi 
yüksek toplumlar için kullanılmaktadır. “Zayıf kültür” ise bu birikime 
değer vermeyen, dolayısıyla ondan yararlanamayan, yeni ve güzel 
olanı başkalarında arayan ksenosantrik toplumların özelliğidir. Değer-
sizleştirilen şeye talep olmaz. ‘Kültür kırılması’ndan söz etmemizin 
nedeni, kendi ‘yüksek kültür’ birikimini aşağılayan, en azından yok 
sayan, Batı kültürünü ise yücelten bir kültür politikasının uzun yıllar 
uygulanmış olmasındandır. 

‘Dil kırılması’ ile alfabe değişikliğini ve dil devrimini, özellikle 
mantıkî izahı yapılması güç “öztürkçeleştirme” icadını ve bunun sürekli 
hale getirilmesini kast ediyorum. Alfabe değişikliğinin gerekliliği sem-
bolik ve işlevsel kazanımları ileri sürülerek savunulabilir. Tarihî birikim 
değersizleştirilmeseydi ve Osmanlı Türkçesi okullarda hiç olmazsa 
isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulsaydı, geçiş ‘kırılma’ boyutuna 
varmadan sağlanabilirdi. Bugün alfabe değişmesi, ama daha önemlisi 
öztürkçeciliğin yol açtığı dil kayması sebebiyle, bırakın herhangi bir 
üniversite mezununu, akademisyenlerin ekseriyeti için bin yıllık bir 
medeniyet birikimi yok hükmündedir. Sürekli dil devrimi furyası son 
yıllarda etkisini kaybetmiş olmakla birlikte yaptığı tahribat ile genç 
kuşakları yeni harflerle oluşturulan Cumhuriyet dönemi fikir birikimin-
den bile yeterince yararlanamaz hale getirmiştir.  

‘Din kırılması’ ile kısaca İslâmiyetin değersizleştirilmesini kast 
ediyorum. Pozitivist modernleştirici elitlerin gözünde din kentli, eğitimli 
kesimlere yakışmayan, ömrünü tamamlamış bir inanç sistemiydi. 
Hangi inanç sistemi toplumun eğitimsiz kesimlerine bırakılırsa onun 
ince idrakten yoksun yorumlarla karşımıza çıkması ve belki de birileri 
için bu sayede kolayca yerden yere vurulabilir bir mahiyet kazanması 
kaçınılmazdır. Laiklik baştan itibaren hukuk ve siyasetin 
sekülerleştirilmesiyle sınırlı Batı’nın “laïcité”si anlamında bir laiklik 
olarak kalsaydı, dönüşüm ‘kırılma’ boyutuna varmadan sağlanabilirdi. 
Ama böyle olmadı. Dışlanan din de toplumdan çekilirken yalnız gitme-
di. En azından bin yıllık bir süreçte ona dayanarak inşa edilmiş değer-
leri beraberinde götürdü. Bugün şu ya da bu düzeyde ilim hayatımız-
dan söz edebiliyoruz. Aynı şeyi irfanımız için söyleyebiliyor muyuz? 

Ve son olarak ‘devlet kırılması’ ile Türk’ün devlet töresi göz ardı 
edilerek yönetim biçiminin değiştirilmesinin yeni bir devlet inşası ola-
rak takdim edilmesini kast ediyorum. Gerçek, yirminci yüzyılın başla-
rında dünyada imparatorluklar çağının sona erip milli devlet yapılan-
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masının tarih sahnesine çıkmasına paralel olarak Türkiye’nin de bu 
sürece ayak uydurmasından başka bir şey değildi. Fiiliyatta da gerek 
milletler arası yükümlülükler, gerekse uzun yıllar yürürlükte kalacak 
Osmanlı döneminde yapılmış birçok düzenleme varlığını sürdürmek-
teydi. Durum böyleyken, devlet tasavvurunun zihinsel inşasında Os-
manlı’nın dışlanmasını sağlayacak söylemler üretildi. ‘Devlet kırılması’ 
olarak kavramlaştırdığım bu durumun kanaatimce en olumsuz neticesi 
“devlet-i ebed-müddet” idrakine ve bu idrakin hâsılası olan ferasete 
sahip siyasîlerin Cumhuriyet döneminde yok denecek kadar azalması 
olmuştur. 

Modernleştirme projesinin bu kırılmalarla hayata geçirilmesi ta-
rihî bir vakıadır. Farklı ideolojik yaklaşımlarla kaçınılmazdı denilebilir, 
gerekli görülebilir, yararlı bulunabilir, tenkit de edilebilirler. Değişik kişi 
ve çevrelerce söz konusu vakıanın farklılık arz eden çeşitli yorumları 
yapılmış ve yapılmaktadır. Ülkemizin özellikle son yirmi otuz yıldır bu 
kırılmaların izlerini tedricen de olsa silmeye çalıştığı görülüyor. Ama 
olan olmuştur. Tarih, kültür, dil, din ve devlet kırılmaları neticede ‘tarih 
defosu’, ‘kültür defosu’, ‘dil defosu’, ‘din defosu’ ve ‘devlet defosu’ 
olarak adlandırabileceğimiz kusurlarla malûl aydınları sahneye çıkar-
mıştır. Bugün Türkiye’de tefekkür hayatımızın kısırlaşmasına sebep 
olan bu kusurların en azından bir ikisinden defolu olmayan aydın bul-
mak neredeyse imkânsızdır. Cemil Meriç’in ifadesiyle Türkiye’nin bir 
‘kaçışlar ülkesi’ olması tam da bununla alâkalıdır. İnkılâpçıların Ba-
tı’ya, solcuların Kuzey’e, İslâmcıların Arap’a, Türkçülerin Turan’a kaç-
tıkları bir ülke… Bugün bu kaçışlar nispeten azalmış görünse de dik-
katli bir nazar halen bir kaçışlar ülkesi olduğumuzu fark etmekte zor-
lanmayacaktır

11
. 

İşte Hüseyin Remzi Bey, bu beş büyük kırılmanın olmadığı dö-
nemin, yani Osmanlı modernleşmesinin çocuğudur. Standart Cumhu-
riyet aydınının zihinsel kaçışları onda görülmemektedir. Kendi mede-
niyetinin şuur ve idrakine sahip olduğu kadar, müktesebatına da vâkıf-
tır. Kendinden şüphesi olmayan bir medeniyetin mensubu olarak, baş-
ka kültürlere açık, seçici bir algıyla yararlı olduğunu düşündüğü şeyleri 
gocunmadan alabilen; ama aynı zamanda filtreleri de olan, yeri gel-
dikçe Batı medeniyetine ciddi eleştiriler yöneltebilen bir münevverdir. 
Ahlâk-ı Hamîdî’de yeri geldikçe bunun örnekleriyle karşılaşıyoruz. 
Avrupa’da o dönemde hâlâ örnekleri görülen düelloyu, ayrıca babanın 

                                                      
11

 M.T. Amman, “Kültür Ocağı Vakfı’nda Erol Güngör’ü Anmanın Mânâsı”, 
Düşünce Dergisi, S. 1, 2014, ss.80-89. 
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mirasının tamamını erkek çocuklarından büyük olanına bırakması ya 
da Amerika’da “zenciler”e yönelik eğitim imkânları verilmemesi gibi, 
durumlar Hüseyin Remzi Bey’in eleştiri oklarına hedef olmaktadır. 

Özetle söylemek gerekirse Ahlâk-ı Hamîdî, dönemine göre dili, 
tarzı ve sistematiğiyle “modern”, özü, ruhu ve muhtevası itibarıyla 
İslâm iman ve ahlâkî üzerine yükselmiş Osmanlı medeniyetinin irfanını 
modern zamanlara aksettirmeye ve geniş halk kitlesine sade bir dille 
ulaştırmaya çalışan bir eserdir. 
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AHMET HAMDE AKSEKİ ve AHLÂK 

 

Abdullah ÖZBEK* 

 

Giriş 

Ahmet Hamdi Akseki (1887-1951), son asrın yetiştirdiği ender İs-
lâm âlimlerimizden birisidir. Hem Osmanlı, hem Cumhuriyet ve hem de 
demokrasiye geçiş dönemini yaşamıştır.  

Dinî hizmetlerin pek çok alanında görev ifa etmiş ve zor işleri gö-
ğüslemiştir.  

Yetiştiği yıllar ülke buhranlar içindedir. Her yönüyle varlık yokluk 
mücadelesi verilmektedir.  

En başta savaşlar ve bunun doğurduğu çeşitli baskılar vardır… İçte 
de iktisadî, siyâsî, dinî ve ahlâkî pek çok sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu 
yüzden ümitsizlik, bir kâbus gibi, memleketin üstüne çökmüştür.  

Bu dönemin bir özelliği de, çeşitli fikrî ve siyasî akımların gelişme 
ortamı bulmasıdır. Tabiî ki kimi kurtarmak, kimi de yıkmak için. 

Şüphesiz bu şartlar, Akseki’inin yetişmesinde etkili olmuştur.  

Eserleri okunduğunda ve hayatı iyi tetkik edildiğinde, bütün bu dö-
nemlere ait direkt ya da endirekt bilgilere ulaşmak mümkündür. 

Akseki, döneminde de takdir görmüş bir şahsiyettir. Birkaç olay ha-
riç tutulursa, fikirlerini rahat söylemiş ve yazmıştır. Ayrıca doğru bildikleri-
ni ilgililere söylemekten de çekinmemiştir.  

Bazı ansiklopedilerde, hakkında yazılan kitaplarda, çeşitli kurumlar 
tarafından yapılan ilmî toplantılarda Akseki’nin muhtelif yönleri dile geti-
rilmiştir. 
                                                      
* Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 
abdullahozbek@outlook.com 
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Bize kalırsa O, eserlerinde ve hayatında ahlâkî ve ahlâk eğitimini 
merkeze almıştır. Ayrıca bu konuda “Ahlâk Dersleri” isimli bir kitabı da 
vardır. Diğer kitaplarının da “öz” kısmını, yine “ahlâk” teşkil etmektedir.  

Neden ahlâk? 

Bir kere, yaşadığı dönemlerde çok hızlı değişimler yaşanmıştır. Ne 
yazık ki bu esnada pek çok değerler aşınmıştır. Şüphesiz bunların başın-
da “ahlâk” vardır.  

İyi bilinmelidir ki, tarih boyunca verilen mücadele, bir bakıma ah-
lâkla ahlâk dışılığın mücadelesidir. Peygamberler de bunun için gelmiş-
lerdir.  

Şayet ahlâk hayattan, gönüllerden ve kafalardan silinecek olursa, 
başka hiçbir değerin tutunması mümkün olmaz. 

Akseki bunun ne derece önemli olduğunun farkındadır. Onun için 
tebliğde önce, onun kısa bir hayat hikâyesine göz atacağız; sonra da 
ahlâkla ilgili görüş ve düşüncelerini ele alacağız.  

A. HAYATI ve ŞAHSİYETİ 

Neden hayatı? 

İnsan bir anlamda çevrenin ürünüdür. Şahsiyeti, görüşleri ve mü-
cadelesi, içinde yaşadığı çevrede oluşur.  

Akseki, 1887 yılında, Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı) Güzelsu 
nahiyesinde dünyaya gelir. Beş yaşında iken Kur’ân’ı, yazı ve hesabı, 
beldenin imamı olan babası Mahmut Efendi’den öğrenir. Hatip Ali Efen-
di’den de tecvid dersleri alır. Yedi yaşında ise camide mukabeleye 
başlar.  

On yaşına bastığında anası ölür ve küçük kız kardeşiyle birlikte ök-
süz kalır. Ama babası onun okumasını ister.  

Sonra, Sultan Abdulmecid’in yaptırdığı Mecidiye medresesine gi-
rer. Burada Arapça’nın dilbilgisi olan sarf ve nahvi Abdurrahman Efen-
di’den okur. Aynı zamanda bu hocasından hat sanatını ve mühür kazı-
masını da beller.  

Bu arada, babasının rehberliğiyle, fıkıh ve siyer derslerini takip 
eder.  

On dört yaşına geldiğinde mühür kazıyarak bir miktar para birikti-
rir. Bu küçük sermayesini yanına alarak babası ile birlikte Ödemiş’e gi-
der. Babası onu, Karamanlı Süleyman Efendi’nin medresesine yerleştirir. 
Burada üç yıl tahsil görür. Bu esnada hem çeşitli hocalardan dersler alır, 
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hem de cumartesi kurulan semt pazarında mühür kazıyarak geçimini 
temin eder.  

Elbet onun mahareti sadece bu değildir. Ta’lik
1
 yazıyı da çok iyi 

öğrenir. Hatta arkadaşlarının icâzetnamelerini
2
 yazarak bundan da para 

kazanır.  

Öyle sanıyoruz ki, ileriki hayatında dik duruşu, bilgisinin yanında, 
biraz da bu sanatlarına bağlıdır.  

O’nun gayesi İstanbul’da tahsilini sürdürmektir. Ne var ki maddî 
güçleri yoktur. Ama sanatları sayesinde kazanıp biriktirdiği parayı bu 
iş için yeterli görür. Ve 1905 yılında İstanbul’un yolunu tutar.  

Oradaki tahsili 1914 yılına kadar sürer. Bu esnada pek çok ünlü 
hocalardan ders alarak icâzetname (diploma, belge) alır.  

O yıllarda Akseki, bir başka yeteneğini daha geliştirir. O da yazar-
lık ve muhabirliktir. Balkan Harbi’nden önce Bulgaristan ve Roman-
ya’da, Sırat-ı Müstakim ve Sebilü’r-Reşâd Mecmuası için bu işi yapar.

3
 

Özellikle Bulgaristan’ı karış karış dolaşıp, oradaki yıkıcı hareketleri yakın-
dan gözler, çareler düşünür ve bunları “Bulgaristan Mektupları” adı 
altında ilgililere, hükümete ve mecmuaya yazar. Özellikle de bu ülkenin 
harbe hazırlık yaptığını korkmadan bildirir.  

Maalesef, çok geçmeden Balkan Harbi başlar ve büyük bedeller 
ödenerek kazanılan bu vatan toprakları göz göre elden çıkar.  

Ahmet Hamdi Akseki, medreseye devam ederken müspet (tecrü-
bî/deneysel) ilimlerle de meşgul olur. Bu sebepten Daru’l-Fünun’a (üni-
versiteye) girmeyi kafasına koyar. Açılan imtihanı kazanarak Daru’l-
Fün’un, Ulum-i Âliye-i Diniyye Fakültesi’ne girer. Ne yazık ki, son sınıf-
ta iken (1914 yılında), Birinci Cihan Harbi patlak verir ve fakülte kapatılır. 
Sonra bu talebeler, Daru’l-Hılâfeti’l-Âliyye Medresesi’nin yüksek kısmı-
na nakledilir. Son sınıfı burada tamamlayarak bir icâzetnâme daha alır. 

                                                      
1
 Ta‘lik yazı: XI. ve XII. yüz yıllarda, (bütün harfleri birbirine bitiştirilebilen) tevki’ ve 

rika yazılarından geliştirilmiş bir yazı çeşidi.  
2
 İcâzetname: Belge, diploma, şahâdetnâme. Bir hoca veya bir ustanın, bir kim-

seye ders okutması, sanatını icra etmesi için verdiği ehliyetnâme. 
3
 Sırat-ı Müstakim, Eşref Edip Fergan ve Ebül'ula Mardin tarafından 1908'de 

haftalık olarak çıkarılmaya başlanır. 641 sayı çıkar. 183. Sayıdan itibaren 
“Sebilürreşâd” adını alır. 1948-1966 yılları arasında da günümüz Türkçesi ile 362 
sayı daha yayımlanır. Mehmet Akif Ersoy başyazarlığını yapar. Babanzade 
Ahmed Naim, Ebu’l-Ulâ Mardin, Tahirü’l-Mevelevi ve Ahmet Hamdi Akseki gibi 
güçlü fikir adamları yazar kadrosundadır. Mecmua, Kur’ân ve sünnet çatısı altında 
İslâm Birliği’ni savunur. Bir de İslâm’la mezcedilmiş Batı teknolojisinin alınmasına 
taraftardır. 
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Böylece aynı yıl içinde, Daru’l-Fünun İlahiyat Şubesini (Fakültesini) ta-
mamlayarak iki fakülteyi birden tamamlamış olur.  

1915’de, açılan ruus
4
 imtihanını kazanan Akseki, üç yıllık 

Medresetü’l-Mütehassısın’ın
5
 (ihtisas şubeleri) olan Kelâm, Felsefe ve 

Tasavvuf Şûbesi’ne girer ve birincilikle bitirir. Felsefeden hazırladığı 
tezi müderrisler meclisince kabul edilir.  

Bu bölümlerden mezun olanları bakanlık, altı yıllık yüksek okul me-
zunu olarak kabul etmektedir.

6
  

Ayrıca dersiamlık
7
 imtihanına girerek kazanır. 

Bu arada Mehmet Âkif’ten de “Arap Edebiyatı” ile ilgili dersler 
alır. 

Bize kalırsa, Âkif’ten belki de asıl aldığı, meselelere bakış tarzıdır. 
Yazdıkları birbiriyle mukayese edilince, bu açıkça görülür. Çünkü her ikisi 
de dönemin önde gelen belli başlı düşünürlerinden etkilenmişlerdir. Aynı 
mecmuada yazıyorlar. İstanbul’dan ümit kesilince Anadolu’daki harekete 
katılıyorlar. Yazarken ve konuşurken daima, bir âyet ve hadisi mesele-
lerinin merkezine yerleştiriyorlar.  

Ahlâk anlayışı konusunda da benzerlikler var. Çünkü ikisi de ahlâ-
kın temelini imana ve Allah korkusuna dayandırmaktadır.

8
  

Bu esnada gerek ilmî hayatta ve gerekse devlet kademelerinde 
önemli görevler yapmıştır. En son görevi ise Diyanet İşleri Başkanlığı-
dır. 

Pek çok yazılı eser bırakmıştır.  

Ayrıca bilimsel ve ahlâkî bir şahsiyete sahiptir. Bu sebepten de 
doğru bildiklerini, en kritik dönemlerde bile söylemekten çekinmemiştir. 
Bunların en önemlilerinden birisi, resmi görevli olduğu dönemlerde 

                                                      
4
 Ruus: (Ar. re’s’in çoğul şekli ruus). Kelime olarak, “Başlar, şahıslar, kimseler” 

anlamına gelmektedir. Istılah anlamı ise şudur: Medrese tahsilini ya da yedi sene-
lik mülâzımlık (müderris olabilmek için yapılan belirli müddet staj) hizmetini bitir-
dikten sonra, girdikleri imtihanda başarılı olanlara verilen berat veya müderrislik 
pâyesi. 
5
 Medresetü’l-Mütehassısın’ın bölümleri: 1.Tefsir ve Hadis. 2.Fıkıh ve Usûl-ü 

Fıkıh. 3.Kelâm, Tasavvuf ve Hikmet. 4.Edebiyat. 
6
 Geniş bilgi için bak. Veli Ertan, Ahmet Hamdi Akseki; Süleyman Hayri Bolay, 

TDV İslâm Ansiklopedisi, Akseki md. 
7
 Dersiam: 1.Büyük camilerde öğrencilere toplu olarak ders veren müderris. 2.Bu 

müderrisler tarafından okutulan toplu ders. 
8
 Âkif ahlâkın temeli konusunda şöyle der: “Ne irfandır veren ahlâka yükseklik, ne 

vicdandır. / Fazîlet hissi insanlarda Allah korkusundandır. “ 
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“Türkçe ibadet” tartışmasıdır. O, bu düşüncenin doğru olmadığını 
ilgililere ve yetkililere söylemekten çekinmemiştir. 

Yazmış olduğu eserlerin ve ele aldığı konuların merkez noktasını 
“ahlâk”ın oluşturduğunu daha önce belirtmiştik.  

O her vesileyle, İslâm dininin, en başta ahlâka dayandığını ifade 
eder.

9
  

B. AHLÂK ANLAYIŞI 

Ahlâk, Arapça “hulk” kelimesinin çoğuludur. “Yaratılış, huy, tabi-
at, seciye” anlamına gelmektedir.  

Istılah olarak ise şu anlama gelir: 

Herkes bir iş ya da olay hakkında, aşağı yukarı bir kanaat belirtir ve 
hüküm verir. Bunu da, “hayır, şer, doğru, yanlış, hak ve batıl” olarak 
ifade eder. Bu iş, çocuklar dâhil, her seviyedeki halk tarafından, bir şekil-
de, yapılır. 

Öyleyse, bu hayır ve şerrin anlamı nedir? Hangi ölçüye vurup da 
amelleri “hayır” ya da “şer” diye nitelendirip hüküm veririz? 

Bunu anlamak için, insanların ulaşmak istedikleri gayelere bak-
mak gerekir.  

Şüphesiz bunların hepsi de farklıdır.  

Kimi mal ister, kimi istiklâl. Kimi otorite ister, kimi makam ve 
mevki. Bir başkası şöhret peşinde koşup durur. Bazıları da ilim uğrunda 
yollara düşer.  

Bu arada, bütün bunları dışlayıp arzu ve emellerini başka bir haya-
ta, yani ölümden sonrasına yöneltenler de vardır. 

Peki, bu gayeler nihâî gaye midir?  

Biraz yakından bakıldığında, insanın bu mal, makam, şöhret ve il-
mi, bir başka gaye için istediği görülür. Ahlâkçılar genelde buna “saadet” 
diyorlar. Akseki de bu görüştedir.

10
 

Bu noktada şöyle bir soru daha sorulabilir: 

Bütün insanlar için, talep edilmesi gereken tek bir “gayeler gayesi” 
var mıdır ki, bununla ameller ölçülebilsin? Ve davranışlar bu amele ya-
kınlığı ölçüsünde “hayır”; uzak olduğu ölçüde de “şer” olsun? 

                                                      
9
 Geniş bilgi için bak. Veli Ertan, Ahmet Hamdi Akseki, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Yayınları, İstanbul, 1988, s. 149. 
10

 Bak. Akseki, Ahlâk Dersleri, Üçdal Neşriyat, İst. 1968, s. 22-24.  
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İşte bütün bunları “ahlâk ilmi” araştırır. Bunun neticesinde hayır 
ve şerrin anlamını ve buna göre insanların birbirlerine karşı nasıl dav-
ranmaları gerektiğini açıklar. 

Fakat bir fiilin hayır ya da şer olması, iradeye dayalı olarak ya-
pılmasına bağlıdır. Bunu daima göz önünde bulundurmak gerekir.

11
 

 Nitekim insanın yaratılışta bulunan bir özelliği, meselâ gazab kuv-
vetine sahip olması, sorumluluk gerektirmez. Bu fıtrîdir. Bir bakıma nötr-
dür. Ancak insan bu vasfıyla, iradeli bir şekilde bir hayra ya da şerre yö-
nelmiş ve yapmışsa, işte o zaman ahlâkî bir davranış söz konusu olabi-
lir.

12
 Ayrıca gösterilen bir davranışın “ahlâk” olarak nitelendirilebilmesi 

için, alışkanlık (meleke) haline gelmesi lazımdır.  

Yine ahlâkî davranışın zekâ, yetenek, düşünce ve ilimle de çok faz-
la ilgisi yoktur. Çok zeki olarak nitelendirilen nice insanlar vardır ki, nor-
mal birisi kadar ahlâkî davranışa sahip değildir.

13
  

Akseki, Tîn suresinin 4,5 ve 6. âyetlerini ahlâkın temeli olarak ka-
bul eder.

14
 Bunları yorumlarken de, insanın şerre meyilli olmadığını söy-

ler.
15

 Hâlbuki Şems suresinde Allah, insana iyilik ve kötülük etme 
duygusunu verdiğini söylüyor.

16
 Yani insan, yaratılış itibariyle hem 

hayra ve hem de şerre meyillidir. Yoksa ne kitap ne de peygamber gön-
derilirdi. 

Akseki, ahlâkın değişip değişmeyeceği konusunu da tartışır. 

Bir grup eski ahlâkçılar değişmeyeceğini savunmuşlar. Bu konuda 
şu hadisi de delil getirmişler: 

 “Dağın yerinden oynadığını işittiğiniz zaman tasdik ediniz; bir in-
sanın ahlâkının tebdil ettiğini duyarsanız tasdik etmeyiniz, inanmayınız. 
Çünkü o, yine mecbûl ve meftûr olduğu şeye avdet eder.”

17
  

                                                      
11

 Bu konuda geniş bilgi için bak. Ahmed Emin, Kitabu’l-Ahlâk, Darur’l-Kitabi’l-
Arabî, Beyrut, 1966. 
12

 Akseki, Ahlâk Dersleri, s. 17. 
13

 Akseki, a.g.e., s. 17.  
14

 Bu âyetlerin (Tîn, 95/4-6) anlamı şudur: “Doğrusu, biz insanı en güzel bir biçim-
de yarattık. Sonra aşağıların aşağısına çevirdik. İman edip salih amellerde bulu-
nanlar başka; onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır.” 
15

 Bak. Akseki, a.g.e., s. 9. 
16

Bu âyetlerin (Şems, 91/8-10) anlamı şudur: “Sonra ona fücurunu (sınır tanımaz 
günah ve kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham edene (ant olsun). Onu arındı-
rıp-temizleyen gerçekten felah bulmuştur. Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) 
örtüp-saran da elbette yıkıma uğramıştır.”  
17

 Akseki hadise, Süyûtî’nin (1445-1505) “Camiussağir” isimli kitabını kaynak 
vermiş. Bak. Akseki, Ahlâk Dersleri, s. 19. Yalnız Akseki, hadisi tercüme ederken, 
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Bir grup ahlâkçılar ise değişeceğini savunmaktadır. Görüşlerini ise, 
“Ahlâkınızı güzelleştiriniz” ve “Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanınız” hadis-
lerini delil getirmişler.  

Akseki, her iki görüşün de haklı yönleri olduğunu söyler.
18

  

Değişmez diyenler, hadiste geçen “hulk” kelimesini, sanki irade ile 
kazanılmış bir “ahlâk” olarak telakki etmiş. Hâlbuki burada değişmeyen, 
insanın fıtrat itibariyle sahip olduğu özelliklerdir. Bunlar asıl itibariyle de-
ğişmez. Yok da edilemezler. Bir takım etkilenmeler yoluyla yönlendirilip 
terbiye edilirler. Zaten öyle olmasaydı, kitaba, peygambere, dine, terbiye-
ye ve ahlâka ihtiyaç duyulmazdı.  

Ahlâk konusunda en çok tartışılan hususlardan birisi de, temellen-
dirme konusudur. Yani insanlar, neyi “nihâî gaye=hayr-ı alâ” olarak 
kabul edip ona göre davranışta bulunuyorlar? 

Bu konuda çeşitli ekoller (mezhepler) ortaya çıkmıştır. Ahlâkî ki-
misi otoriteye, kimisi güce, kimisi akla, kimisi dine, kimisi maddeye, kimisi 
lezzete, kimisi de geleneklere dayandırmıştır.  

Akseki bu ekolleri ele alıp tartışır ve eleştirir. Diğer taraftan da, 
bunların ne derece hakikate yakın oldukları üzerinde durur.

19
  

Akseki’ye göre vazifenin (ahlâkî davranışın) temeli vahiydir. Yani 
dindir. Şüphesiz bu dinin kaynağı da Kitap ve sünnettir.

20
  

C. AHLÂK EKOLLERİNE BAKIŞI 

Ahlâk ekollerinin ortaya çıkış sebebi, hayır ve şerri ölçmede farklı 
ölçülerin kullanılmasıdır.  

Akseki, belli başlı ahlâk ekollerini ele alarak tenkidini de yapar.
21

 
Bunlara kısaca bir göz atalım… 

                                                                                                                        
“izâle” demesi gerekirken “tebdil” kelimesini kullanmış. İzâle, tamamen yok olma 
anlamına gelir. Tebdil ise, değişme demektir.  
18

 Bak. Ahlâk Dersleri, s. 19. 
19

 Aslında her “batıl=hakikat dışı” kabul edilen fikir ve davranışlarda da bir miktar 
hakikat vardır. Çünkü insanlara yol ve yöntemlerini kabul ettirmeleri zordur. En 
azından, hakikat dışı olarak kabul edilen görüşler, insan kaynaklıdır. Bir şekilde 
batılı da hakikatin bozulmuş bir şekli olarak kabul etmek gerekir. Yoksa ortaya 
çıkmazdı.  
20

 Akseki, Ahlâk Dersleri, s. 15. 
21

 Ahlâk ekolleri sadece Akseki tarafından eleştirilmiş değildir. Başta felsefe tarihi, 
bir bakıma eleştiri tarihidir. Herhangi bir ekol ya da bu ekole mensup kişiler, kendi 
zamanlarında da eleştirilmeye başlanmıştır.  
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1. Lezzet Ekolü (Hedonizm) 

Ahlâk felsefesinin en eski ekollerinden birsi olan hazcılık, insanın 
hayattaki amacının “mutluluk” olduğunu söyler. Bu amaca ulaşmanın 
yolu ise hazdır. 

Hazcılık başlangıçta, insanın tabiatıyla ilişki kurularak ele alınır. 
Yani insan psikolojik bir olgu olarak lezzete ve hazza meyleden; elem 
verici şeylerden de kaçan bir varlıktır. Buna göre insan acı veren şeyden 
kaçacak, haz veren şeylere de meyledecektir. Bunda anormal bir taraf 
olmasa gerek.

22
 

 Problem olan yönü ise, lezzet ve elem duygusunun
23

 üzerine ah-
lâkî bina etmektir.

24
 

Bu ekole göre, lezzet veren şeyleri tercih etmek hayır; elem veren-
leri tercih etmek de şerdir. Hayatın gayesini de, sadece hissî mutluluk-
lara dayandırır.  

Akseki, böyle bir düşüncenin insanı hayvanlaştıracağını, hatta 
daha aşağı bir seviyeye indireceğini söyler.  

Diğer taraftan lezzet ve elem, kişilere göre değişir. Bunun için de 
bu düşünceden genel bir ahlâk ilkesi çıkmaz.  

Yine bu ekol, insanı zorunlu olarak hayattan nefret etmeye götürür. 
Bunun sonucunda da karamsarlık, ümitsizlik ve intihar, bir sonuç ola-
rak ortaya çıkar.  

Kısaca lezzet ahlâkı, bir bencillik ve menfaat ahlâkıdır.
 25

 

2. Menfaat Ekolü (Pragmatizm) 

Bu ekol, ilk çağ haz ahlâkının modern felsefedeki karşılığıdır.
26

  

Bu ekolde de lezzet söz konusudur. İşin felsefesi oluşturulurken, 
psikolojik hazcılıktan yola çıkılmıştır. Yalnız asıl mesele, pratik sonuçlar 
hesap edilerek bu işte bir menfaatin olup olmadığıdır.  

                                                      
22

Bak. Ahmet Cevizci, Felsefeye Giriş, Nobel Akademik Yayıncılık, 3. Baskı, Ank. 
2010, s. 155. 
23

 İnsan çok yönlü bir varlıktır. Lezzete ulaşma ve elemden kaçma, belki yüzlerce 
duygudan sadece ikisidir. Önemli olan bu duyguların olumlu yöne kanalize edil-
mesidir. Yoksa her duygu üzerine bir ahlâk kurulmaya kalkışılırsa, o zaman işin 
içinden çıkılmaz.  
24

Hedonizmi savunanların başında, Socrates’in talebelerinden Aristoppus (M.Ö. 
435-366) gelir. Yine Yunan Filozoflarından Epicurus (M.Ö. 341-270), aynı fikre 
sahiptir.  
25

Bak. Akseki, Ahlâk Dersleri, s. 27-35. 
26

 Ahmet Cevizci, a.g.e., s. 155. 
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Jeremy Bentham (1748-1832) ve talebesi John Stuart Mill (1806-
1873), ekolün sembol isimleridir. Ama faydacılık daha çok, William James 
(1842-1910) ile meşhur olmuştur.  

Bu ekole göre iyinin ve kötünün ölçüsü menfaattir. İnsanın kendisi 
için en çok faydalı olan, günlük hayatta işe yarayan ve verim sağla-
yan her şey iyi ve doğrudur. Fedakârlık ise, hatalı bir davranıştır.  

Akseki, şu yönlerden bu ekolü eleştirir: 

Bir kere, menfaatin “hayır” olabilmesi “hak” olma şartına bağlıdır.  

Sonra menfaatler zamana, şahıslara ve yerlere göre değişir. Bu 
da insanlar arasında birliği sağlayamaz. Aksine onları hasım hale getirir. 

Yine, şahsî menfaatler, hayır için bir dayanak (mebde’) olamaz. 
Çünkü şahsi çıkarlarla genel çıkarlar arasında bir denge olmalıdır.  

3.Tekâmülcü Ahlâk Anlayışı 

Bu ekol bir anlamda, menfaat ekolünün başka bir şeklidir. 

Bu ekolün önde gelen ismi Herbert Spencer (1820-1903),
27

 
menfaatcilğin çok değişken olduğunu görür. Bu haliyle ahlâka temel 
olamayacağını söyler.  

Çünkü menfaatçilere göre ahlâk, telakkilere göre değişmektedir. 
Zaman, mekân, meşrepler ve kişilerin tabiatı da bunda etkilidir. Her şahıs 
ve sosyal sınıf arasında ahlâkın dayandığı temel esas (mebde’) farklıdır. 
Değişik zamanlarda, değişik mekânlarda yaşamış ve değişik mizaca sa-
hip kişilerin, insanların saadeti hakkındaki fikirleri birbirini tutmaz. Bir gru-
bun hayır gördüğünü diğer bir grup şer olarak görebilmektedir.  

Spencer, bu anlayışın ahlâka temel olamayacağını savunur.  

Akseki onun bu kanaatine katılır.  

Yalnız Spencer, bu menfaat anlayışına yeni bir şekil vermek ister. 
Bunun için evrim teorisini biyolojinin sınırlarının dışına taşırarak, 
bütün bilimlere uygulama fikri kafasında belirir. En başta da sosyolo-
jiye uygulamaya çalışır.  

Bilindiği gibi, evrim teorisinin sembol ismi Darwin (1809-1882)
28

, 
canlılarla ilgili olarak “doğal evrim” üzerinde durmuştu. Spencer de top-

                                                      
27

 Herbert Spencer, İngiliz filozofu ve sosyoloğudur. İyi bir gözlemci olduğu söyle-
nir. Kariyerini daha çok bu özelliğine borçludur.  
28

 Charles Robert Darwin, İngiliz biyolog ve doğa tarihçisidir. Türlerin Kökeni 
Üzerine (On the Origin of Species) adlı kitabında, canlıların ortak atalardan eviri-



308   SON DÖNEM OSMANLI AHLÂK TERBİYECİLERİ VE AHLÂK TERBİYESİ 
 

 

 

lumu bir canlı organizmaya benzetir ve bunun için “uyum yeteneği” diye 
bir süreçten bahseder. Yani, topluma uyum sağlayan değerler yaşar 
ve en iyi olanlar hayatta kalır. Direnenler de etkisiz hale gelir. Top-
lumda yaşanan çeşitli rekabetler de, uyum yeteneği en fazla olan değeri 
ortaya çıkartır. Tabiî ki burada, toplum içinde, en fazla “genel fayda” 
sağlayan değerler yaşar.  

Akseki bu noktada şöyle bir eleştiri yapar: 

Spencer menfaatçılığa (faydacılığa) taraftar olduğunu iddia ediyor; 
ama bu düşüncesi doğru değil. O’nun savundukları ile menfaatçılık ara-
sında farklar var. Bir kere Spencer, savunduğu fikre, bir anlamda 
“menfaaatçılık” dese de isimlendirmenin doğru olmadığı açıktır. 

Ayrıca bu fikirler, insanın özüne ve asıl yapısına o kadar uygun 
düşmez.  

O zaman sormak lazım: 

Acaba Spencer’in menfaat yerine koymak istediği “gaye” nedir? 

Aslında alışkanlıkların, örf ve âdetlerin zaman içinde tekâmül 
ederek sürekli gelişmesini akıl kabul eder. Fakat bu, ahlâka nasıl te-
mel olur? Ve bundan nasıl “vazife” çıkarılır? 

Sonra, tabiî seleksiyon (ıstıfâ-i tabiî), hayatta birilerinin galip, birile-
rinin de mağlûp olması iddiasına dayanır. Ya bu hayatta mağlûp olması 
veya feda edilmesi gerekenlerden biri ben olursam, böyle bir hayat mü-
cadelesinde nasıl görevlerimi (vazifemi) yapabilirim? Benim mağlûbiyetim 
ile neticelenecek olan bir tekâmül nasıl da benim için bir mükellefiyet 
(vazife) doğurur? 

Akseki hiçbir zaman tekâmülü inkâr etmez. Hatta ilerlemek için, bu 
tekâmül kanunlarını bilmenin zaruretine inanır. Nitekim şeriat hükümlerin-
de bile bunlar dikkate alınmaktadır. Ne var ki tekâmüle boyun eğmek 
kesinlik arz etmez.

29
  

                                                                                                                        
lerek çeşitlendiği fikrini savunmaktadır. Araştırmaları neticesinde, bu canlıların 
zamanla güçlülerinin yaşadığını, zayıf olanları ise yok olduklarını keşfetti. Bu 
fikirleri hem yaşadığı dönemde ve hem de zamanımızda pek çok tartışmalara 
sebep olmuştur. Özellikle dini çevreler, bu görüşten rahatsızlık duyarak pek çok 
reddiyeler yazmışlardır. Buna rağmen pek çok ideolojiler ve kişiler, kendi mesele-
lerini açıklarken Darvincilikten yararlanma yoluna gitmiştir. Onun için de Darvinci-
lik, çeşitli boyutlarda, bundan sonra da tartışılmaya devam edecek gibi görünmek-
tedir.  
29

 Akseki, Ahlâk Dersleri, s. 32-33.  



                                                       AHMET HAMDİ AKSEKİ                                                    309 

 

 

 4. Duygucu Ahlâk Ekolü (Ahlâk-ı İhtisâs) 

Bu ekol ahlâkı vicdanî duyguya dayandırır. Onlara göre, göz nasıl 
siyah ve beyazı ayırt ediyorsa, insanda da iyiyi kötüden, hayrı şerden 
ayıran bir iç duygu vardır. Dolayısıyla ahlâkın temeli bu duygudur.  

Akseki bu açıklamayı yaptıktan sonra eleştirilerini şöyle sıralar: 

Gerçekte bu görüşün diğer ekollere göre üstün bir tarafı vardır. 
Şüphesiz menfaatten ve bencillikten uzak bir ulviyete sahip olduğu 
görülmektedir.  

Ayrıca her şahısta fıtrat itibariyle, hayır ve şerri birbirinden ayırt 
edecek bir özellik vardır. Bu vicdan duygusu insanı fazilete ve hayra sevk 
etmek ister. Fakat bu özellik, ahlâka temel olması için yeterli değildir. 

Diğer taraftan her şahısta, insana yaratılışta verilen böyle bir ya-
nılmaz kuvveti iyi muhafaza etme özelliği yoktur. Elbette ki vicdan, onu 
kirletmeyen insanlarda hayır ve şerri tanımak için bir ölçü olabilir. Fakat 
bu fıtratı koruyan kaç kişi bulunabilir? Ya hiç yoktur, ya da çok azdır. 

Neden böyle? 

Başta her insan bir toplum ve çevre içinde yaşıyor. İster istemez 
orada bir terbiye görüyor. Yani bir değiştirme ve düzeltme işlemine tâbî 
tutuluyor. Bu sebepten o yaratılışta verilen temiz fıtrat, şu sebeplerden 
dolayı tabiî istikametinden sapıyor: 

Cehâlet, şehevî arzular, infialler (gücenmeler, darılmalar, tees-
sürler), nefsanî hevesler, bâtıl kanaatler, kötü örnekler, terbiye ve 
çevre… 

Bütün bunların hepsi vicdanî duygular üzerinde etkili olur. Vicdanı 
saptırır ve yaratılıştaki o temizliği kirletir.

30
 

Nitekim J. J. Rousseau (1712-1778),
31

 herkeste olan bu duygunun 
ilâhî ve yanılmaz olduğunu söyleyerek vicdanı göklere çıkarır. Arkasın-

                                                      
30

 Bak. Akseki, Ahlâk Dersleri, s. 77-84. 
31

 J. J. Rousseau, fikirleri ve yazılarıyla, 1789 Fransız İhtilaline giden yolların 
açılmasına yardımcı olmuştur. Siyasetten edebiyat ve eğitime kadar pek çok 
konularda fikir yürütmüştür. Toplumun insanları bozduğunu savunur. Bu sebepten 
Naturalist eğitim görüşünün savunucusu sayılır. Fakat şu fikirleri her dönemde 
dikkate alınmaya değer niteliktedir… Der ki: 
“Doğru bir siyasal toplumun temellerini ortaya koyabilmek için olguların bir yana 
bırakılması gerekir. Çünkü ona göre salt olgulardan hareket edildiğinde, çıkarlar, 
yararlar ön plana yerleştirilmekte ve böylece adalet, hukuk ayaklar altına alınmak-
tadır….” Bak. http://tr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau (Erişim tarihi: 
30.10.2014) 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
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dan da bu rehberin yeterli olmadığını dile getirir. Çünkü vicdan kalp 
diliyle konuşur; ama onun sesini herkes duymaz. 

Böylece Rousseau, bu ekolün zayıf yönlerini dile getirir.  

Akseki, vicdanın tek başına ahlâka temel oluşturamayacağını ispat 
etmek için bu ünlü yazardan destek alırken şu yerinde tespiti de yapar: 

“İnsanda bulunan vicdan, hayvanlara yanılmaz derecede rehberlik 
yapan içgüdü gibi, değildir.”

32
 

Akseki bu arada, aklı ahlâka dayanak yapan görüşleri de şöyle 
eleştirir: 

Gerçekte aklı, bir ölçü olarak kabul etmek mümkündür. Çünkü o, 
hakkı bâtıldan ayırmaya yarayan bir ışıktır. Fakat aklın hükümleri de sabit 
(değişmez) değildir. İç ve dış sebepler dolayısıyla, zamanın, mekânın, 
yaşın ve tecrübenin etkisiyle hata yapabilir ve dalâlete düşebilir.  

Akseki’ye göre ne duygu ne de akıl,
33

 tek başına ahlâka temel ola-
bilir. Bunların üstünde bir dayanak gereklidir.

34
  

5. Vazife Ekolü (Ödev Ahlâkı) 

Akseki ahlâk ekolleri içinde en mükemmel ve ulvî nazariye olarak 
vazife ekolünü görür.  

Bu ekol, ahlâkî vazifeye, bir başka tabirle, vicdanî sorumluluğa 
dayandırır. Bunun önde gelen temsilcisi de Alman felsefesinin kurucu 
isimlerinden olan Immanuel Kant’dır.  

Eleştirel felsefenin babası olarak da kabul edilen Kant (1724-184), 
felsefedeki fonksiyonunun bilimi temellendirmek, ahlâkın ve dinin ras-
yonelliğini savunmak olduğuna inanır.  

Kant’a göre ahlâkın kaynağı asla tecrübe ve haz olamaz. O’na gö-
re insanlarda bir iyilik iradesi vardır. Bu irade, davranışları menfaat gö-
zetmeksizin ortaya koymanın ta kendisidir.  

                                                      
32

 Bak. Akseki, Ahlâk Dersleri, s. 33-34. 
33

 Akıl, olayları, olguları, sebep ve sonuçları birbirine doğru bir şekilde bağlamayı 
ifade eder. Kısaca akla, ilişkileri görme yeteneği de denebilir. Onun için analiz, 
sentez, birleştirme yapar. Aklın çalışma şekli üçtür. Özelden genele (indüksi-
yon=tümevarım), genelden özele (dedüksiyon=tümden gelim), benzerliklerden 
hareket ederek hüküm verme (analoji).  
Bütün mesele, aklın doğru eğitilmesi ve doğru kullanılmasıdır. Kur’ân yer yer bu 
konuyu ele alır ve üzerinde önemle olur. Çünkü din aklı olanlara hitap eder.  
34

 Akseki, Ahlâk Dersleri, s. 34. 
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Kant’a göre vazife, insanı dışardan baskı altına alan (hipotatik 
imperatif) bir zorunluluk değildir. Vazife insana kendisi tarafından veri-
lir. Ve bu, bir şarta bağlı değildir. Yani insan vazifeyi (ödevi), sırf vazife 
olduğu için, hiçbir çıkar gözetmeden, şartsız bir buyruk (kategorik 
imperatif) olarak, kendi vicdanının sesini dinleyerek yapar. Tabiî ki bu, 
insanın içindeki hür bir iradeyle mümkündür.  

Meselâ Kant açısından, “çevreye zarar vermeme” konusunu ele 
alalım. Sadece vicdan (saf akıl) emrettiği için bu kurala uymak ahlâkî 
bir eylemdir. Eğer bu, ceza almamak, gösteriş yapmak ve kameraya 
yakalanmamak için yapılıyorsa, ahlâkî değildir. Çünkü bunun temelinde 
çıkar vardır.  

Kant’a göre vazife (ödev), mutluluğa ulaşma değil, mutluluğa layık 
olma yoludur. Yine bu faaliyet içinde, “Nasıl mutlu olabilirim?” diye bir 
soru yoktur. Önemli olan, “Benden istenilen ve beklenilen nedir?” so-
rusudur. Yapmadan çok isteme önemlidir. 

Kant günlük hayattaki ahlâkî problemleri de yakından incelemiştir. 
Sıradan bir insanda bile ahlâkî sorumluluk bilgisi ve vazife (ödev) duygu-
su olduğuna inanmıştır. 

Kant’a göre evrensel ahlâk da mümkündür. Bu konudaki meşhur 
sözleri de şunlardır: 

-Öyle davran ki davranışın temelindeki ilke, tüm insanlar için 
geçerli olan evrensel ilke veya yasa olsun. 

-İnsanlığı, kendinde ve başkalarında, bir araç olarak değil de 
her zaman bir amaç olarak görecek şekilde davran! 
- Öyle davran ki iraden, kendisini herkes için geçerli olan kurallar 
koyan bir yasa koyucu olarak hissetsin!

35
 

Kant vazife (ödev) ahlâkının dışında, bir de sosyal ahlâktan bah-
seder. Buna göre savaşta insan öldürmeyi toplumsal ahlâk anlayışı onay-
lar. 

Akseki, bu ekolü şu hususlarda eleştirir: 

Kant ahlâkı, yalnız kanun fikrine dayandırıyor. Hayra ulaşma he-
defini dikkate almıyor. Hâlbuki bir amel (faaliyet, iş) yapmak için daima bir 
istek, bir sebep ve sâik (güdü) gerekir.  

                                                      
35

 Bak. Ömer Yıldırım, 
http://www.felsefe.gen.tr/ahlak_felsefesi/immanuel_kant_ve_odev_ahlaki_felsefes
i.asp; Yunus Yılmaz, 
http://www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_makale_detay.asp?IDNO=85 (Erişim tarihi: 
30.10.2014) 

http://www.felsefe.gen.tr/ahlak_felsefesi/immanuel_kant_ve_odev_ahlaki_felsefesi.asp
http://www.felsefe.gen.tr/ahlak_felsefesi/immanuel_kant_ve_odev_ahlaki_felsefesi.asp
http://www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_makale_detay.asp?IDNO=85
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Yine “kanun” denilince, bunun yerine getirilmesinin zorunluluğu da 
söz konusudur. Aslında bir davranış, onun mükemmel bir örnek oluşu 
itibariyle değer kazanır ve ahlâkî olur.  

Diğer taraftan şunu söylemek gerekir: 

Mademki ahlâkî yönü olan bir canlıyız; bu kanuna itaatimiz zorunlu 
ya da insanın pasifliğine dayalı olmamalı. Emre itaat edilirken bunun 
ma’kul bir yönü olmalı. Yani kanuna, verdiği emirden dolayı değil, nasıl bir 
davranışı emrettiği açısından bakılmalı.

36
  

Emir olduğu için bir ahlâkî fiili yerine getirmek, çok güzeldir. Bu, fa-
ziletin, varılması gereken son noktasıdır. Yalnız buraya ulaşmak için bir 
takım basamaklara ihtiyaç vardır. En azından, ilk itapta olmasa bile, son-
radan bir faydası göz önünde bulundurulmalıdır.  

Kant, kanuna kayıtsız şartsız itaat edilmesini bir gaye olarak görü-
yor. Bunu söylerken, bir taraftan da, bir kimsenin yalan söylemeyeceğini 
sosyal bir faydaya bağlıyor. Yani bir şartlı eylemden bahsetmiş oluyor. Bu 
bir çelişkidir.

37
  

D. İSLÂM ve FELSEFENİN AHLÂKÎ DAYANKLARININ MUKAYESESİ 

Akseki’ye göre İslâm, felsefenin ahlâka dayanak olarak belirlediği 
hususların hiçbirini ihmal etmemiştir. Onları bir anlamda, insanın bir özel-
liği olarak görüp yönlendirmiştir.  

Yalnız, İslâm’ın bunları kabul etmesi demek, ahlâkî dine dayandır-
mış olmasını zedelemez.

38
 

Akseki bu izahıyla, İslâm’ın insanın varoluşsal boyutu ve psiko-
lojik gerçekliğini hiçbir zaman inkâr etmediğini vurgulamak ister. Bu 
nokta çok önemlidir.  

Nitekim felsefenin ahlâk için keşfettiği en önemli dayanak ihtiyar-
dır. Bu da hür oluşa bağlıdır. İnsan ancak bu şekilde iradesini ortaya 
koyabilir. 

Kur’ân ve hadislerde bu değerlere çok vurgu yapılır. Bunlar olmaz-
sa insanın sorumlu olması söz konusu değildir.

39
 Hatta “iman” konu-

                                                      
36

 Akseki, Ahlâk Dersleri, s. 44-45. 
37

 Akseki, a.g.e., s,43-45. 
38

 Akseki, a.g.e., s,62. 
39

 Bak. Casiye, 45/15. Âyetin tercümesi şöyledir: “Kim bir iyilik yaparsa, o kendi 
lehine yapmış olur. Kim de bir kötülük yaparsa, kendi aleyhine yapmış olur. En 
sonunda dönüp geleceğiniz yer Rabbinizin huzurudur.” 
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sunda bile Allah, dileyenin iman edebileceğini, istemeyenin de inkâr et-
mekte hür olduğunu bildirmektedir.

40
 

Ne var ki Akseki dönemi dâhil, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 
yaptırılan Kur’ân meallerinde, “irade” ile ilgili âyetler tercüme edilirken 
insan iradesi nerdeyse hiçe sayılmıştır.

41
 İster istemez bu tip yaklaşımla-

rın, içinden çıkılmaz kader inancı tartışmalarına ve cebriyeciliğe yol açtığı 
muhakkaktır.

42
 İslâm toplumlarının gerek maddî ve gerekse ahlâkî 

yönden geri kalışında bu zihniyetin büyük etkisi olsa gerek. Akseki 
keşke bu noktalara da vurgu yapabilseydi.  

 Ama şu var ki Akseki, “mesuliyet” üzerinde çok durmuştur. Pey-
gamber dâhil, her insan kendi konumu, gücü ve vazife alanlarına göre, 
yapıp ettiklerinden mesuldür.

43
 Bu açıdan bakıldığında, halife ve hüküm-

dar da olsa, hiç kimseye “mukaddeslik” sıfatı verilemez.
44

  

Akseki, bu değerlendirmesiyle çok önemli bir noktanın altını çizmiş-
tir. 

Diğer taraftan mesuliyetin varlığı, ihtiyarın ve iradenin varlığına 
bağlıdır. Bunun için ayrıca akıl ve hürriyet de şarttır. Buna göre insanın 
mesul olması için âkil olması ve yaptığını idrak etmesi de lazımdır. Bu 
konuda niyetler de ayrı bir önem taşır.  

                                                      
40

 Kehf, 18/29. 
41

 Bak. Diyanet Kur’ân Mealleri, Nahl, 16/93. âyetin tercümesi. 
42

 Cebriye, insanın kader ve fiilleri konusunda hür iradesinin olmadığını ileri sürer. 
Bu mezhebe göre, “Her türlü fiili yaratan ve yaptıran Allah’dır.” Buna göre insan, 
rüzgârın önündeki yaprak gibidir. Her ne yapıyorsa, mecburen yapar. Ayrıca bu 
görüşü savunanlar, zulmü de bir kader olarak görür. Bunları ilk dillendiren Ca’d b. 
Dirhem isimli bir şahıstır. Cehm b. Safvan (öl. 128/745) ise mezhepleştirmiştir. 
Emevîler (M. 661-750) Cebriyeyi devlet politikası haline getirmiştir.  
Cebriye’nin çıkış sebebi dinî olmaktan ziyade siyasidir.  
Bilindiği gibi Emeviler döneminde halk, yapılan işlerden memnun değildir. Bunla-
rın pek çoğu zulüm olarak görülür. Haliyle bazı çevreler bunlara karşı çıkar. Bun-
ların başında Ma'bed el-Cüheni (öl.H.80/M.699) vardır. Arkasından Geylan ed-
Dımeşki gelir. Daha sonra da hicri II. yüzyıl başlarında Vasıl bin Ata 
(öl.H.131/M.748) Mutezile ve Kaderiyye’nin temellerini atar. Bu görüşe sahip 
olanlar, "İnsan kendi fiillerinin hâlikıdır; Tanrı’nın bunlarda hiçbir dahli yoktur” 
diyerek halkı karşı çıkmaya davet ederler.  
İşte bu yüzden Emeviler döneminde, iktidar destekli “cebriye” piyasaya sürülür. 
Çünkü bu görüş, gücü elinde tutanların yaptıkları her şeyi “Allah’ın takdiri” olarak 
gösterir.  
43

 Araf, 7/6. 
44

 Akseki, Ahlâk Dersleri, s. 76. 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ma%27bed_el-C%C3%BCheni&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Geylan_ed-D%C4%B1me%C5%9Fki&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Geylan_ed-D%C4%B1me%C5%9Fki&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vas%C4%B1l_bin_Ata&action=edit&redlink=1


314   SON DÖNEM OSMANLI AHLÂK TERBİYECİLERİ VE AHLÂK TERBİYESİ 
 

 

 

Akseki bu konuyu izah ederken “Ameller niyete göredir. Herkes 
için niyet ettiği şey vardır.” hadisini delil getirir.

45
  

Akseki, fıtratı itibariyle insanın yaratılış gayesini bilecek bir 
özelliğe sahip olduğuna vurgu yapar. Bu yönüyle insan aklı, kendi 
fiillerinden sorumlu olacağına hükmeder. Hal böyle olunca, bu akıl, kendi-
sini kemâle ulaştıracak gayeyi de arayıp bulur. Bu onun için bir vazife-
dir.

46
  

Yine İslâm’a göre insan, doğuştan nötr bir özelliğe sahiptir. İyiliği 
de kötülüğe de meyyaldir.

47
 Yukarıda sayılan özelliklerinden dolayı da 

kendi fiilinden mesuldür. Hiç kimse başkasının günahını taşımaz.
48

 Bu 
sebepten, “ma’siyet-i asliye”

49
 nazariyesini İslâm reddetmiştir.

50
  

E. HAK ve VAZİFE İLİŞKİSİ 

Akseki, Mütekaddimînin
51

 vazifeyi şu şekilde tarif ettiğini söyler: 

“Başkalarının bize yapmalarını arzu ettiğimiz şeyi biz de onlara 
yapmak, bize yapılmasını istemediğimizi yapmamak.”

52
 

Neden vazife? 

Akseki, şu hususu eserlerinde yeri geldikçe tekrar tekrar dile getir-
mektedir: 

Allah insana nimetler (haklar) vermiştir. Bunun karşılığında da bir 
takım vazifeleri vardır. Bu konuda genel bir kural da vardır… Nimet külfe-
te tabidir. Her hakta mutlaka bir vazife de vardır.  

Akseki vazifenin kaynağını da şöyle ifade eder: 

“Tabiî ki bilcümle hukuk ve vezâifimizi en mükemmel bir suret-
te ta’yin ve tespit eden dindir.”

53
 Dine dayanmayan ahlâk temelsiz ev 

gibi,dir. Herhangi bir sarsıntı ile yıkılmaya mahkûmdur. Böyle bir ahlâkta 

                                                      
45

 Bak. Buharî’nin ilk hadisi. Bu hadisten şöyle bir kural da çıkarılmıştır: “Bir işten 
maksat ne ise hüküm ona göredir.” 
46

 Akseki, Ahlâk Dersleri, s. 64. 
47

 Bak. Şems, 91/8-10. 
48

 Bak. Esra, 17/15. 
49

 Ma’siyet-i asliye: Aslî günah. Hıristiyan inancına göre, Hz. Âdem ile Havva 
cennetteki yasak ağaçtan yiyince, büyük bir günah işlemiştir. İnançlarına göre bu 
günah, nesilden nesile geçmektedir.  
50

 Akseki, Ahlâk Dersleri, s. 69. 
51

 Mütekaddimîn: İslâm dünyası için belli bir dönemden (yaklaşık hicri V. / M. XI. 
yüzyıl) önce gelen ilim adamları ve bunların yaşadığı zaman.  
52

 Akseki, Ahlâk Dersleri, s. 101. 
53

 Akseki, Ahlâk Dersleri, s. 280; Askere Din Kitabı, s. 163-164. 
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bütün vazifeler menfaate dönüktür. Menfaatin kesildiği noktada vazife 
de son bulur.  

İslâm’a göre din ile ahlâk ayrı şeyler değildir. Her ikisinin kay-
nağı da birdir.

54
  

Bunun için İslâm âlimlerinin şu din tarifine bakmak yeterlidir: 

“Din akıl sahiplerini kendi ihtiyarlarıyla doğrudan doğruya hay-
ra

55
 götüren ilâhî bir kanundur.”

56
  

Müslümanlıkta en büyük mertebe, bir vazifeyi (vâcibi) Allah’ın 
emri olduğu için yapmaktır. Yani vazifede Allah rızasını gözetmek; 
menfaat temini ve zararı defetmek için yapmamak esastır.

57
 Bu husus 

birçok âyette zikredilmiştir.
58

 

Amellerini cennet ümidiyle yapan tabakanın, netice itibariyle bekle-
diği şey, Allah’ın razısına nail olmak ve Cemâlullahı müşâhede etmektir. 
Bir Müslüman için en büyük gaye budur.

59
 

Akseki bunları anlatırken, Rabiatü’l-Adeviyye’nin (M.752-801) ima-
nın hakikati hakkında sorulan soruya verdiği şu cevabı nakleder: 

“Allah’ın ne cehenneminden korktuğum, ne de cennetini sev-
diğim için ibâdet etmiş değilim. Yoksa kötü bir hizmetkârdan ne farkım 
kalır? Ben O’na muhabbetimden, iştiyâkımdan dolayı ibâdet ederim.”

60
 

Öyle sanıyoruz ki bu söz duygusal yoğunluk içersinde söylenmiş-
tir. Çünkü Allah kitabında, cehennemi sakınılması gereken bir tehdit 
ve cenneti de istenmesi gereken bir mükâfat (karşılık) olarak devamlı 

                                                      
54

 Kur’ân’da, insanlığın ortak aklının “iyi” dediği ne kadar “ma’ruf”, yani ahlâkî 
davranış varsa, hepsine teşvik edilir ve yapanlar övülür. Yine insanlığı “kö-
tü=münker” olarak gördüğü ne varsa, kötülenir. Bu da gösteriyor ki, Kur’ân bir 
ahlâk ve bu doğrultuda bir eğitim kitabıdır. Nitekim Hz. Âişe de, Hz. Peygambir 
için, “O’nun ahlâkı Kur’ân’dır” demişti.  
55

 Hayır: 1.Her durumda ve şartta herkesin katında iyi ve makbul olan hal ve iş. 
2.Şartlarına, istek ve menfaatlerine göre bir kimseye uygun gelen iş veya durum. 
3.Maddi veya manevi karşılık beklenilmeden yapılan iyilik yardım, ihsan. 4.Bütün 
ahlâkî fazîletleri içinde barındıran en yüksek iyi. Akseki hayrı, şer’in ve örfün ifası-
nı emreylediği şeydir, der. Bak. Akseki, Ahlâk Dersleri, s. 116. 
56

 Akseki, Ahlâk Dersleri, s. 115. 
57

 Akseki, Ahlâk Dersleri, s. 94. 
58

 Bak. Ali İmran, 3/102. Ey (bu vahye) iman edenler! Allah’a karşı sorumluluğu-
nuzun gereğini hakkıyla yerine getirin! Ölüm size gelip çatmadan evvel O’na ken-
dinizi kayıtsız şartsız teslim etmeye bakın.  

لُِمونَ   ُتمأ ُمسأ َ َحقَّ ُتَقاتِ۪ه َوََل َتُموُتنَّ ِاَلَّ َواَنأ
ٰ

قُوا ّللٰا َها الَّ۪ذيَن ٰاَمُنوا اتَّ ا اَيُّ َيَٓ   
59

 Akseki, Ahlâk Dersleri, s. 94. 
60

 Akseki, Ahlâk Dersleri, s. 95. 
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hatırlatır. Bu insanın var oluşsal boyutuna da uygundur. İslâm’ın fıtrat 
dini olduğuna vurgu yapan ve bu konuda müstakil bir kitap da kaleme 
alan Akseki, bu sözü nasıl normal karşılar? En azından bir açıklama 
yapması gerekirdi. Ama tam aksine, kendi açıklamalarına destek olarak 
kullanmıştır.  

Akseki, İslâm nazarında ahlâkî gaye bakımından insanların üç 
kısma ayrıldığını söyler. Bunlar şunlardır: 

1. Ehl-i Dünya. 

Bu zümreye dâhil olanlar, vazifesini dünya menfaati için ifa eden-
ler.  

2. Ehl-i Ahiret.  

Bu zümre vazifelerini öbür dünyadaki sevap ve ceza mülahazasıy-
la yapalar. 

3. Ehlullah.
61

 

Bunlar da vazifelerini yalnız Allah’ın emri olduğu için yaparlar.
62

 

Birincinin ahlâkî bir değeri yoktur. İkinci ve üçüncünün ise vardır. 

Akseki vazife konusunda, “Ehem-Mühim” ilişkisine, yani neyin 
neden daha önce gelmesi gerektiğine de dikkat çeker. Bu konuda şöyle 
bir açıklaması vardır: 

“Müslümanlıkta sağlık ilmi, din ilminden önce gelir.” 
63

  

Neden böyle? 

Diyor ki:  

Bir milletin kuvvetli ve sağlam olması, ailelerin kuvvetli olmasına 
bağlıdır. Ailenin kuvveti ise, ancak fertlerinin kuvvetinden doğar. Memle-
ketin ve milletin en büyük kuvvet kaynağı köylüdür.

64
 Onun için onu, her 

türlü hastalıktan, bilhassa kolera, frengi, tifo, tifüs gibi, bulaşıcı hastalık-
lardan korumak gerekir.  

                                                      
61

 Ehlullah. Bu tabir “Allah adamı, veli, evliyâ” anlamına gelmektedir. Daha çok 
sufîler tarafından kullanılmaktadır. Ehl-i sünnet taraftarlarınca çok fazla itibar 
gören bir kavram olmasa gerek. Çünkü kişilerin kutsallaştırılması endişesi söz 
konusudur. 
62

 Akseki, Askere Din Kitabı, s, 
63

 Akseki, Askere Din Kitabı, s. 164. 
64

 Bunları yazdığı yıllar (1925), ülkenin % 80’i köylerde yaşamakta idi. Ayrıca, 
sanayinin gelişmediği o devirde köylüler, ülkenin kendi kendine yeterli olmasında 
en büyük katkıyı sağlamakta idi.  
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F. AHLÂK ÖĞRETİMİ 

Akseki ahlâkî konuları izah ederken, sadece nazariyat üzerinde 
durmaz. Bunun yanında, nasıl öğretileceği hususunu da ele alır.  

Şimdi, bunların neler olduklarını, bazı başlıklar adı altında, kısaca 
izah etmeye çalışalım. 

1. İnsanı Tanıtmak 

Ahlâkın akıl, hürriyet, ihtiyar ve iradeye dayalı bir hareket olduğunu 
kamu âlem bilir. Bu özelliklerin de sadece insana mahsus olduğu aşikâr-
dır. Öyleyse ahlâkî davranışları anlamak için insanı hem bedensel, hem 
zihinsel ve hem de psikolojik yönden çok iyi tanımak gerekir. 

Akseki bu konuda, özet olarak şu tip bir mülahazada bulunur: 

İnsanın bir gözle görülen maddî boyutu, bir de görünmeyen ve 
aklı-ı selim ile anlaşılan ruh boyutu vardır. Bunlar mahiyetleri itibariyle 
ayrı şeyler olduğu halde, öyle birleşip kaynaşmışlardır ki birinin te’sirinden 
öteki de müteessir olmaktadır.  

Bu duruma göre insanın hem cismî ve hem de rûhî vazifeleri söz 
konusudur. 

Yine her ikisinin kendine mahsus hastalıkları olduğu gibi, tedavi ve 
ilaçları da vardır.  

İnsanın ruhu ve kalbi, yaratılış itibariyle temizdir. Her kalıba istida-
dı vardır. Eğer akıllı bir mürebbi elinde büyürse, her türlü manevî has-
talıklardan uzak, ulvî ve yüksek bir ruh olarak ortaya çıkar. Sorumsuz 
mürebbiler elinde ve fena te’sirler altında bırakılırsa, sahibinin başı-
na bela olacak bir ruh olur.

65
  

Aslında “hulk ve ahlâk” denilen şey, ruha mahsus bir durum ve 
şekilden, ruhta yerleşmiş bir melekeden ibarettir. İnsandaki iyilik ve 
kötülük o meleke sayesinde, hiç yorulmadan kolaylıkla ortaya çıkar.  

Meselâ kimi insan, pek de imkânları olmadığı halde cömertlik ya-
par; kimisi de zengin olmasına rağmen cimrilikten yakasını kurtaramaz. 
İşte bunların hepsi, ruhta bulunan o “meleke” sayesindedir.  

2. Menfaat Duygusunu Harekete Geçirmek 

Bilindiği gibi, insan çok yönlü bir varlıktır. Şüphesiz fıtratında men-
faat duygusu da vardır. Hem de çok kuvvetli boyuttadır. İslâm, diğer 
                                                      
65

 Akseki, İslâm Dini, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ank. 1967, s. 230-233. 
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duygular gibi, bu duyguyu da yok etmez. Kemâl sıfatı kazandırmak 
için onu olumlu istikamete yönlendirir.  

Peki, ahlâk eğitiminde bundan nasıl yararlanılabilir? 

Akseki burada şöyle bir izah yapıyor: 

“İnsanları en evvel îfâ-i vazifeye sevk edecek olan menfaat-i mad-
diyedir. Buradan başlayarak ilim ve irfânın tezâyüdü nispetinde akıl ve 
dirayeti de tevessü’ eder. Ve bu suretle menfeat fikirlerinden tecerrüd 
eder, gayeye yükselir; ve bu gayeye doğru gittikçe rızâ-i bâriye müncer 
olur. Ve hakiki vazife fikri de işte o zaman tamam ve kemâli üzere bil fiil 
hâsıl olur.”

66
 

Yine Akseki, domuz etinin haramlığını anlatırken, illet boyutuyla bir-
likte “hikmet” boyutunu da ele alır. Bunun haram kılınmasında, insanların 
menfaati noktasından bir hikmetinin olduğunu söyler. Bu meyanda, do-
muz etinin tıbbî açıdan insana bir sürü zararlarının olduğunu dile getirir.

67
  

3. Konuları Âyet ve Hadislerle Desteklemek 

Gerek hutbe ve vaaz tipi yazılarında ve gerekse bazı kitaplarındaki 
konu anlatımlarında önce bir âyet ve hadise yer verir. Ondan sonra da 
buna uygun bir şekilde, günün meselelerini ve dikkat çekmek istediği 
konuyu anlatır. 

Bunun sebebi şudur: Ahmet Hamdi Akseki, âyet ve hadisleri, in-
sanın ve insanlığın en büyük hikmet, hak ve vazife kaynağı olarak görür. 

Der ki: “Medeniyyet-i hakikiyyenin ruhu İslâm’dır. En sağlam 
desatîr-i ahlâkiyye ve ictimâiyye ancak İslâm’ın kanunlarıdır. Hakiki 
medeniyet ancak Müslümanlıkla yahut o din-i mübînin bazı nusûsiyle 
kaimdir. Hangi tarik ile olursa olsun kuvvet-i İslâm’ı yıkmak mümkün de-
ğildir. Zira onu yıkmakla medeniyet-i fazıla-i insâniyyeyi, ruhun terakkiyât-
ı manevîyyesini yıkmak, meydandaki ilmi, ameli, bu kadar nusûsu ve 
desâtîri mahvetmek, insanları ilk edvâr-ı vahşet ve cehâlete irca’ eylemek 
arasında hiçbir fark yoktur. Bu ise, bütün kâinâtın el ele verdikleri halde 
bile başa çıkamayacakları bir iştir. 

Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Kâfirler 
istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.

68
  

 Bize ne yazık ki nazariyât-ı felsefîye pâyesi verilen bir yığın dı-
şı yaldızlı efkâr-ı beşeriyyeye kapılıyoruz da efkâr ile (yani başımızda 
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 Akseki, Ahlâk Dersleri, s. 99. 
67

 Akseki, Ahlâk Dersleri, s. 192-194. 
68

 Akseki, Ahlâk Dersleri, s. 290. 
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dururken üzerine perde-i sıyân indirmek istediğimiz) âyât-ı hikmeti 
mukâyese etmiyoruz.”

69
 

Sonra da şöyle bir duada bulunur: 

“Ya Rab! Dinlerindeki hikem ve esrârı görmeyen, ondaki bedâyii 
teemmül etmeyen Müslümanlara sermedî dininin, ebedî kanununun 
hakâyıkını idrâk için bitmez tükenmez azim ver!”

70
 

4. Çevrenin Etkisine Dikkat Çekmek  

Kültürümüzde çevrenin etkisine dikkat çeken pek çok deyim ve 
atasözü vardır. İşte bir kaçı: 

Arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. 

Kır atın yanında duran, ya huyundan ya suyundan. 

Körle yatan şaşı kalkar. 

Akseki gençlerin eğitimi açısından, kötü arkadaş çevresine çok 
dikkat çeker.

71
  

5. Eleştirel Düşünceyi Yerleştirmek 

Eleştiri, bir kimse veya bir şeyin iyi veya kötü taraflarını ortaya ko-
yarak değerlendirmesini yapmaktır.  

Akseki, başta ahlâk nazariyeleri olmak üzere, bunu belirli ölçüde 
yapmaktadır.  

Ayrıca gençlerin eğitim ve öğretiminde, bu eleştiriden yararlanılma-
sını ister. Bu konudaki ikazı şöyledir: 

“Bilhassa tahsil çağında olan gençler için muhafaza-i iffet mese-
lesi çok mühimdir. Bunun için kuvvetli bir iradeye sahip olmak, şehvânî 
fikirler üzerinde daimâ sû-i tenkid icrâ etmek, dimağı ulvî düşüncelerle 
meşgul etmek, fena refiklerden sakındırmak lâzımdır.”

72
  

Akseki bu düşüncesiyle, tam bir eleştiri adamı olduğunu göster-
mektedir. Çünkü sadece kötü tarafların gösterilmesiyle iktifa etmiyor; 
bunun yerine iyi düşüncelerin yerleştirilmesini de istiyor.  

Buna eğitimde “ikāme metodu” denilmektedir.  

                                                      
69

 Akseki bu ifadesiyle, hem felsefî nazariyelere ve hem de İslâm’ın hikmetini 
anlatmaktan aciz olan Müslümanlara önemli bir eleştiri getirir.  
70

 Akseki, Ahlâk Dersleri, s. 289-290. 
71

 Akseki, Ahlâk Dersleri, s,180. 
72

 Akseki, Ahlâk Dersleri, s. 180. 



320   SON DÖNEM OSMANLI AHLÂK TERBİYECİLERİ VE AHLÂK TERBİYESİ 
 

 

 

6. Hikâye ve Temsillerden Yararlanmak 

Gelmiş geçmiş pek çok mütefekkir, eğitimci ve yazar, hikâye ve 
temsilleri, kendilerine göre hakikat olan düşüncelerini anlatmada kullan-
mıştır. Çünkü bu yolla meçhul olanlar ma’lum hale gelmekte, mücerret-
ler müşahhaslaşmakta, mürekkep olanlar basite indirgenmekte, teoriler 
pratik görünüm kazanmakta, uzak olanlar ise yakınlaşmaktadır.  

Ayrıca günümüzde hikâye ve temsiller bazı hastalıkları tedavi et-
mede de kullanılmaktadır. Çünkü bu yolla, dinleyen kişi doğrudan hedef 
alınarak kişiliği zedelenmemektedir. Sanki uzaklarda yaşanan bir olay 
gibi,dir. Ama farkında olmadan bunları, bir şekilde, kendisiyle özdeşleşti-
rebilir.  

Ayrıca hikâye ve temsiller, insanların kendilerini savunmalarında, 
lafı gediğine koymada, hatta bazen zâlimin elinden canlarını kurtarmada 
son derece etkili olmuştur.  

Beydaba’nın fabl tarzında yazdığı Kelile ve Dimnesi, Şeyh Sadi 
Şirazî’nin hikmetlerle süslenmiş Bostan ve Gülistanı, Molla Cami’nin 
Baharistan’ı, Mevlanâ’nın Mesnevisi, Nasreddin Hoca’nın Nükteleri, 
hikâye ve temsiller açısından çok zengindir. Bu yönleriyle bu kitaplar, 
devlet adamlarını yetiştirmek için yazılan siyâsetnâme türü eserler 
arasına da girmeyi hak etmiştir. 

Diğer taraftan Kur’ân’da ve Hz. Peygamber’in hadislerinde bazı hi-
kâyeler ve temsiller farklı bir üslûpta yer almaktadır.  

Bu da anlamayı kolaylaştırmaktadır. 

 Şüphesiz, hikâye ve temsillerin bu derece eğitsel değerini bilen 
Akseki, askerler, çocuklar ve köylüler için yazdığı kitaplarında yeri 
geldikçe hem hikâyeleri ve hem de temsilleri ustalıkla kullanmıştır.  

Nitekim “Ahlâk Dersleri” isimli kitabında, bazı konuları anlatırken, 
temsillere yer verdiği görülmektedir.

73
 Askere Din Kitabı’ında ise “Şeca-

at ve Kahramanlık Menkıbeleri” diye müstakil bölüm bile ayırmıştır.
74

 

7. Soru-Cevap Metodunu Kullanmak 

Soru-cevap metodu, tarih boyunca en çok kullanılan aktif öğretim 
metotlarından birisidir. Bu metot, buluş yoluyla öğretim stratejisine 
dayanmaktadır.

75
 Sınıf içi uygulamalarda yaygın kullanılır. Öğrencilere 
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 Bak. Akseki, Ahlâk Dersleri, s. 124. 
74

 Bak. Akseki, Askere Din Kitabı, s. 209-240. 
75

 Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi: Öğrencilerin kendi kendilerine öğrenebileceği 
ortamı oluşturmasıdır.  
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eleştirel düşünme, düşündüğünü söyleme, bilişsel yeteneklerini kullanma 
ve konuşma alışkanlığı kazandırır.  

Soru-cevap metodundan bahsedilirken, hep Sokrates (M.Ö. 470-
399) hatıra gelir. Çünkü onun bu metodu etkin olarak kullandığı bilinmek-
tedir. 

Bu metodu kullanan öğretmen, öğrencilerinin hatırlama, yargılama, 
değerlendirme, karar verme, yaratıcı düşünme, sosyalleşme, yorumlama, 
kendini kontrol etme, dersi dikkatle dinleme, bildiklerini pekiştirme ve 
sağlıklı iletişim kurma becerilerini geliştirmiş olur.  

Böylece hem öğrencilerin derse karşı ilgileri ve dikkatleri artar, hem 
de ne öğrettiği konusunda kendisini kontrol etme imkânı bulur. 

Yalnız soruların, mutlaka bir amacı olmalı. O zaman bir anlam ta-
şır. Yine soruların içinde, cevabın da olmaması gerekir.  

Bu arada, “evet ya da hayır” şeklinde cevap verilecek sorular da 
pek fayda sağlamaz.  

Diğer taraftan sorular, belirli açıklamalar yapıldıktan sonra, sınıfın 
anlayacağı şekilde sorulmalı. Daha ders başlar başlamaz sınıfa soru 
yöneltmek, hem öğrencileri sıkar ve hem de pek bir kazanım elde edil-
mez. 

Yine sorular sorulurken, öğrencilerin yetenek ve seviyeleri, yani 
ferdi farklılıkları dikkate alınmalıdır.  

Bu arada, soru sorulduktan sonra mutlaka birkaç saniye beklenme-
li. Bunun yanında, cevap veren öğrenciyi diğer arkadaşlarının dinlemesi 
temin edilmeli.  

Ahmet Hamdi Akseki, bu metodun yararlarını iyi bilmektedir.  

17 Mart 1916 tarihinde, Heybeliada’da Mekteb-i Bahriye-i 
Şahâne’ye “Din Dersleri, Din Felsefesi ve Ahlâk dersleri” muallimli-
ğine tayin olduğunda, ilk dersini öğrencilerle birlikte müdür ve hoca-
lar da dinler.  

Daha derse girer girmez, şöyle başlar: 

“Efendiler! 

Dersimiz, din dersidir. Demek ki sizinle din müzakere edeceğiz. 
Dinen her müslümanın bilmesi zaruri ve elzem olan bazı meseleleri 
konuşacağız. Binaenaleyh, evvelâ din ne demektir? Bunu öğrenmeli-
yiz.”  
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Görüldüğü gibi, başta, dersinin din dersi olduğuna dikkat çekiyor. 
Bu aynı zamanda, “Bu dersi sakın başka ders zannetmeyiniz. Zihnini-
zi toplayınız.” anlamına da gelmektedir. 

Öğrencilere dini müzakere edeceklerini söylüyor. “Ben anlatayım 
da siz dinleyin” demiyor.  

Bununla demek istiyor ki, hatırlatma boyutlu ders anlatacak. Bir 
takım sorular sorarak, karşılıklı fikir alış-verişinde bulunulacak. Ayrıca 
öğrencilerde asla, bilmedikleri bir şeyin öğretildiği havası uyandırıl-
mayacak. 

Haliyle böyle bir eğitim uygulamasıyla, öğrenciye saygı duyulmakta 
ve şahsiyet kazandırılmaktadır. Bunun sonucunda hocaya da saygı duyu-
lacağı muhakkaktır. Bu da öğretimin kalitesini yükseltir. Zaten temel 
amaçlardan birisi de budur.  

Sonra, dinen her müslümanın bilmesi zaruri ve elzem olan bazı 
meseleleri ele alacağını söylüyor. 

 Bundan maksadı şu olsa gerek… 

Bütün Müslümanlara ortak bir bilgi ve kültür kazandırmak. Bu, 
Müslümanların birbirleriyle etkili iletişim kurmaları açısından çok 
önemlidir. Keşke bütün Müslümanlar önce kendileri için elzem ve zaruri 
olan şeyi bilebilse!  

Başka ne diyor, Akseki? 

Dinin ne olduğunun öğrenilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.  

Çok yerinde bir giriş… Öyle ya, bir şeyin ne olduğunu bilmeden 
onun dersinden ve hayatla ilişkisinden nasıl bahsedilir? Edilse bile ne 
derece anlaşılır? 

Sonra, şöyle bir kısa ve kapsamlı din tarifi yapıyor: “Din, Cenab-ı 
Allah’ın peygamberleri vasıtasıyla kullarına tebliğ eylediği itikadî, amelî 
ve ahlâkî bir kanun-i umûmîdir ki, âkil insanları hayır ve fazîlete sevk 
eder.”

76
  

Görülüyor ki, dinin gayesi akıl ve irade sahibi insanları hayır ve 
fazîlete sevk etmesidir. Bu boyutuyla ahlâkîdir.  

Aslında din için “itikadî, amelî ve ahlâkî bir kanun-i umûmî” der-
ken, sıralamaya çok dikkat etmek gerekir.  

                                                      
76

 Veli Ertan, a.g.e., s. 5. 



                                                       AHMET HAMDİ AKSEKİ                                                    323 

 

 

Akseki kitaplarında genelde, itikaddan sonra ahlâkî hep ilk sıra-
ya almıştır. Çünkü ibadetlerin de sonucu ahlâkîdir. Diyanet işleri başkan-
lığına gerek asaleten ve gerekse vekâleten tayin olunduğunda, müftülere 
gönderdiği ta’mimlerde de buna özellikle dikkat çekmiştir.

77
 

 Öyleyse, “İslâm Dini” adı altında yazmış olduğu kitap neden 
“İtikad, İbadet, Ahlâk” olarak sıralanmıştır? 

 Bunun önemli bir sebebi olsa gerek.  

Ama şöyle bir izah getirmek, sanki mümkün… 

Başta sıralamada, bu üç unsurdan sonra, “Muamelât ve Ceza” yok. 
Aslında genel sıralama öteden beri beş madde olarak yapılmaktaydı. Ne 
var ki laiklik gereği bu son iki madde “İslâm Dini” isimli kitapta yer alma-
maktadır. Bir de “ibadet”in ve itikadın ahlâkın önüne geçirilmesi, dikkat 
çekmektedir.  

Bilindiği gibi, daha Kur’ân’ın başında Allah şöyle buyurur: 

İçinde şüphe olmayan bu Kitab (Kur’ân), müttekîler (Allah’ı he-
saba katarak davranışta bulunanlar) için bir hidâyet, yani rehberdir.

78
 

Yine, Kitabı da, imanı da, Yaratıcı’yı da kendisinden öğrendiğimiz 
Hz. Peygamber’in en önemli vasfı Kur’ân’da şöyle zikredilir: 

Şüphesiz sen büyük bir ahlâk özerindesin!
79

  

Bütün bunlar gösteriyor ki, “ahlâk” sıralamada ön sıradadır. 

Akseki hoca, kesinlikle bunları bilmiyor olamaz. Kitabının içindeki 
sıralamanın aksine, kapağa “İtikad, İbadet, Ahlâk” olarak yazması, bü-
yük bir zorlamanın olduğunu göstermektedir.  

Hoca dersin sonunda, öğrencilerinden soru sormalarını ister. 
Bunun üzerine müdür ve hocalar Akseki’ye dönerek şu ikazı yaparlar: 

“Burası askeri mekteptir. Kendisine has bir disiplini vardır. Talebe 
gelişi güzel, hocasına sual sormaya mezun değildir.” 

Akseki Hoca’nın cevabı şöyle olur: 

– Ben ancak bu tarzda ders verebilirim… 

Hoca bu usulle ders vermesi sebebiyle sevilir. Yanına rahatça yak-
laşılabilen bir şahsiyet görüntüsü verir. Bu yüzden, kısa zamanda talebe-
yi etrafına toplar. Bunun sonucunda gençlerin vicdanında din duygusu 

                                                      
77

 Bak. Veli Ertan, a.g.e., s. 21. 
78

 Bakara, 2/2. 
79

 Kalem, 68/4. 
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şuurlu bir şekilde yerleşmeye başlar. Talebeler, ders dışında da Hoca’yı 
rahat bırakmaz. Akıllarına gelen soruları her yerde sorarlar. O da zamanı 
ve zemini dikkate alarak, müspet bilimlerden de yararlanarak, cevapla-
mayı kendisine bir düstur edinir.  

Görülüyor ki Akseki Hoca, bu “Soru-Cevap Metodu”nu uygu-
laması sayesinde, din dersini sıkıcı bir ders olmaktan çıkarmıştır.

80
  

Akseki, kitaplarında da soru-cevap metoduna yer vermiştir. 

Bu tip eserler, âdeta karşılıklı konuşma havası aksettirir. Bu yüz-
den de anlaşılması daha kolay olur. Onun için, tiyatro eserleri bu metotla 
yazılmaktadır.  

Bilindiği gibi, bu metot, aktif öğrenme metotları arasında yer alır.  

Ahmet Hamdi Akseki de, bazı eserlerinde bu metodu etkili bir şe-
kilde kullanmıştır. Bunların başında “Askere Din Kitabı” gelir.

81
 Bu ese-

rinde, anlatmak istediği dinî ve ahlâkî konular ile askerlik mesleğinin 
kutsallığı ve önemi hakkında soru sorup cevap verir.  

Akseki bu kitabında, sanki öğrenciye soru sorup cevabı da kendisi 
veriyor. Elbette ki, okuma ve anlama bakımından büyük kolaylık sağla-
maktadır.  

Bunun yanında kitap, öğrencilerin birbirlerine, öğretmenlerine ya da 
otorite kabul edilen birilerine soru sorup cevap almaları şeklinde de di-
zayn edilebilirdi. 

8. Ruh Terbiyesi 

Ruh insanın özü, can, nefes ve canlılık demektir. Ruh beden ülke-
sinin sultanı olarak kabul edilir. Beden kafese, ruh ise bu bedenin için-
deki kuşa benzetilmiştir.  

 Ruh terbiyesi ise, ruhî melekelerin,
82

 ruhî kuvvetlerin ve iç duygu-
ların terbiyesi demektir.  

Bu terbiyenin verilme sebebi, duyguların ve düşüncelerin, verece-
ğimiz kararların ve hükümlerin daime iyi ve temiz olmasını sağlamak, 
yaratılıştaki vicdan temizliğini korumaktır.  

                                                      
80

 Bak. Veli Ertan, a.g.e., s. 6. 
81

 Bak. A. H. Akseki, Askere Din Kitabı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Anka-
ra, 2002. Bu kitap, askerin dinî bilgisini ve maneviyatını yükseltmek için, devrin 
genelkurmay başkanı Mareşal Fevzi Çakmak tarafından 1925 yılında yazdırılmış-
tır.  
82

 Meleke: Tekrarlama sonucu kazanılan yatkınlık, alışkanlık. 
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Akseki, ruh terbiyesini vermek için şu hususların gerekli olduğu-
nu söyler: 

a. İtikadı düzeltmek. Bu, tek bir Allah’a iman etmek ve kalbini bu-
na bağlayarak hiç şaşmadan onun gösterdiği yoldan gitmekle mümkün 
olur.  

b. Ruhu evham ve hurâfe denilen manevî pisliklerden korumak. 

c. İyi bilgilerle dimağı doldurmak. 

d. Güzel ahlâk ile kalbi bezemek.
83

  

Bunlar gerçekten sağlıklı bir îman ve amel için önemli. Yalnız 
kendisi, diyanet işleri başkanı olduğu zaman, bütün müftülere gönderdiği 
ta’mimde, şöyle diyor: 

“Cenab-ı Hakkın lütfu inâneyetine ve Peygamber Efendimizin 
imdad-ı rûhanîsine

84
 güvenerek Diyanet İşleri Başkanlığını deruhte et-

miş ve işe başlamış bulunuyorum…”
85

 

Sormak lazım… 

Nasıl oluyor da, Akseki gibi, bir âlim, ehl-i sünnetin pek de onay-
lamayacağı bu din algısının etkisinden kendisini kurtaramıyor? Sanki Hz. 
Peygamber hala diri… Allah’ın elçisi değil de, yanında yardımcı bir İlah! 
Kendisinden istenenlere anında cevap veriyor, ruhaniyetiyle her yerde 
dolaşıp görüyor… 

Hâlbuki Allah bu konuda, bakınız, nasıl ihtarlarda bulunuyor? 

“Allah’ı bırakıp da, Kıyamet Günü’ne kadar (duaya) karşılık ve-
remeyecek kimselere, dahası kendisine dua edildiğinin dahî farkında 
olmayan kimselere yalvarıp yakarandan daha şaşkın ve sapkın biri 
olabilir mi?”

86
  

 “Kuşkusuz Allah haktır ve O’ndan başkasını çağırmanız ise 
batıldır.”

87
 

Peki, nasıl oluyor da, bunca âlim,
88

 mütefekkir ve yönetici, pey-
gamberin ruhaniyetinden yardım talep edebiliyor?

89
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 Akseki, Askere Din Kitabı, s. 173-178 
84

 İmdâd-ı rûhanî: Rûhaniyet-i peygamber. Hz. Peygamber’in manevî, rûhanî 
boyutundan istenen yardım.  
85

 Bak. Veli Ertan, a.g.e., s. 28. 
86

 Ahkaf, 46/5.  
87

 Hac, 22/62. 
88

 Abdullatif Harputî (1842-1916), “Tenkîhu`l-Kelâm” isimli eserinde, “Sana ne 
iyilik gelirse Allah`tandır. Sana ne kötülük dokunursa, kendindendir. Ey Muham-
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Öyle anlaşılıyor ki, bu konu üzerinde ciddi araştırmalar yapmak ge-
rek…  

SONUÇ 

Ahmet Hamdi Akseki Hoca’nın hem ahlâk kitabı yazdığı ve hem 
de ahlâklı olduğu üzerinde durulur. Bu konudaki şahsiyetinin oluşmasın-
da, bize göre, bilgisi yanında, el emeği ile geçinebilme gücünü kazan-
mış olmasının da büyük rolü vardır.  

Meselâ hayatını yazanlar, bir yerlerden yardım gördüğünü, burs al-
dığını, birilerinin özel himayesine girdiğini yazmıyor. Onun için de söyle-
yeceklerini, belki birkaç husus dışında, rahatlıkla söyleyip yazabiliyor.  

O’nun bu yönünün, bütün ahlâk ve din eğitimcilerine örnek olma-
sı temennimizdir.  

Müspet ilimlere ilgi duymuştur. Keşke, bitirmiş olduğu birkaç bölüm 
yanında, tecrübî ilimlere dayalı bir bölümü de bitirmiş olsaydı. O zaman, 
meselelere daha derinliğine nüfuz etmiş olurdu. Nitekim etkisi altında 
kaldığı Âkif, fiili olarak önce müspet ilimlerin okutulduğu Batı tipi bir mek-
tep olan Halkalı Baytar Mektebi’inden mezun olmuştur. Bunun yanında 
geleneksel medrese ile ilgili bilgileri, başta babası olmak üzere, çevresin-
deki âlimlerin teşviki ve kendi özel gayretiyle, en az bir medrese mezunu 
kadar öğrenmiştir. 

Buna rağmen Akseki, eserlerinde ciddî psikolojik ve felsefî tahlil-
lerde bulunmuştur. Yine her konuda Kur’ân ve sünnete vurgu yapmıştır. 
Ama bunun yanında geleneksel kültür içinde oluşan “Ehlullah, Pey-
gamber’in ruhaniyetinden yardım” gibi, bazı kavramları kullanmakta bir 
beis görmemiştir.  

Akseki, bütün eserlerinde ahlâkî bir gaye gütmüştür. Öyle sanıyo-
ruz ki bu, ahlâkı dine dayandırma gayretinden ileri gelmektedir.

                                                                                                                        
med; seni insanlara peygamber gönderdik, şahit olarak Allah yeter."

88
 âyetini 

açıklarken, şöyle bir izah yapar: 
   "Bu âyetin hükmü gereğince işbu eser-i âcizânemde zuhura gelen hasene, 
eser-i lütf-i Celil-i ilâhî ve imdad-ı ruhani-î peygamberi olduğu gibi, vuku bulan 
seyyie dahi, kendi acz`u kusurumdan olduğu cihetle, lütf-i Celil-i ilâhî mukabilinde 
hamd ve senâ ve imdad-ı ruhani-î Hz.Peygamberiye karşı da salât`ü selâm ve 
taksirât-ı acizânemden dahi istiğfar-ı tam ile hatm-i kelâm eylerim. Tevfik Al-
lah`tandır.” Bak. Abdullatif Harputi, Tenkîhu’l-Kelam, s. 360 vd. 
(http://www.hadefislamilimleri.com/makaledetay.aspx?id=6’dan naklen. Erişim 
tarihi: 03.12.2014.)   
89

 Konuyla ilgili olarak geniş bilgi için bak. Abdulaziz Bayındır, 
http://www.suleymaniyevakfi.org/arastirmalar/osmanlinin-cokus-devrinde-din.html 
(Erişim tarihi: 04.12.2014) 
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GENEL DEĞERLENDİRMELER  

 

Prof. Dr. Hüsamettin ERDEM 

Necmettin Erbakan Ü. İlahiyat Fakültesi 
 

Öncelikle bu toplantının düzenlenmesine vesile olan başta Prof. Dr. 
Mehmet Faruk BAYRAKTAR Bey’e, Düzce Üniversitesine, Düzce Müftü-
lüğüne ve İSAV’a şükranlarımı arz ediyorum. Böyle bir toplantıya katılma 
şerefini bize lütfettikleri için ayrıca takdirlerimi sunuyorum.  

Benim değerlendirmelerim bir teklifler ve bazı hususları açıklama 
şeklinde olacaktır. Bu gün ve dün üzerinde durduğumuz Osmanlı’nın son 
dönemindeki ahlâk eğitimcileri şöyle baktığımız zaman da aşağı yukarı 
tanzimattan cumhuriyete kadar olduğunu varsayarsak bu sayının burada 
oniki ismi ele alınmış. Bu oniki kişiden bir-iki tanesi cumhuriyet dönemin-
de daha çok yaşamış ve yazmış kişi olarak gözüküyor. Benim için bu 
önemli değil, önemli olan bu oniki kişinin burada zikredilmesi ve ele alın-
masıdır. Bu iki gün içinde de gerçekten arkadaşlarımız büyük bir 
vukûfiyetle meseleye yaklaştılar. Bu arada zaman zaman belki bazı tek-
nik bizim anlayışımızdan farklılaşan durumlar da ortaya çıktı. Ben bunları 
az sonra kısaca tekrar edeceğim.  

Benim teklifim şu: Biz burada oniki kişiyi konu edindiysek, bir başka 
toplantıda bir oniki kişi daha bir ilmî toplantı şeklinde veya bu şekilde ele 
alınabilir. Bu yine Osmanlının son döneminden mi olsun. Çünkü Osman-
lı’nın son döneminden kalan belki bir kısmı azı diş, bir kısmı da ön diş. 
Ama azı dişi gibi, olan hâlâ birçok ahlâkçı var.  

İkinci bir teklifim: Bir de ahlâk eğitimcisi olarak burada bu konu da-
ha çok gündeme geldi. Tabii ki, bir ahlâk yazarının bir ahlâk eğiticisi oldu-
ğu kaçınılmaz bir tabii sonuç. Ama bunun dışında ayrıca gerçekten ahlâk 
eğitimiyle uğraşan ve ahlâkın eğitim boyutuyla uğraşan kişiler var. Bunları 
da başka bir ilmî toplantıda ayrıca ele almak çok iyi olacaktır. Kimdir bun-
lar? Bunlardan birkaç isim zikredecek olursak mesela, Sami Bey: İlm- 
terbiyey-i islamiyye, ilm-i terbiyey-i etfâl gibi, bir takım eserlerin yazarı 
olarak biliyoruz. Mesela bunlardan Nazif Surûrî Bey: Terbiyey-i İslâmiyye 
adı altında doğrudan doğruya ahlâk eğitimiyle, İslâm eğitimiyle ilgilinen 
kişiler arasında. Yine pedogoji uzmanlarının çok yakından tanıdığı Musta-
fa Satı Bey: Bu da Fenn-i Terbiye adı altında, bizim yazar olarak bildiği-
miz aynı zamanda lügatçı olarak bildiğimiz Muallim Naci’ nin: Mekteb-i 
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Edep gibi, İbrahim Aşıkî’nin: Mektep Terbiyesi gibi, Mehmet Ali’nin Fenn-i 
Kebir-i İslâmiyye Dersleri gibi. Bunlar benim tesbit edebildiğim birkaç 
isimdir. Bunun gibi, olanlar için ayrı bir ilmî toplantının düzenlenmesi sanı-
rım çok iyi olacaktır.  

Yine bunlardan Abdullah Behçet, Abdullah Şevket, Abdurrahman 
Şeref, Ahmet Naim Babanzâde, Ahmet Nazif, Celal Nuri -bugünkü tebliğ-
lerde de çok önemli bir kişi olduğu ortaya çıktı- Ahmet Nebil gibi, o döne-
min ters görüşlü insanlarıdır. Şimdi biz meseleye hep bu taraftan baktık. 
Bir de öbür taraftan bakmak gerekir. Bu kişilerin de bence bundan sonraki 
düzenlenecek ilmî toplantıda dikkate alınması gerekir. Bu tür isimler uza-
yıp gidiyor.  

Ayrıca Cumhuriyet dönemi ahlâkçıları için de böyle bir sempozyum 
düzenlenebilir. Mesela bu Cumhuriyet dönemi içerisinde öne çıkan Mus-
tafa Namık gibi, Mustafa Rahmi gibi, Ömer Nasuhi gibi, Ahmet Hamdi 
Akseki gibi, Osmanlı olarak aldık ama Ömer Nasuhi de en az Ahmet 
Hamdi Akseki kadar Osmanlı sayılır. En azından Osmanlı saymasak bile 
Cumhuriyet dönemi ahlâkçıları arasında zikre değer diye düşünüyorum 
şahsen. 

Burada özellikle hemen hemen her konuşmacının bir şekilde de-
ğindiği vazife ahlâkî meselesi gündeme getirildi. Bu vazife ahlâkını arka-
daşlarımızın bir kısmı Immanuel Kant’a, bir kısmı Auguste Comte kadar 
götürdü. Gerçi son konuşmacımız bunun dört vazifeler şeklinde ortaya 
çıktığını biraz detaylandırdı ama burada şunu vurgulamak zorundayım: 
Bir kere Osmanlı ahlâkçısı diye nitelendirdiğimiz tanzimanttan cumhuriye-
te kadar sadece birkaç istisnası-onları biraz önce söyledim- Celal Nuri 
gibi, isimler hariç bütün bu ahlâkçıların temel dayanağı İslâm ahlâkıdır. 
Yani İslâm ahlâkî bunların alt yapısını oluşturuyor. Zaten ahlâk aslında 
aynı zamanda dinin de temelini oluşturuyor. Yani dinî müesseselerin üze-
rinde kurulduğu temel ahlâk temelidir. Bizim iktisadımızda, ilmimizde, 
ekonomimizde, siyasetimizde aklımıza ne geliyorsa onların hepsinin ze-
minini, alt yapısını oluşturması gereken ahlâktır. Bundan dolayıdır ki, 
İslâm Ahlâkının fazife temeli üzerine oturması onun aslî ve fıtrî özelliğidir. 
Bundan dolayıdır ki, insanın vazifeleri dediğimiz zaman insanın kendi 
nefsine karşı, Allah’a karşı, ailesine karşı, toplumuna karşı, devletine 
karşı ve diğer varlıklar diye nitelendirdiğimiz bugün ekolojik ahlâk adı 
altında da ortaya konulan bir ahlâk anlayışı zaten temelde doğrudan doğ-
ruya vazife zemini üzerine yapmamız veya yapmamamız gerekenler üze-
rine dayanıyor.  

Bizin ahlâkımızın iki temel dayanağı var: Bir yapmamız gerekenler, 
bir de yapmamamız gerekenlerdir. Bundan dolayıdır ki, biz hiçbir zaman 
din ve ahlâkî birbirinden ayıramayız. Bazı arkadaşlarımız Osmanlı’nın 
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gerilemesiyle alakalı meseleyi ahlâkî ve laik ahlâk vs. zeminlerine oturt-
maya çalıştılar. Bunun doğrudan doğruya dindarlıkla alakası var. Çünkü 
Osmanlı’da ahlâkın bozulmasında başta yönetici ve siyaset erbabı önce 
din açısından bozuldu, sonra ahlâkî olarak bozuldu. Arkasından ilmiye 
sınıfı önce dinin gereklerini yerine getirmez hale geldi, arkasından da 
ahlâkî bozukluklar ortaya çıktı. Osmanlı’da en son bozulan toplumdur. O 
da Birinci Dünya Savaşı ile başlamıştır. 

Biz ahlâkî değerler ile estetik değerleri çok kez birbirine karıştırıyo-
ruz. Mesela güzel ahlâk diyor arkadaşımız. “Mekârim” i güzel ahlâk diye 
çeviriyor. Mekârimin güzel olarak çevrildiği bir arapça metin ben ilk defa 
bu ahlâk tercümesinde görüyorum. Halbuki mekârim adı üstünde belli 
olgunluklar, kemalât demektir. Bu kavram kargaşasını da bir başka top-
lantıda ele almak istiyorum.  

Hepinizi saygıyla selamlıyor, Allah’a emanet ediyorum.  

 

Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK  

Necmettin Erbakan Ü. İlahiyat Fakültesi 

Dünden bu yana hakikaten güzel konuşmalar ve tebliğler dinledik. 
Arkadaşlar fevkalade hazırlıklı gelmişler. Hatta kitapları baskıya verilecek 
hale bile getirmişler. Müftülüğümüzün de konuya dört elle sarılmış oldu-
ğunu gördük. 

Ayrıca İSAV yetkilileri ve bu ilmî toplantının baş sorumlusu olan M. 
Faruk Bayraktar beyin gayretleri de her türlü takdirin üstündedir. Hepsini 
takdirle yâd etmek istiyorum.  

Dün akşam bir şey oldu.  

Daha ilmî toplantı bitmeden, İsmail Lütfi Çakan Bey İstanbul’a dön-
dü. Uğurlarken, “Nereye gidiyorsunuz? Değerlendirme konuşmamda sizin 
sunumuz hakkında konuşacağım.” dedim. O da “İzinlisin. İstediğin gibi, 
konuş” dedi. Ben de o sözünden cesaret alarak dünkü konuşmasıyla 
alakalı bir iki şey söylemek istiyorum. 

“Hz. Peygamber’e İttiba” meselesi üzerinde durdu. Doğrusu iyi bir 
sunumdu. Salon tıklım tıklım. Alkışlar da o biçim. Epeyce not aldım. Şimdi 
nerden başlayayım?  

Bakınız, Hz. Ömer’in (r.a.) bu konuda bir uyarısı var. 

Herkes konuşurken, güçlü bir desteğe dayanıyor. Ben de Hz. 
Ömer’e dayanayım. 
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Bir seyrü sefer esnasında ashaptan birisinin def-i hacet ihtiyacı ol-
muş. Bakıyorlar ki eğri büğrü yoldan gidiyor. “Ne yapıyorsun?” diye soru-
yorlar. Cevap ilginç… 

“Daha önce Rasülullah’la birlikte yolculuk yapmıştık. O, böyle git-
mişti. Ben de onun gibi, gidiyorum” der. 

 Hz. Ömer buna fena halde kızar ve tenkit eder. Demek ister ki, 
adabına uygun bir şekilde bu eza ve cefa veren sıkıntıdan bir an önce 
kurtul.  

Bir başka misâl de günümüzden vereyim… 

Bir zamanlar bizim bazı öğrencilerimizde moda olmuştu. Gömlekle-
rinin ceplerine bir fes ve yanına da ucu dışarıdan gözüken kirli bir misvak 
koyarlardı. Bu ne, diye sorulduğunda; bu bizim İslâmî bir şahsiyete sahip 
olduğumuzu gösterir belge, derlerdi. Peki, misvaktan başka bir şeyle diş 
temizliği olmaz mı? Olmaz, diyorlardı. Üstelik bununla ilgili birçok delil bile 
getiriyorlardı. Sivak nedir? Sivak dişleri fırçalamaktır. Misvak deyince illaki 
o ağacı anlıyorlar. Ne yapmak lazım? Meseleye makasıttan, yani dişlerin 
temizlenmesinin gerekliliği açısından yaklaşmak gerekir. Eski âlimler 
bunun üzerinde çok durmuştur. Yani bundan maksat nedir, diye üzerinde 
düşünmek.  

Eğer biz böyle yapmazsak, bazı oryantalistlerin Hz. Peygamber 
hakkında dediğini kabullenmek zorunda kalırız.  

Ne diyorlar?  

 “Muhammed’in getirdikleri devrinin çok ilerisindeydi.” Ünlü oryanta-
listlerden Montgomery Watt (1909-2006) bunların başında gelir.  

Bununla demek istiyorlar ki, “Muhammed zamanına göre iyi şeyler 
yaptı; ama onları günümüze taşımak mümkün değil.” 

Aslında bu tipler, Hz. Peygamber hakkında pek çok kitap da yaz-
mış kişiler. Ama, böyle bir cümle söylemeleri, yeni yapılıp bitirilmiş bir 
binanın temeline dinamit koymak gibi,dir.  

Bir başka açıdan bakılacak olursa, İsmail Lütfi Çakan hocamız da 
dün Rasülullah’a tapışa yol açan bir boyutta meseleyi anlattı. Nerdeyse, 
Hz. Peygamber’in vahiy olmayan, bir beşer boyutuyla yaptıklarının hepsi-
ni, uyulması gereken bir dinî kural olarak sunuyor. Yaptıkları elbette 
önemli. Ama bir sınırı var. Şekil deyip de hepsini birden atmış falan da 
değiliz. 
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Sünnete ittiba meselesine, kesinlikle makasıttan (amaç boyutun-
dan) bakmalıyız. Zaten hiç bakılmıyor değil. Eğer böyle bir şey olmasay-
dı, hadislerin şerhlerine ihtiyaç duyulmazdı.  

Ayetlerin tefsiri için de aynı metod geçerli.  

Tabiî ki hiç bir yorum, şerh ve tefsir, maksadını da aşmamalı.  

Ne var ki, İsmail Lütfi Çakan hocamız gibi, yaklaşımlar ya da mak-
sadını aşan yorumlar, dinin hakikatinin anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. 
Onun için Mehmed Âkif şöyle der: 

Doğrudan doğruya Kur’ân’dan alıp ilhamı.  

Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâm’ı.  

Âkif bu ifadesiyle, asra şunu dedirtebilmeliyiz, demek istiyor: 

 “Bu Kur’ân, bu ahlâk ve bu prensipler bizim problemlerimizi çöze-
bilir.” 

İşte onun için, Hz. Peygamber’in sünnetine, mutlaka makasıttan 
bakmamız lazım. Yoksa dini günümüze ve gelecek zamana taşımamız 
mümkün olmaz.  

Bir diğer meseleye gelecek olursak… 

Konuşmacılar, anlattığı kişilerin, seküler ahlâk üzerinde pek dur-
madıklarına işaret ettiler.  

Ne demek sekülerleşme? 

Kelime anlamı, asra ait değerleri kabul etme… Bir anlamda dünya-
nın geldiği noktaya uyum sağlama ve dünyevileşme. Ama asıl manası, 
dinin faaliyet alanının daraltılması, hatta daha ileri gidilerek, dinin hayat-
tan kovulmasıdır.  

Bu sekülerleşme işi, tarihi süreç içinde oluşabilir. Nitekim Batı top-
lumlarında öyle olmuştur. Kilisenin baskısı ve bilgiyi tekeline alması dola-
yısıyla başlatılan karşı isyanların da bunda büyük rolü olmuştur. Ayrıca 
gelişen bilim ve teknolojinin, mevcut kiliselerin din anlayışıyla ters düş-
mesi dinin dışlanmasına yol açmıştır.  

Bizde, toplum dizayn edilirken, yani yeni şekil verilirken, Batı tipi bir 
sekülerleşme yanında, farklı bir sekülerleşme de söz konusudur. Meselâ 
“ahlâk”, Hz. Peygamber’in hayatında hep birinci sırada olmuştur. Hatta 
Hz. Hatice annemiz, peygamber olduğu konusunda, Hz. Peygamber’in 
kendisi bile şüphe ettiği bir zamanda, O’nun yüce ahlâkî davranışlarını 
dile getirerek peygamber olduğuna inanmıştır. Ama gelin görün ki, 
Ahmed Hamdi Akseki’inin yazdığı “İslâm Dini” adlı kitapta dinin esasları 
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sıralanırken, “İtikad, ibadet, ahlâk” şeklinde bir tanzim yapılmış. Haydi, 
laiklik gereği “muamelât ve ukûbat” kısmını almadınız. Bari ilk üç sıra 
bari, dinin ruhuna uygun olarak “Ahlâk, itikat ve ibadet” şeklinde olabil-
seydi.  

Burada yapılan şu: Dini kendi içinde farklı bir şekilde dizayn edile-
rek sekülerleştirilmek ve yozlaştırılmak istenmiştir. Bu konuyu daha iyi 
anlamak için, Ali Şeriatî’nin “Dine Karşı Din” kitapçığını iyi okumak ve 
üzerinde düşünmek gerekir.  

Yani dinler, kendi içinde kamplara ayrılarak savaştırılıyor… Böyle-
ce din, din dışı bir hayat alanına savrularak farklı bir sekülerleşme yaratı-
lıyor. Özellikle Müslümanlar bunun pek farkında değil.  

Prof. Dr. Mahmut KAYA  

İstanbul Ü. Edebiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi  

Son yıllarda çok şükür Türkiye’de güzel şeyler oluyor. Artık Türkiye 
kabuğunu çatlatmıştır. Allah’a şükür su mecrasını bulmuştur ve bu suyun 
önü artık tutulamaz. Bakınız bugün Türkiye sathında yüzlerce yerde değil, 
binlerce yerde seminerler yapılıyor, konferanslar veriliyor, ilmî toplantılar 
düzenleniyor, paneller düzenleniyor, va‘z ü irşatlar yapılıyor. Yani Türkiye 
kıpır-kıpır. Türkiye şahlanacak ve tarihteki kendine layık yeri bulacaktır. 
Elbetteki her milletin tarihinde inişler-çıkışlar vardır; bizim tarihimizde de 
olmuştur. Değerli hocamız Tayfun Bey’in ifade ettikleri gibi, 19.ve 
20.Yüzyılda iki kırılma yaşadık. İlk kırılma Tanzimat’ta oldu. Fakat Tanzi-
mat kadroları her şeye rağmen dışardan gelen etkileri absorbe ederek 
kendi kimlik ve kişiliklerini olabildiğince koruyabildi. Hatta batıdan gelen 
etkileri müspete dönüştürmeyi başararak yeni bir ilmî hareket başlatabildi-
ler. Nitekim medreselerin yanında mektepler açıldı. Bu farklılıklar berabe-
rinde başarıları da getirdi ve çok büyük insanlar yetişti.  

Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan kırılma ise çok acı oldu. 
Evet, Osmanlı’dan gelen müesseseler eskimişti, hantallaşmıştı, taşınma-
yacak kadar ağır işliyordu. Topluma yeni bir dinamizm kazandıracak poli-
tikalara ihtiyaç vardı. Rejim değişikliğiyle bu olabilirdi. Fakat bu, sadece 
rejim değişikliğiyle kalmadı; değiştirilmeyen hiçbir tarafımız bırakılmadı. 
Nedir bu değişiklikler? Eğitimde, alfabede, ailede, hukukta, kültürde, dil-
de, tarihte değişiklikler. Yani her şey 1923’de âdeta kuruluyor, ondan 
öncesi tu kaka gibi, telâkki ediliyordu.  

Biliyorsunuz 1789’da Fransız ihtilali, 1917’de Bolşevik ihtilali ya-
şandı. Fakat hiçbiri bizdeki kadar temelden sarsıcı olmamıştı. Nitekim 
böyle bir dönemden sonra çok şükür Mustafa Kemal bunu anlamıştı za-
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ten. Aka Gündüz’e diyor ki: “Çocuk bir haftadır uyuyamıyorum, gözüme 
uyku girmiyor, biz ne yaptık? Dini yasakladık, tarihi reddettik, alfabeyi, 
kılık-kıyafet dâhil her şeyi değiştirdik. Bu millet nasıl ayakta duracak, bu 
millet nasıl yaşayacak, beni hafakanlar basıyor, bir haftadır uyuyamıyo-
rum”  

Dolayısıyla artık olan olmuştur. Ama biz yeni nesil olarak geçmiş-
teki bu eksiklikleri, kusurları telafi etmek için kavga yapmadan, hataları-
mızı görerek, yapılması gerekenleri önem sırasına göre en önemlilerin-
den başlamak suretiyle fetret dönemi diye adlandırabileceğimiz bu dö-
nemdeki eksikliklerimizi tamamlamak durumundayız.  

Ben oturumu kapatırken Düzce Ü. İlahiyat Fakültesi adına sayın 
Prof. Dr. Mehmet Faruk Bayraktar Bey’i tebrik ediyor ve teşekkür ediyo-
rum.  

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, kırk dört senedir Türkiye’mizde mü-
tevazı bütçesine rağmen Türkiye’de en aktif vakıflardan biridir. İSAV bu-
güne kadar seksen tartışmalı ilmî toplantı düzenlemiş, bunlardan yetmiş 
yedisinin tebliğ ve müzakereleri kitap halinde yayınlanmış, büyük bir kay-
nak olarak toplumumuza mal edilmiştir. Bu hizmetleri yürüten İSAV men-
suplarına, ayrıca müftü efendinin şahsında emeği geçen bütün Düzce 
Müftülüğü personeline, toplantıya katılan arkadaşlara, oturum başkanlığı 
yapan, tebliğ sunan ilim adamlarına, siz dinleyicilere ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum.  

 

Selâmi EMEN 

Düzce Müftüsü 

Değerli Katılımcılar! 

Öncelikli olarak Son Dönem Osmanlı Ahlâk Terbiyecileri ve Ahlâk 
Terbiyesi konulu iki günlük tartışmalı ilmî toplantının düzenlenmesinde 
öncülük yapan Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı sayın Prof. 
Dr. M.Faruk Bayraktar hocama teşekkür ederim. İki günlük düzenlenen 
ilmî toplantıya kurumumun da tertipleyicileri arasında bulunmasından da 
ayrı bir onur duymaktayım. 

Değerli Katılımcılar! İlimiz iki günlük güzel bir programa şahit ol-
du. Akademik anlamda düzenlenen program öncelikli olarak gelecekte 
aktif hale gelecek olan İlahiyat Fakültesinin ilimizin ilmî alt yapısına ne 
gibi, destek sağlayacağının göstergesi durumundadır. Yine birbirinin ay-
rılmaz tamamlayıcısı durumunda olan İlahiyat Fakültesi ile İl Müftülü-
ğü’nün gelecekte kurumsal işbirliği ile akademik, ilmî ve halkın ilmî sevi-
yesini artırıcı faaliyetlerin habercisi durumundadır. Bu anlamda İSAV gibi, 
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ülke genelinde birçok başarılı çalışmalara imza atmış olan kurumla birlik-
te düzenlenen programa katkıda bulunmuş olmaktan kurumum adına 
memnuniyetlerimi ifade etmek isterim. 

Değerli Katılımcılar! 

İki gün boyunca ahlâka dair birçok eser ve müellifleri konuşuldu. İki 
gün boyunca değerli akademisyenlerimiz aracılığı ile Osmanlı Devleti’nin 
son döneminde ahlâka dair önemli eserler gün yüzüne çıktı. Hiçbir devlet, 
millet veya daha küçük bir birliktelik ahlâkî değerlerden yoksun olamaz. 
Ahlâkî değerlerden yoksun olan bir toplum yok oluş sürecine girmiş de-
mektir. Biz bu toplantıda Osmanlı Devleti’nin hasta diye tabir edilen dö-
nemlerinde bile ahlâka dair eserlerden vazgeçilmediğine şahit olduk. 
Hatta kurtuluş savaşı günlerinde bile ahlâka dair eserlerin yazılmış olması 
manidardır. 

Yüce Kitabımız Kur’ân-ı Kerim insan ahlâkına ayrı bir önem ver-
miştir. Allah Rasûlü’nün “Ben güzel ahlâkî tamamlayıcı olarak gönderil-
dim” demesi ile (Buhârî, Tefsir, 33/8, VI, 24); Hz. Adem (a.s.) ile başlayan 
insanın ahlâkî eğitiminin son din İslâm ile ve Peygamber Efendimiz’in 
şahsiyetleri ile tamamlandığını anlamaktayız. Yüce Dinimiz İslâm ahlâkî 
öğretileri en doruk noktaya taşımış ve buna “kendisi için yapılmasını is-
temediğin şeyi başkası için de yapma” evrensel düsturu ile son noktayı 
koymuştur.  

Günümüzde ahlâkî anlamda bir takım problemler ortaya çıkıyorsa 
bu durum dinimizin ahlâkî eğitimlerden yoksun olduğundan değil İslâmî 
ahlâkî değerler eğitimin yeteri kadar kalplere nakşedilmemesi veya teori-
den pratik hayata yansımamasından dolayıdır. 

Yine yaşantısı Kur’ân ahlâkî olan Efendimiz (a.s.)’ın siretinden bi-
haber olmamız bizi ahlâkî noksanlıklara itmektedir. Yüce Peygamber 
(a.s.) İslâm’ın ilk anlarından itibaren birbirinin kanına, malına, ırzına göz 
dikmiş; “yaşamak için yaşatmayacaksın” anlayışı ile hareket eden cahiliye 
insanlarını İslâm ahlâkî ile ahlâklandırarak mükemmel bir insanlık inşa 
etmiştir. Bu anlamda günümüz toplumunda da ahlâkî değerlere bağlı bir 
gelecek için Hz. Peygamber Efendimizin sünnetini daha iyi anlamak, an-
latmak ve bu anlamda eğitimsel faaliyetleri artırmak zorundayız. Özellikle 
kurumsal anlamda gerek bulunduğum kurum gerekse İlahiyat Fakülteleri 
ve İslâmî İlimler Araştırmalar Vakfı benzeri kurum ve kuruluşların ahlâka 
dair eser, program vb. çalışmalarını artırması günümüzde zorunlu hale 
gelmiştir. 
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Değerli Katılımcılar! 

İki gün boyunca alanında uzman değerli akademisyenlerimizi dik-
katle dinledik. Bize ahlâka dair eser ve müelliflerini iyi bir dil ile ifade etti-
ler. Geçmişe dair birçok eserin hala tarihin tozlu raflarında gün ışığına 
çıkacağı günü beklediklerini biliyorum. Bu eserleri gün yüzüne çıkaran bu 
uğurda ömrünü harcayan değerli hocalarıma şükranlarımı sunarım. Fakat 
gönlümüz bu eserlerin daha çok halkın istifadesine sunulmasıdır. Halkın 
anlayacağı seviyelerde tekrar neşredilmesi inanıyorum ki müelliflerini 
daha çok mutlu edecektir.  

Ben kurumum adına bu nevi programlara her zaman destek suna-
cağımı teyid ederim. Yine iki günlük bir ilmî çalışmada katkı sunan değerli 
katılımcılara, tertip heyetine teşekkür ederken ahlâk eğitimine dair prog-
ramların artırılmasını temenni ederim. 
 

Prof. Dr. Mehmet Faruk BAYRAKTAR (Organizatör) 

Düzce Ü. İlahiyat Fakültesi Dekanı 
 

İSAV ilk defa Düzce’de bir ilmî tolantı düzenlemiştir. Düzce Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi ve Düzce Müftülüğümüzce ortaklaşa düzenlenen 
bu toplantı, bana göre benim düzenlediğim 7 toplantı arasında en başarılı 
ve son oturumumda bu kadar kalabalık bir dinleyici grubunun katıldığı da 
bir toplantıdır. Dolu dolu tebliğler dinledik. Tebliğ hazırlayan, sunan, otu-
rum başkanlığı yapan ve özellikle de baştan sona oturumları takip eden 
siz değerli izleyicilerimize teşekkür ederim.  

Öncelikle genç akademisyen meslektaşım Dr. Hasan Meydan’ı 
hazırladağı Zeynizâde Mehmet Hâzık adlı güzel tebliğinden dolayı tebrik 
ediyorum. Araştırmacı tebliğinde, kişiliği ve eserleri üzerine yapılan ça-
lışmalar sınırlı ahlâk eğitimcilerimizden birisi olan Zeynizâde Mehmet 
Hâzık’ı ve eğitime ilişkin fikirlerini sundu. Tebliğde öncelikle kendisini 
eserleri ile tanıyabildiğimiz bir müellif olarak Zeynizâde’nin Terbiye, Ma-
lumat-ı Medeniyye, Malumat-ı Medeniyye ve Ahlâkiyye ve Tütünü Terk 
Etmenin Çaresi eserleri tanıtılmaktadır. Müellifin ulaşabilen eserlerinin 
muhtevası ve baskılarına ulaşılamayan ancak isim ve tanıtımlarından 
muhtevalarına dair fikir sahibi olduğumuz diğer eserleri onun insan ve 
topluma dair çok yönlü bir kişilik olduğunu göstermektedir. İlerde insan, 
toplum ve hayata dair diğer eserlerinin de gün yüzüne çıkarılarak bilimin 
ve toplumun istifadesine sunulması için çalışmalar yapmanın önemli bir 
görev olduğu anlaşılmaktadır.  
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Araştırmacı, müellifin eserlerinin içerik ve üslup açısından tanıtım 
ve değerlendirmesini yapmış, eserlerinde müellifin kullandığı sade ve 
didaktik üsluba dikkat çekmiştir. Söz konusu durum, müellifin ders kitabı 
olarak yazdığı eserlerinde olduğu gibi, Terbiye ve Tütünü Terk Etmenin 
Çaresi eserlerinde de yer alan genel bir özellik olarak önemli görülmekte-
dir. Müellifin derin teorik analizlere girmeden oldukça açık, basit, anlaşılır 
örnek ve ilkelerle konuları ele alışı haklı olarak araştırmacıyı eserlerini 
geniş kitlelerin istifadesi için yazdığı sonucuna götürmektedir. 

Araştırmacı, müellifin görüşlerini ahlâka ve eğitime dair görüşler 
olarak sınıflandırarak tanıtmış ve değerlendirmiştir. Eğitime dair görüşleri 
de müellifin kendi sınıflandırmasına bağlı kalarak beden, fikir ve ahlâk 
terbiyesine dair görüşler olarak ele alınmıştır. Müellifin ahlâk ve ahlâk 
eğitimine ilişkin görüşlerinde ahlâkın din ile temellendirilmesine girmediği, 
daha çok toplumsal uyuma vurgu yaptığı ve Kant’ın ödev ahlâkının bas-
kınlığının belirlenmiş oluşu önemli bir tespit olarak değerlendirilmektedir. 
Yine tebliğde müellifin toplumsal uyum ve ödev düşüncesinde yerel kal-
mayarak evrensel bir insanlık düşüncesine hizmete vurgu yapmayı da 
dikkat çekici görülmüştür.  

Müellifin ahlâk terbiyesini geniş anlamda ele alarak vatandaşlık 
eğimi ile birleştirdiği, bu durumun döneminde eğitim olgusunun devletle 
ilişkisinin artmasının bir sonucu olarak genelleşmeye başlayan bir olgu 
olduğuna dikkat çekilmektedir. Müellifin toplumsal uyum ve vazife anlayı-
şına güçlü bir şekilde vurgu yaparken hür teşebbüs, sabır, azim ve giri-
şimciliği de en geniş biçimde ele alan ve bu anlamda döneminin önemli 
ahlâk eğitimcileri Satı Bey ve Baltacıoğlu ile örtüşen görüşleri serdetmesi 
de diğer önemli bir tespittir. Müellif, âdeta bir yanda kendi potansiyelini en 
üst düzeyde kullanan öte yandan da bunu yaparken sadece “ben” için 
değil “biz” için kullanabilme özelliğine sahip bir insan idealine sahip gö-
rünmektedir.  

Zeynizâde’nin beden terbiyesinde ölçülülük ve sadeliği, fikir terbi-
yesinde ise ezberlemekten çok anlamayı ön plana çıkardığı görülmekte-
dir. Çocuğun fikrini geliştirmek için tedrici bir tutum takınarak eğitime önce 
eşya ve fen bilgisi gibi, maddî ilimlerle başlanması, ardından daha soyut 
olan matematik ve edebiyata ondan sonra da felsefî konulara geçilmesini 
önermektedir. Bu programlamada çocuğun gönül dünyasını imar edecek 
dinî ilimlere açıktan yer vermemiş oluşunu ise bir eksiklik olarak belirtmek 
gerektiği kanaatindeyiz. Fikir terbiyesinin anahtarı olarak lisan öğrenmek 
amacıyla tutulan yanlış yolların kültürel ve ahlâkî yıkıcılıkları konusundaki 
hassasiyete yapılan vurguyu ise dikkate değer bulduğumuzu belirtmek 
isterim.  
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Araştırmacı tarafından müellifin ahlâk eğitiminde aileden alınan ilk 
intibanın merkezde olduğu dört ana strateji ve 12 yöntem veya tutumdan 
oluşan bir ahlâk eğitimi modeli önerdiği tespiti yapılmıştır. Bu modelleme 
müellifin fikirlerinin anlaşılmasını oldukça kolaylaştırmakta ve bizlere açık 
bir anlatım sunmaktadır. Bu durum, müellifin ahlâk eğitimine dair fikirleri-
nin ne kadar bütüncül olduğunu da göstermektedir. Bu modellemeden 
anladığımıza göre müellif, ahlâk eğitiminde; itaat (disiplin, alışkanlık ve 
yapıcı geri bildirim), ibret (tecrübe, mütalaa, müşahede), arkadaşlık (ideal 
birliği, ahlâk birliği ve iyice tanımak) ve vicdan (iç muhasebe, altın kural 
ve iyi izlenimlerde bulunmak) prensiplerini merkeze alan bir yöntem 
önermektedir.  

Belirlenen ahlâk modeli ile çocuğun hem bireysel yeteneklerini, 
hem de sosyal ortamı dikkate alan ve onun özgünlüğünü göz ardı etme-
yen bir modeldir. Araştırmacının belirttiği üzere müellif bu model ile ahlâk 
eğitiminde davranışçı, bilişsel ve sosyal öğrenme yöntemlerini bir arada 
kullanmaya çalışmakta, yer yer geleneksel eğitim anlayışından izler taşı-
sa da yeni eğitim anlayışına yakın bir duruş sergilemektedir. Bu noktada 
yeni-eski eğitim ayrımında maksadın zihinlerimizin ancak kategorisel 
düşünme ihtiyacından kaynaklandığını, aslında yeni eğitim anlayışının 
güzelliklerinin pek çoğunun köklerinin geleneğimizde olduğunu hatırlat-
makta yarar görmekteyiz. Aslında bu çalışmanın böyle bir sonucu ortaya 
koyduğunu da hatırlamak gerekir.  

Araştırmacı bu çalışmada müellifin görüşlerini mümkün olduğunca 
hem kendi bağlamında, hem de İslâm ahlâk eğitimi ve kendinden sonraki 
ahlâk eğitimi düşünceleri ile karşılaştırmalar yaparak sunmaya çalıştı. 
Özellikle kendinden sonra yeni olarak gördüğümüz ahlâkî gelişim ve eği-
time dair pek çok düşüncenin öz itibariyle geleneğimizde yer ettiğini 
Zeynizâde özelinde bizlere göstermiştir. Bu gayreti önemsememiz gerek-
tiğini düşünüyorum.  

Doç. Dr. Ayşe Sıdıka Oktay, kapsamlı tebliğini Kınalızade Ali Efen-
di ve Ahlâk-ı Alai isimli doktora tezine dayanarak hazırlamış, ancak bek-
lediğimiz değerlendirmeleri yaptığını pek söyleyemeyiz. Biliyoruz ki 
Kınalızade (ö. 1572)’nin bu eseri sistem ve muhteva olarak felsefî bir 
ahlâk kitabı olup daha sonra yazılan ahlâk kitaplarına kaynak olmuştur. 

Dr. Umut Kaya, Ahmet Mithat Efendi hayatı, eserleri ve ahlâk terbi-
yesi üzerine bir tebliğ hazırlamış ve güzel bir sunum yapmıştır. İlk popüler 
halk yazarı olarak nitelendirebileceğimiz Ahmet Mithat Efendi’nin, toplu-
mun gelişmesini halkın bilgi seviyesinin artmasına yani terbiyeye bağla-
dığı görülmektedir. Yine ona göre terbiyenin ilk verileceği yer ailedir. Bu 
bakımdan aile, ahlâkî terbiyenin verildiği ilk mektep konumundadır. 
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Ahmet Mithat, aile kurma amacını “evlat yetiştirmek” olarak ifade 
eder. Evladının terbiyesi hususunda kitaplar okuyan, çocuklarının kendi-
sini taklit edeceklerini bilerek onlara güzel örnek olan, günümüz ifadesiyle 
rol model olmaya çalışan kısaca evladını hakkıyla yetiştiren ve bu uğurda 
evine vakit ayıran babayı ve anneyi “kahraman” olarak ilan etmektedir. 
“Saldım çayıra, mavlam kayıra” anlayışı ile bazı ailelerin çocuklarına ye-
terince sahip olmadığının sıkça görüldüğü günümüzde Ahmet Mithat 
Efendi’nin ahlâk terbiyesi hakkındaki görüşleri üzerinde önemle durulması 
gerekir. 

Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz’ın tebliğine gelince: Zamanın ilerlemesiyle 
asla aşılmayacak, aksine kıymetli bir cevher gibi, zamala değeri daha iyi 
anlaşılan çok sayıda ahlâk terbiyecimiz vardır. İşte Ahmet Cevat Emre de 
onlardan birisidir. Araştırmacının tebliğinde Ahmet Cevat Emre’nin ahlâkî 
tüm hayatı kuşatacak geniş bir anlayışla değerlendirdiği görülmüştür. 
Eserlerinde ilmî ve akademik bir üslup yerine halkın kolaylıkla anlayabile-
ceği sade bir dil kullandığı vurgulanmıştır. Ahlâkî davranışların öğretimin-
de Ahmet Cevat Emre’nin masal, hikâye ve romanlardan, resim ve figür-
lerden de yararlandığı görülmektedir. Bunların eğitim ve ahlâk terbiyesi 
açısından önemli tespitler olduğu söylenebilir. 

Yard. Doç.Dr. Emine Keskiner’in hazırladığı M. Sadık Rıfat Paşa 
adlı tebliğe gelince;  

Sadık Rıfat Paşa 19yy ‘da Enderun da yetişen parlak devlet adam-
larından biri olup, tebliğde görüldüğü gibi, çok farklı görevlere getirilmiştir. 
Edib, zeki, halim, selim, kitabette mahir, açık sözlü, yenilikçi, nüktedan ve 
ihtiyatlı biri olarak tanınan Paşa, iyi bir gözlemci olup, devrinde yaşadıkla-
rını ve gördüklerini kayıt altına almıştır. Faaliyetleri ve fikirleriyle eğitim 
tarihimizde önemli bir yere sahip olan Tanzimat’ın önde gelen ideologla-
rından biridir. Bu itibarla onun eğitim tarihimiz açısından önemli bir yere 
sahip olduğu söylenebilir. Tebliğde de belirtildiği gibi, 1841’de Hariciye 
Nazırlığı görevine son verilmesinin ardından yeni açılan mekteb-i 
ibtidailerde okutulması için Sultan Abdülmecid Han’ın isteği ile hazırladığı 
Risale-i Ahlâk adlı kitabı, muhtevası, üslubu ve getirdiği yenilikler bakı-
mından hayli önemlidir. Bu kitap hem sıbyan, hem de yeni açılan ibtida 
mekteblerinde, hatta tebliğcinin de ifade ettiği gibi, sonraki yıllarda Rüşti-
yelerde ders kitabı olarak okutulmuştur. 

Osmanlı idarecilerinin genel itibari ile Batı’dan her ne kadar şekil 
olarak yeni müesseseler alsalar da bunu yerli, özgün ve İslâmî kılabilmek 
için çaba gösterdikleri söylenebilir. Bu gayreti, yeni açılan mekteblerin 
mimarisinde, ders programında ve ders kitaplarında görmekteyiz. İşte 
yeni açılması planlanan mekteb-i ibtidailerde, sıbyan talebesinin hangi 
ahlâkî/dini değerleri kazanması gerektiği düşünülmüş ve buna uygun ders 
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kitapları hazırlanmıştır. İşte Sadık Rıfat Paşa’nın uzun yıllar mekteblerde 
okutulan Risale-i Ahlâk adlı kitabı bunlardan biridir. 

Kitap, oldukça kısa ( 30 sayfa), sade bir üslubla ve çocuğa baba 
nasihati olarak yazılmıştır. Müellif kitabı, iyi ve kötüyü layıkıyla ve güzelce 
öğretmek ve bildirmek amacıyla kaleme aldığını belirterek, çocuk ve in-
sanlar için önemli huyları sayar ve 31 farklı ahlâkî prensibe yer verir. 

Sadık Rıfat Paşa, risalesine öncelikle Allah muhabbetinin ve kor-
kusunun önemine değinerek başlar. ‘’ En başta Allahtan korkmak: O’na 
kulluk etmek, nimetlerine şükretmek, O’ndan korkup kötü şeyler işleme-
mek, daima iyilik etmek, üzerimize dince ve akılca farzdır.’ Der. Ve her 
şeyden önce insana lazım olan ilimdir. İlim; bilmediği şeyi öğrenip tahsil 
etmektir’’ diye ilave eder. Burada Allah’a ibadet, şükür ve itaatten sonra 
ilme vurgu yapması son derece önemlidir.  

Müellife göre her türlü kötülüğün temelinde, Allah korkusunun ol-
maması bulunmakta ve Allah korkusunun en büyük ahlâkî müeyyide ola-
rak öne çıktığı görülmektedir 

Tebliğde de belirtildiği gibi, ahlâk eğitiminin temyiz yaşında, 
çoçuğun iyi ile kötüyü ayırt edebildiği dönemde başlamasına dikkat çekti-
ği vurgulanmaktadır. 

Bu arada padişaha saygıdan sonra “Ana babaya, hocaya hürmet 
etmek gereklidir: Bu mutluluk alametidir.’’ demesi günümüzde özellikle 
okulda ve sosyal hayatta azalan saygıya vurgu yapması üzerinde durul-
malıdır. 

Öte yandan bu risalede din ve akıl kavramlarına çokça vurgu ya-
pılması üzerinde önemle durulmalıdır. Tebliğde de belirtildiği gibi, ‘’dince 
ve akılca farz olduğu ‘’ şeklinde ifade edilerek din ve akıl bir arada zikre-
dilmiştir. Çocuklara kazandırılacak olanlar tamamiyle ahlâkî/ manevî dav-
ranışlar olmasına karşın, bunların hemen hepsine “dince ve akılca farz, 
uygun, önemli, gerekli gibi,” güçlendirici ve çift yönden meşrulaştırıcı vur-
guların yapılmış olması da önemlidir. Gündüz’ünde belirtiği gibi, belki de 
ilk defa bir ahlâk kitabında akla ve içtimai denetime vurgu yapılmaktadır. 

Öte yandan çocuğun kazanması, ya da çocuğa kazandırılması is-
tenen temel ahlâkî değerlere bakıldığında çoğunluğun (yalan, koğuculuk, 
riya, gıybet, haset, bencillik, hile, hırsızlık, gasp, garez, kin, öfke, hırs, 
tamah, irtikâp, israf, rehavet ve kayıtsızlık gibi,) kaçınılması istenen fiiller 
olduğu görülür. Bu da bize aslında dünyanın iyilik ve güzelliklerle dolu, 
çirkinliklerin ise daha az olduğunu gösterir. Şayet kötü huylardan koru-
nursak çevremizi güzelliklerin saracağı müjdesini verir. İşte bu anlayış, 
İslâmın ahlâk, edeb ve cemiyet nizam ve intizamıyla doğrudan tutarlı bir 
yaklaşımdır. 
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Müellifin devlet memurlarının nasıl olması gerektiğinin altının çizil-
diği Zeyl-i Risale-i Ahlâk adlı eseri, tebliğcinin de belirtiği gibi, alanında 
tektir ve memurların uyması gereken esaslardan bahsetmektedir. Onun 
liyakate vurgu yapması, üzerinde önemle durulması gereken bir diğer 
konudur. 

Dr. Gülsüm Pehlivan Ağırakça tarafından hazırlanan Ali Rıza Bey 
ve Ahlâk Terbiyesi başlıklı Tebliğ ile ilgili şunları söyleyebilirim: 

Tebliğden anladığımıza göre Ali Rıza Bey Osmanlının son döne-
minde ahlâk kitapları kaleme almış değerli bir eğitimcidir. Tebliğde önce 
Tanzimat’tan sonra değişen eğitim politikasından bahsedilmektedir. Eği-
tim politikalarının ders kitaplarını ne kadar etkilediği düşünüldüğünde 
dönemin genel özelliklerinin bilinmesi önem arz etmektedir. Bu anlamda 
tebliğde de giriş bilgilerine yer verilmiştir. Daha sonra Ali Rıza Beyin okul-
larda okutulmuş olan ahlâk ders kitapları hakkında bilgiler yer almış, eser-
ler baskı tarihleriyle birlikte verilmiştir. Ali Rıza Bey hakkında kısa bir bilgi 
verildiği görülmektedir. Ancak bu bilgilere ilaveler yapılması gerektiği 
kanaatindeyim.  

Tebliğde Ali Rıza Bey’in eserleri ağırlıklı olarak üç konu çerçeve-
sinde ele alınmıştır. Bu konuların ahlâk ve vazife kavramı, vatandaşlık 
ahlâkî ve dinî ahlâktan milli ahlâka geçiş olduğu görülmektedir. Konularla 
alakalı örnekler verilmekle birlikte örneklerin arttırılması daha faydalı ola-
bilirdi.  

Aynı şekilde Ali Rıza Bey’in ahlâk ders kitaplarında kullandığı me-
tot hakkında verilen muhtasar bilgilerin de arttırılması yerinde olacaktır. 
Nitekim günümüzde “Ahlâk eğitimi nasıl yapılmalı?” sorusuna cevap bu-
labilmek için geçmişin birikimlerinden yararlanmak gerekmektedir. Bu da 
ancak ahlâk kitaplarının aynı zamanda metot açısından iyi değerlendiril-
mesi ile mümkün olacaktır.  

Ayşe Koç tarafından hazırlanan Ali İrfan Eğribozî ve Ahlâk Terbi-
yesi adlı tebliğ ile ilgili olarak şu değerlendirme yapılabilir: 

Günümüz eğitim alanında yapılan çalışmalarda “değerler” ismi ile 
ele alınan kavramlar Osmanlı müellifleri tarafından da ele alınmış ve ah-
lâk terbiyesi çerçevesinde incelenmiş konulardır. Bu nedenle ahlâk terbi-
yesi alanında yazılan Osmanlıca eserler günümüz eğitim çalışmalarına 
kaynaklık edebilecek büyük bir miras konumundadır. Tebliğde ahlâk an-
layışı ve eserleri tanıtılan Ali İrfan Eğribozî’nin ahlâk terbiyesi alanında 
önemli eserler kaleme aldığı görülmektedir.  

Eserleri ders kitabı olarak okutulan Eğribozî’nin ahlâk terbiyesi ala-
nındaki görüşleri, eserlerindeki yöntem ve muhteva günümüz eğitimcileri-
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ne ışık tutacak niteliktedir. Ayrıca yazarın ahlâk kitapları yanında psikoloji 
alanında da eser vermesi ve insanın ruhi melekelerini psikoloji biliminin 
terimleriyle bağdaştırarak anlatması ve bu yolla terbiyesine bir basamak 
oluşturduğunu söylemesi oldukça dikkat çekicidir. Ona göre insan kendini 
tanırsa, Rabbini tanır, Rabbini tanıyan ise dinî vazifelerini tam yapmaya 
çalışır ve ahlâkî olgunluğa ulaşmaya gayret eder.  

İslâm ahlâkının insan hayatının tüm yönlerine tesir eden sistemli 
yapısını Ali İrfan Eğribozî’nin eserlerinde de görmek mümkündür. Ona 
göre medeniyetin kaynağı güzel ahlâk, güzel ahlâkın kaynağı ise insanın 
iradesine malik olması iledir. İnsan âlim bile olsa ahlâkî değerleri zayıfsa 
kemal-i âdem olamaz. Eserlerinde medeni bir toplumu oluşturacak ahlâkî 
nitelikler sebep sonuç ilişkisi içerisinde anlatılmaya çalışılmıştır.  

Günümüz toplumunda İslâm ahlâk terbiyesinin öğrencilere benim-
setilmesinin oldukça güç hale geldiği görülmektedir. Bu noktada Ali İrfan 
Eğribozî’nin eserlerinde yer alan soru cevap yöntemi, konuları ayet ve 
hadislerle temellendirme, ahlâkî kaidelerin dinî, dünyevi ve uhrevî sebep-
sonuçları ile birlikte açıklanarak benimsetilmeye çalışılması, gerekli kai-
delerde ise felsefî tartışmalar yapılması, muhatabın seviyesine uygun 
darb-ı meseller bulunması gibi, yöntemler günümüz ahlâk terbiyesine ışık 
tutacak niteliktedir. Müellifin kemal-i âdem olma duyarlılığı şeklinde özet-
lediği ahlâk terbiyesi müellifin de belirttiği gibi, ancak din temelli bir ahlâk 
eğitimiyle mümkündür. 

Tarafımdan sunulan Ali Seydi Bey adlı tebliğde dile getirdiğim şu 
bilgiyi tekrarlamak istiyorum: 

Biliyoruz ki İslâm eğitimcileri/ İslâm ahlâkçıları her reziletin zıddı ile 
tedavi edileceğini tavsiye ediyorlar. Ali Seydi Bey’e göre kişi, herkesi 
kendisinden hayırlı bulmalı ve bilmelidir. Mesela bir kimse, bir çocuk gör-
düğü zaman “Bu çocuk bende hayırlıdır. Zira henüz yaşı küçük olduğun-
dan benim kadar günah işlememiştir.” Kendisinden büyük bir kimse gör-
düğünde “Bu adam benden çok yaşamış dolayısıyla Cenab-ı Hakka ben-
den çok ibadet etmiştir.” Bir âlim gördüğünde “benim mahrum olduğum 
nimet-i ilim ve marifetten hissedar olan bu zat elbette benden hayırlıdır.” 
Bir cahille karşılaştığında “Bu adam hasbe’l-cehale günah işler, ben ise 
âlim olduğum için bile bile günahkâr oluyorum, o halde bu adam benden 
hayırlıdır demelidir.” Yukarıda geçen ifadeler ahlâk terbiyesinde en yük-
sek amaç olan kemalin, tevazuun ve başkalarını kendine hayırlı ve üstün 
görme anlayışının en güzel örneklerinden biridir.  

Prof. Dr. Abdullah Özbek tarafından hazırlanan Ahmet Hamdi Ak-
seki ve Ahlâk Terbiyesi adlı tebliğe gelince: 
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Gayet başarılı bulduğum tebliği ile ilgili kısa bir değerlendirme ve 
katkıda bulunmak istiyorum. Güzel, kapsamlı olan tebliğin konuşma üslu-
bu ile hazırlanmış olduğu görülmektedir. Tebliğci, Ahmet Hamdi Akse-
ki’nin İslâm dini adlı eserinin itikad, ibadet ve ahlâk sıralamasıyla yazıldı-
ğını hâlbuki ahlâkın sıralamada başta olması gerektiğini, hatta bunun bir 
baskı sonucu olduğunu söylüyor. Kanaatimce Akseki’nin bu sıralaması 
doğrudur. Zira sıralamada ahlâk değil itikat/iman önceliklidir. Nitekim sa-
habeden Cündüb b. Abdillah’ın “Biz ergenlik çağında bir grup genç, 
Rasulullah (s.a.v) ile beraberdik. Kur’ân’ı öğrenmezden önce, imanı öğ-
rendik. Sonra da Kur’ân’ı öğrendik. Kur’ân sayesinde imanımız da arttı.” 
(İbn Mace, Mukaddime,9) Bu ifadelerden ilimde bir sıra gözetildiği, imani 
konuların önce anlatıldığı anlaşılmaktadır.  

Öte yandan başlangıçta mütevazı bir meal ve tefsir, mütevazı bir 
hadis mecmuası olarak düşünülürken, bu çalışmaları Tecrid-i Sarih ve 
Hak Dini Kur’ân Dili gibi, iki devasa boyuta taşıyan kişinin Ahmet Hamdi 
Akseki olduğu unutulmamalıdır.

1
 

Ahmet Hamdi Akseki ders-i âmlık, Darülfünun İlahiyat Fakültesi 
hocalığı, Diyanet İşleri Reisliği Müşavere Heyeti üyeliği, Diyanet İşleri 
Başkan Yardımcılığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı görevlerinde bulunmuş 
ve iz bırakmıştır. İlim ve din hizmetine adanmış 64 yılda 70 kadar eser ve 
birçok makale yazmıştır. İslâm Dini adlı eseri, Türkiye’de en çok okunan 
dinî bilgiler el kitabı olup yaklaşık 1.5 milyon civarında basılmıştır.  

Tebliğcinin Ahmet Hamdi Akseki’yi, ümmetin geleceğini gören, 
problemlerine yönelik çözümler üreten, ahlâk üzerinde çok duran, vazifeyi 
önceleyen, her türlü köleliğe karşı ve hürriyetten yana olduğunu, bildikle-
rini rahatlıkla söyleyip yazabilen biri olarak tespitinin son derece önemli 
olduğunu düşünmekteyim.  

Son olarak şunu da belirtmem gerekir ki İlahiyat Fakültelerinin bu 
kadar geliştiği günümüzde artık akademisyenlerden beklenen iki günden 
beri 12 tebliğde geniş ölçüde eserleri ve ahlâk görüşleri hakkında bilgi 
sahibi olduğumuz İslâm/Osmanlı ahlâk terbiyecilerinin görüşlerinden ha-
reketle yeni teoriler üretmeleri, başka bir ifade ile ahlâk eğitiminin nasıl 
verilmesi gerektiği hususunda toplumun önünü açmalarıdır. 

Özellikle Hüsamettin Erdem Bey’in değerlendirmede konuşmasın-
da ikinci bir Osmanlı Ahlâk Terbiyecileri İlmi Toplantı düzenleme teklifini 
yerinde bulduğumu belirtmek isterim. Vakfımızın yansıda devamlı gördü-

                                                      
1
 İsmail Kara, “Cumhuriyet Dönemi Dinî Yayıncılığın Arka Plânı ve Diyanet İşleri 

Başkanlığı Yayınları”, Türkiye I. Dinî Yayınlar Kongresi Tebliğler-Müzakereler, 
Ankara 31 Ekim-02 Kasım 2003, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlar, Ankara 2004, 
s. 28. 
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ğümüz “Bir başka toplantıda görüşmek dileğiyle” ifadesi doğrultusunda 
hazırlanacak başka bir ilmî toplantıya, Düzce’nin tekrar ev sahipliği yapa-
bileceğini düşünüyorum. 

Şöyle bir teklifte sözlerimi tamamlamak istiyorum: 

28-30 Kasım 2014 tarihlerinde Antalya’da yapılan eğitim kongre-
sinde Milli Eğitim Bakanlığı’nca “Bir eğitim felsefemiz var mı?” sorusuna 
cevap arandı. Bakanlığımızın “bir ahlâk felsefemiz var mı?” sorusuna 
cevap aranacak bir eğitim kongresinin yapılması yerinde olacaktır.



 

 

 

 

   

 

ÖZET 

 

SON DÖNEM  

AHLÂK TERBİYECİLERİ  

ve AHLÂK TERBİYESİ 

 

Prof. Dr. Mehmet Faruk Bayraktar’ın yöneticiliğinde “Son Dönem 

Ahlâk Terbiyecileri ve Ahlâk Terbiyesi” konulu tartışmalı ilmî toplantı 

06-07 Aralık 2014 tarihlerinde Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 

gerçekleştirilmiş olup, toplantıda 12 tebliğ sunulmuştur. Tebliğler:  

“Kınalızâde Ali Efendi; Mehmet Hâzık Zeynizâde; Ali Kemâl İkdamcı; 

Mehmet Said Efendi; Ali Seydi Bey; Ali İrfan Eğribozî; Ahmet Cevat Em-

re; Ahmet Mithat Efendi; M. Sadık Rıfat Paşa; Ali Rıza Bey; Hüseyin 

Remzi Miralay; Ahmet Hamdi Akseki” şeklinde ele alınmış; toplantıya 

katılan ilim adamları, sunulan tebliğleri zaman zaman müzakere ederek 

değerlendirmiştir. Bu toplantı metinleri bir araya getirilerek “Son Dönem 

Ahlâk Terbiyecileri ve Ahlâk Terbiyesi” adı ile bu eserde neşredilmiştir 

 

 


