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Kur’ân Tilaveti: Âyetler ve Meâlleri 

Okuyan: Bayram ÇOTUR  

Düzce Cedidiye Camii Müezzin-Kayyımı 

 

Zümer Sûresi: 9-12. Âyetleri  

ه ۪ۜ قُْل َهْل َيْستَ  ِخَرَة َوَيْرُجوا َرْحَمَة َربِّ ائِماً َيْحَذُر اْْلٰ اَء الَّْيِل َساِجداً َوَقَٓ ْن ُهَو َقانٌِت ٰاَنَٓ ِو  اَمَّ
َما َيَتَذكَّ  يَن َْل َيْعلَُموَن۪ۜ ِانَّ يَن َيْعلَُموَن َوالَّذ    ُر اُ۬ولُوا اْْلَْلَبابِ۬ الَّذ 

”Yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet 

eden, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse (o 

inkarcı gibi) midir? (Resûlüm!) De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler 

bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla dü-

şünür. ” 

 ِ
ٰ
ْنَيا َحَسَنٌة۪ۜ َواَْرُض للّا ي ٰهِذِه الدُّ يَن اَْحَسُنوا ف  ُكْم۪ۜ لِلَّذ  قُوا َربَّ يَن ٰاَمُنوا اتَّ  َواِسَعٌة۪ۜ قُْل َيا ِعَباِد الَّذ 

ابُِروَن اَْجَرُهْم بَِغْيِر ِحَسابٍ  َما ُيَوفَّى الصَّ   ِانَّ

”De ki (Allah şöyle buyuruyor): "Ey inanan kullarım! Rab-

binize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar iyi-

lik bulacaklardır. Allah’ın arzı geniştir. Sabredenlere mükâfatla-

rı hesapsız verilecektir." 

ينَ  َ ُمْخلِصاً لَُه الّد 
ٰ
ي اُِمْرُت اَْن اَْعُبَد للّا   قُْل ِاّنَٓ 

”De ki: Bana, dini Allah'a hâlis kılarak O'na kulluk etmem 

emrolundu.” 

ينَ  َل اْلُمْسلِم    َواُِمْرُت ِْلَْن اَُكوَن اَوَّ

”Bana müslümanların ilki olmam emrolundu. ” 

Alak Sûresi: 1-5. Âyetleri 

َك الَّذ   َخلََقَۚ ﴿   ﴾٢َعلٍَقَۚ ﴿﴾ َخلََق اْْلِْنَساَن ِمْن ١ِاْقَرْأ بِاْسِم َربِّ

”Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış 

yumurtadan yarattı. ” 

  ﴾٥َعلََّم اْْلِْنَساَن َما لَْم َيْعلَْم۪ۜ ﴿ ﴾٤اَلَّذ   َعلََّم بِاْلَقلَِمُۙ ﴿ ﴾٣ِاْقَرْأ َوَربَُّك اْْلَْكَرُمُۙ ﴿

“Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) 

öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir.” 



 

 

 

SUNUŞ 

 

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah (c.c.)’a aittir.  

Salat ve selam, en güzel ahlâkı tamamlamak için gönderi-

len son peygamber Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’in üzerine 

olsun.  

İslâm’ın temel kaynakları incelendiğinde, onun bütün 

olarak bir ahlâk nizamı ve koyduğu kurallarıyla da bir ahlâk 

disiplini olduğu görülür. İnsan ahlâkı yalnızca insan hayatının 

bütününü kural altına almakla kalmaz, aynı zamanda yeryü-

zündeki canlı ve cansız bütün yaratılmışları, çevreyi, evreni ve 

bunların insanla olan ilişkilerini de kuşatır.  

İslâm dini itikat (inanç sistemi), ibadet (kulluk görevi), 

muamelat (hukuk sistemi), ukûbat (cezalar) ve ahlâk esaslarıyla 

bir bütündür. Bunlardan bir tanesini dinin içinden çıkardığı-

nızda ona İslâm demek mümkün olmaz. İslâm âlimleri, İslâm’ı 

büyük bir ağaca benzetmişler; ağacın köklerinin iman ve itika-

dı, gövdenin ibadet ve muamelatı, onu budamanın/kesmenin 

ukûbatı ve meyvelerinin ise güzel ahlâkı temsil ettiğini söyleye-

rek –iman-ahlâk bütünlüğünü göstermişlerdir.  

İslâm, Müslümanların güzel ahlâk ile donanmasını, bütün 

kötü huylardan uzaklaşmasını, onların kalp ve ruh temizliğinde 

doruk noktaya ulaşmasını ister. İnsanı eğitirken onun hem dav-

ranışlarını, hem de davranışlarına yön veren duygularını eğitir. 

Onun iç dünyasında sevgi, şefkat ve merhamet filizlerinin geli-

şip boy atmasına gayret eder. İnsanları birbirine yaklaştırıp 

huzur ve mutluluklarını hazırlayacak, onlara yaşama sevinci 

verecek temel ahlâk kurallarınI öğretir.  

İman-ahlâk bütünlüğü Müslüman’ın olgunluğunu ve 

dünya hayatında huzur ve mutluluğunu sağlar. Müslüman, 

Peygamber ahlâkını öylesine özümsemeli ve davranışlarına 

yerleştirmeli ki, bütün davranışları birer güzel ahlâk uygulama-

sı olsun. Kötü duygulara ve haksızlıklara karşı hakkı tutsun, 
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iyiliği korusun. İman ve ibadetler Müslüman’ı bu olgunluğa 

eriştirmek içindir. İslâm insanları bu çizgide yetiştirerek halkın 

hizmeti için onu topluma kazandırır.  

Bizler ‚Güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildiğini‛ 

buyuran son Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa 

(s.a.v.)in ümmetiyiz. Onun yaşadığı güzel ahlâk, İslâm’ın ken-

disidir. Yani ilahi ölçü ve kurallar içinde insanlığın en yüksek 

noktasına ulaşmak üzere uygulayacağı bir yaşam tarzıdır.  

Kur’ân-ı Kerim Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ahlâk 

dünyasını dokuyan kutsal kitap olduğuna ve Resulullah Efen-

dimiz (s.a.v.)’in hayatı da İslâm’ın bizzat kendisi olduğuna gö-

re, İslâm ile ahlâk bir bütündür. İslâm bu bütünlük içinde ken-

dine has bir ahlâk sistemi getirmiş ve bunu uygulamıştır.  

İslâm ahlâk nizamı, insanın Rabbine, insanın insana ve in-

sanın diğer canlılara, eşyaya karşı davranışlarını belirleyen ve 

belirli bir eğitim sürecinde bunu kişilik haline getiren bir ni-

zamdır. Bu nizam gönüllü ve gönülden yaşama düzenidir. Bu 

düzen sevginin ve saygının egemen olduğu bir mutluluk düze-

nidir.  

Hazırladığımız bu kitapta, Düzce Üniversitesi İlâhiyat 

Fakültesi Kurucu Dekanımız Sayın Prof. Dr. Mehmet Faruk 

Bayraktar’ın yöneticiliğinde gerçekleşen ‚Son Dönem Osmanlı 

Mütefekkirleri ve Ahlâk Anlayışları‛ konulu tartışmalı ilmî 

toplantıda tüm katılımcıların ‚Osmanlı Mütefekkirleri ve Ahlâk 

Anlayışları‛na dair görüşleri tüm yönleri ile ele alınmış ve bu 

eser hizmetinize sunulmuştur.  

Osmanlı Mütefekkirleri ve Ahlâk Anlayışlarını bilmek ve 

yeni nesillere iletmek bizlerin ve insanlığın görevi olup sonuç-

ları itibariyle bizim yararımızadır.  

Bu dilek ve temennilerle, ilmî toplantımızda emeği geçen 

tüm akademisyenlerimize, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımı-

za teşekkür eder, saygılar sunarım.  

Mehmet KELEŞ 

Düzce Belediye Başkanı 



  

 

 

 

 

 

TAKDİM 
 

‚Son Dönem Ahlâk Terbiyecileri ve Ahlâk Terbiyesi‛ konulu 

ilmî toplantı Düzce Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Düzce Belediyesi, 

Düzce Müftülüğü ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı(İSAV) müştere-

ken 06-07 Aralık 2014 tarihlerinde Düzce’de gerçekleştirilmiş, Kına-

lızâde 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; Hü-

seyin Remzi Miralay; Ahmet Hamdi Akseki‛ konulu tebliğler sunul-

muş; toplantı metinleri bir araya getirilerek neşredilmiştir. 

Bu çalışmaların devamı olarak Düzce Üniversitesi İlâhiyat Fa-

kültesi, Düzce Belediyesi, Düzce Müftülüğü ve İslâmî İlimler Araş-

tırma Vakfı(İSAV) tarafından müştereken 22 – 23 Ekim 2016 tarihle-

rinde Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu ile Düzce 

Müftülüğü Konferans Salonu’nda,, ‚Son Dönem Osmanlı Mütefek-

kirleri Ve Ahlâk Anlayışları‛ konulu ikinci bir tartışmalı ilmî toplantı 

gerçekleştirilmiştir. 

Bu toplantıda ise ‚Abdurrahman Şeref‛; ‚Abdullah Şevket 

(İçelli)‛; ‚Abdullah Behçet‛; ‚Ahmed Naim Babanzâde‛; ‚Ali 

Nazîmâ‛;‚Baha Tevfik‛; ‚Ahmed Nazif "; ‚Celal Nuri İleri‛; ‚Ömer 

Ferit Kam‛; ‚Muallim Naci‛; ‚İbnü’l-Emin Mahmud Kemal‛; ‚Ah-

med Rif’at (Yağlıkçızâde)‛, başlıkları altında Son Dönem Osmanlı 

Mütefekkirleri ve Ahlâk Anlayışları konusu ele alınmıştır. 

Toplantıda sunulan tebliğler müellifleri tarafından son defa 

okunup değerlendirildikten ve gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra 

toplanarak toplantı organizatörünün incelemesine sunulmuş, tedkik-

ten sonra toplantı metinleri bu eserde bir araya getirilerek neşredilmiş 

oldu.  
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Okuyanlara ve araştırmacılara önemli katkı sağlayacağını dü-

şündüğümüz bu çalışmayı benzer çalışmaların takip etmesi dilek ve 

ümidiyle, toplantı çalışmalarından bu eserin ortaya çıkmasına kadar 

geçen sürede desteğini aldığımız herkese, değişik kademelerde emek 

veren, katkıda bulunan şahıs, kurum ve kuruluşlara, eserin basımını 

gerçekleştiren yayınevi mensuplarına bu vesile ile bir daha teşekkür 

eder, başarılar dileriz. 

 

Prof. Dr. M. Faruk BAYRAKTAR     Prof. Dr. Ali ÖZEK 
Düzce Ü. İlâhiyat Fakültesi Kurucu Dekanı    İSAV Mütevelli Heyet Başkanı 



 

 

 

 

AÇILIŞ KONUŞMALARI 

 
Prof. Dr. Mehmet Faruk BAYRAKTAR 

Düzce Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Kurucu Dekanı 

 

Sayın Vali Yardımcım, 

Sayın Rektör Yardımcım, 

Sayın Oturum Başkanım, 

Protokolün değerli üyeleri! 

Ülkemizin çeşitli üniversitelerinde görevli, bu toplantı do-

layısıyla Düzce’mizi şereflendiren değerli akademisyenler, üni-

versitemizin değerli mensupları, toplantıyı takip için gelen 

muhterem izleyiciler, sevgili öğrenciler. 

Projenin yürütücüsü olarak şahsım ve Düzce Üniversitesi 

adına, Düzce’mize, değer üreten üniversitemize hoş geldiniz 

diyor, hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

Üniversitemizin değerli mensupları! Hatırlanacağı gibi 

06–07 Aralık 2014’te Son Dönem Osmanlı Ahlâk Terbiyecileri 

ve Ahlâk Terbiyesi adlı benzer bir program düzenlenmiş, aynı 

salonlarda sunmuştuk. Toplantının amacı, bu alanda akademik 

araştırma yapmak isteyenlerin dikkatini, bu kaynaklara çek-

mek, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenlerine materyal 

sunmak, toplumu ahlâk konusunda aydınlatmaktır. 

Muhterem Hazirûn!  

Biliyoruz ki, İslâm ahlâkının en genel amacı, ferdî ve top-

lumsal mutluluğun elde edilmesidir. Ancak günümüzde bunu 

yakaladığımızı söyleyemeyiz. Hatta geri gittiğimizi bile söyle-

yebiliriz. Mesela gazetelerin 2. ve 3. sayfalarına bir göz atmak. 

TV Kanallarında bir haber izlemek yeterlidir. Öyle haberler 

dinliyor ve okuyoruz ki kapkaçla ve şiddetle ilgili haberler veri-
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lirken bazen gözlerimizi kapatma gereği duyuyoruz. 17.01.16 

tarihli bazı haberleri burada paylaşmak istiyorum: 

‚13 yaşındaki genç, amcasını öldürdü.  

Yan baktın, laf attın tartışması, ölümle sonuçlandı.  

Gürültü yapma diyen amcasını öldürdü.  

Tarlasına koyun giren şahıs, iki kişiyi öldürdü<‛ 

Bu haberler, toplumda ferdi ve toplumsal mutluluğa en-

gel olan, ancak cinnet geçirenlerin yapabileceği davranışlardır. 

Ahlâk dışı, saldırganlıkla ilgili bu örnekler daha da çoğaltılabi-

lir. Sözün özü, toplumda bir ahlâk terbiyesi sorunu var. 

İşte bu toplantıda sunulacak 12 tebliğde araştırmacılar, bu 

konulara dikkat çekecek, kaynaklara dayalı çözüm önerileri 

sunacaklardır. 

Düzce Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Düzce Belediyesi, 

Düzce Müftülüğü ve İslâmî Araştırmalar Vakfı (İSAV) tarafın-

dan gerçekleştirilen bu bilimsel toplantı, günümüzde kurumla-

rarası işbirliğinin en güzel örneklerinden biridir. 

Bize her konuda destek veren rektörümüz sayın Prof. Dr. 

Nigar Demircan Çakar’a, 2014’te yapılan Son Dönem Osmanlı 

Ahlâk Terbiyecileri ve Ahlâk Terbiyesi toplantısının metinlerini 

yeniden basan, yine o toplantıda yayına hazırlanması üzerinde 

durulan Mehmed Said’in Ahlâk-ı Hamide adlı eserini yayınla-

yarak ilim ve kültür hayatımıza katkı veren Belediye başkanı-

mız Sayın Mehmet Keleş’e teşekkür ederim. 

Bu iki eser, bu toplantıda katılımcılara, dinleyicilere hedi-

ye edilecektir. Ayrıca İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) da 

Osmanlı Yönetiminde Arap Coğrafyası adlı eseri hediye ede-

cektir. 

Ahlâk-ı Hamide’yi yayına hazırlayan Fakültemizin genç 

akademisyenleri Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Pehlivan Ağırakça ve 

Yrd. Doç. Dr. Fatih Aydın’a, yine bu konuda emeği geçen Düz-
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ce Belediyesi Kültür İşleri müdürü Seçil Acar’a, eserlerin bası-

mına katkı veren Dr. Muhammed Ağırakça’ya, ev sahipliği ya-

pan, salonu tahsis eden İl Müftümüz Sayın Selami Emen’e, pro-

jenin başlangıcından itibaren bize destek veren İSAV mütevelli 

heyetine, projenin mutfak kısmında hizmet veren herkese, teb-

liğ hazırlayarak bilime katkı sağlayan değerli akademisyenlere, 

oturum başkanlarına ve ilim sevdalısı siz değerli izleyicilere 

teşekkür ediyor, toplantının başarılı, verimli geçmesini diliyo-

rum. 

Salonda bulunan bazı izleyicilerimizin aklına gelebilecek 

fakültemizle ilgili bilgi sunmak isterim. Fakültemizde 20 öğre-

tim elemanımız, 240 öğrencimiz vardır. 

Saygılarımla< 

 

Selami EMEN 

Düzce İl müftüsü 
 

Değerli Katılımcılar! 

Öncelikli olarak Aralık 2014 yılında düzenlenen Son Dö-

nem Osmanlı Ahlâk Terbiyecileri ve Ahlâk Terbiyesi konulu iki 

günlük ilmi toplantının ardından devamı gibi de görülebilecek 

olan Son Dönem Osmanlı Mütefekkirleri ve Ahlâk Anlayışları 

konulu tartışmalı ilmi toplantının hayırlara vesile olmasını te-

menni eder, düzenlenmesinde katkıları olan başta Düzce Üni-

versitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Nigâr Demircan Çakar olmak 

üzere İslâmî İlimler Araştırma Vakfı mensuplarına, Düzce Be-

lediye Başkanı Sayın Mehmet Keleş’e ve İlâhiyat Fakültesi Ku-

rucu Dekanı Prof. Dr. M. Faruk Bayraktar hocama teşekkür 

ederim. 

Değerli Katılımcılar! İnsanı, diğer canlılardan ayıran te-

mel nitelik aklını kullanarak düşünme faaliyetinde bulunması-

dır. İnsanın her türlü davranışlarına anlam kazandıran ve ilahi 

emirler karşısında sorumlu kılan aklıdır. Kur’ân-ı Kerim’e göre 

insanı insan yapan, davranışlarında sorumluluk sahibi kılan 



16     SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ VE AHLÂK ANLAYIŞLARI 
 

yine akıldır. Yüce Allah insanı, âlemde var olanlara bakıp, dü-

şünmeye, anlamaya ve zikretmeye davet etmektedir. İnsanın 

reel âlemde gördüklerini düşünmesi yani tefekkür etmesi, onun 

imanında kâmil seviyeye çıkmasını sağlamaktadır. İnsan, aklı 

sayesinde taklitten kurtulur. Taklitten kurtularak imanında 

tahkik seviyesine ulaşan kul, ibadetlerinden yüksek oranda 

lezzet aldığı gibi ahlâkî davranışlarında da mükemmelleşir. 

Akıl düşünmeyi gerektirir. Tefekkür edemeyen bir aklın 

gerçek fonksiyonunu yerine getirdiği söylenemez. Din akıl sa-

hiplerine bir takım sorumluluklar yüklemiş, aklı olmayanın 

herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ifade etmiştir. 

Yaşadığı alanda etrafı putlarla çevrili olduğu gibi babasının da 

put yapıcısı olan İbrahim (as)’ın akli melekelerini kullanmak 

sureti ile Rabbini bulması Kur’ân-ı Kerimde övgü ile anlatıl-

maktadır. İslâm mütefekkirlerinin genelince bu husus aslında 

saf aklın hiçbir vahyi bilgi olmasa da bireyi doğruya ulaştırabi-

leceğine örnek olarak gösterilmektedir. Yine Yüce Allah; ‚Kime 

dilerse hikmeti ona verir; şüphesiz kendisine hikmet verilene büyük bir 

hayır da verilmiştir. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp dü-

şünmez.‛,1 ‚Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Öğüt alıp düşünmesini 

bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıkladık.‛2 ayetlerin-

de olduğu gibi ‚düşünen‛ kişi veya toplulukları övmüştür. 

Yine aklını kullanmayıp ‚atalarının dini üzere‛, sorgulamaksı-

zın mutlak itaat ise yerilmiştir. 

Kur’ân-ı Kerim ve Hadisler’de tefekküre yapılan şiddetli 

yönlendirmeler, ilme ve âlime atfedilen ulvî değer, İslâm Me-

deniyet tarihinde İslâm Tefekkür Geleneğini beraberinde ge-

tirmiştir. Tefekkür geleneği sayı ile ifade edilemeyecek çoklukta 

mütefekkirlerin İslâm Medeniyet tarihine iz bırakmasına imkân 

tanımıştır. İslâm tefekkür geleneğinde tarih boyunca yaşanılan 

günlük problemler ve bu problemlerin çözümü ile günümüz 

İslâmî İlimlere temel teşkil eden özgün fikrî neşriyatlar ortaya 

                                                      
1 el-Bakara, 2/269. 
2 el-En'am Suresi, 6/126. 
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çıkarılmıştır. İslâm Mütefekkirlerinin hemen hemen her alanda 

dinin temel kaynaklarını merkeze almak kaydı ile oluşturduk-

ları ilmi çalışmalar, sadece İslâm Âlemine değil diğer din men-

suplarına da kaynak oluşturmuştur. 

İslâm Dini’nde ilme ve âlime atfedilen ulvi değer Osmanlı 

Devlet geleneğinde ilme ve âlime büyük değer verilmesinde 

etkili olmuştur. Altı yüz yıl dünyaya her alanda öncülük yap-

mış olan atalarımızın eğitim sisteminde dinî ilimlerin öğretimi 

ile beraber pozitif bilimlerin öğretiminin de önemsendiği gö-

rülmektedir. Bu duruma; Fatih Sultan Mehmet Han dönemin-

deki adı ile Sahn-ı Seman Medresesi eğitim sisteminde Kur’ân, 

hadis, kelam, fıkıh, tefsir gibi dinî ilimlerle birlikte fizik, kimya, 

matematik, astronomi gibi pozitif bilimlerden dersler okutul-

ması bir örnek olarak söylenebilir. Bunun Osmanlı devri müte-

fekkirlerinin dini ve pozitif bilimler açısından çok yönlü bilgi 

donanımına sahip olmalarını sağlamıştır. Devrin mütefekkirle-

rinin eserlerine bakıldığında uhrevi bilgi ile dünyevi bilginin iç 

içe olduğu görülmektedir. 

Değerli Hazırun! 

Yüce Dinimiz İslâm iman eden bireyin kâmil mümin ol-

masını istemektedir. Bireyin dini ve pozitif bilim eğitimi ile bir-

likte ahlâken de olgunlaşmış olmasını arzu etmektedir. Ahlâkî 

yapıdaki bozukluk bireysel problemlerle birlikte toplumsal 

problemleri de beraberinde getirmektedir. Müslüman toplum-

larda şiddet olarak tabir edilen suçlara yönelik davranışlar, 

İslâm Dininin ahlâkî değerlerinin ya farkında olunmamasından 

veya bu değerlerin pratiğe aktarılamamasından dolayıdır. 

Kur’ân-ı Kerim, ahlâkî değerlere çok önem vermektedir. 

İslâm’ın ilk yıllarında gelen vahyin insanın doğruluk, dürüst-

lük, güvenilirlik, adil olmak vb. vasıflarını onarmaya, güçlen-

dirmeye yöneliktir. Bu durum kabile savaşları, kan davalarının 

olduğu, insan haklarının hiçe sayıldığı, güçlünün zayıf olanı 

ezdiği cahiliye devri insanlarının ahlâken olgunluk seviyesine 

çıkarılmasına yönelik olduğu söylenebilir. Kur’ân-ı Mübin’de 
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Peygamberimiz ‚Şüphesiz sen yüce bir ahlâk üzeresin‛3 denilerek 

övülmüştür. Yine kendisi de ‚Ben güzel ahlâkı tamamlamak 

üzere gönderildim‛4 buyurmuştur. 

Günümüz toplumunun önemli problemlerinden biri de 

ahlâkî bozukluklardır. Toplum içinde ahlâksızlık olarak değer-

lendirilecek davranışlar, eğitim öğretim faaliyetleri yürüten 

tüm kurum ve kuruluşların ortak sorunudur. Bu sorunların 

görmezlikten gelinmesi, üzerinde yeteri kadar kafa yorulma-

ması, geleceğimizde büyük tehlike olarak karşımıza çıkması 

kaçınılmazdır. Yine ‚Ben Merkezli‛ bir yaşam, sosyal ahlâkî 

normları yok saymaktadır. Tüm toplum tarafından kabul gör-

müş, geleneğe veya dini yaşantıya bağlı ahlâkî normlar, haya-

tımızı büyük oranda kolaylaştırmaktadır. Ortak değerler etra-

fında ‚kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma‛ 

düsturu sınırsız bir özgürlük anlayışının yanlışlığını ortaya 

koymakta, özgürlükleri yaşanılabilir bir dünya için sınırlan-

dırmaktadır. Bu durum toplumsal mutluluğu sağlamaktadır. 

Aksi takdirde sınırsız özgürlük anlayışı günümüzde örnekleri-

ne çokça rastlayabileceğimiz çatışmalara neden olmaktadır. 

Değerli Katılımcılar! 

Evet, Ben Diyanet İşleri Başkanlığı gibi vizyonunda ve 

misyonunda her yaştaki bireylerin dini ve ahlâkî eğitiminin 

olgunluk seviyesine çıkartılmasını esas almış bir kurumun tem-

silcisiyim. Özellikle son dönemde Başkanlığımızın emirleri 

doğrultusunda 04-06 Yaş aralığındaki çocukların dinî ve ahlâkî 

olgunluk seviyelerini artırmaya yönelik açmış olduğumuz 

Kur’ân eğitimi kursları, halkımız tarafından büyük ilgi görmek-

tedir. Biz bu kurslarımızda yavrularımızın tertemiz dimağları-

nın olduğu çağda ahlâkî değerlere bağlılıklarını devlet eli ve 

kurumsal bir güvence ile sağlama gayreti içindeyiz. Ahlâkî ge-

lişimin küçük yaşlardan itibaren elde edileceği, bu yaşlarda 

elde edilen ahlâkî kazanımların ileriki yaşlarda etkisinin bü-

                                                      
3
 el-Kalem, 68/4. 

4 el-Muvatta, Husnu’l Hulk, s. 8. 
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yük/kalıcı olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunun için de imkânlar 

ölçüsünde gerek kurumuma bağlı müstakil kurslar açarak ge-

rekse Milli Eğitime bağlı kurslarla işbirliği halinde çalışmaları-

mızı artırarak sürdürmekteyiz.  

Sözlerimi tamamlarken bugün itibarı ile başlamış olan il-

mi toplantıyı çok önemsediğimi belirtmek isterim. Özellikle 

konu ahlâk olunca bu toplantının önemi daha da artmaktadır. 

İslâm Düşünce tarihini altın harflerle süsleyen Mütefekkirleri-

mizin ahlâka dair görüşleri hakkında istişareler yapılması çok 

değerlidir. Bununla beraber bu nevi ilmi toplantılar neticesinde 

elde edilen bilgilerle, hâlihazırda gerek İslâm toplumu içinde 

gerekse diğer toplumlarda büyük bir sorun haline gelen ahlâkî 

yozlaşmalara çare olabilecek istişare toplantıları da yapılmalı-

dır. Bizim şu noktaya gelmemiz lazım: Hz. Peygamber zama-

nında insanlar ahkâm ayetleriyle ahlâk ayetleri arasında ayrım 

yapmıyorlardı. Kur’ân’daki her şey hüküm idi, yine ondaki her 

şey ahlâk idi.  

Bu güzel programın tertip heyetine, katılımcılarına teşek-

kür ederken programın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan 

niyaz ederim.  

 

Prof. Dr. Mahmut KAYA  

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi 
 

Muhterem Hazirûnu Allah’ın selamıyla selamlıyorum. 

1970 yılında İstanbul’da çeşitli mesleklerden, iş adamla-

rından ve öğretim üyelerinden oluşan gayret ve hamiyet sahibi 

bir grup güzel insan İslâmî İlimler Araştırma Vakfı diye bir 

vakıf kurdu. O günün şartlarında Türkiye’mizde İslâmî İlimler 

alanında araştırma yapan insanlar sayı itibariyle son derece 

azdı. Bu ihtiyacı gören bu değerle insanlar İslâmî İlimler ala-

nında araştırma yapacak böyle bir vakıf kurarak genç ilim 

adamlarını yüreklendirmek, teşvik etmek, maddî ve manevî 

teşvikte bulunmak istediler.  
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İlk on beş sene zarfında bu alanda araştırma yapacak eh-

liyetli, liyakat sahibi genç insan bulmak maalesef mümkün ol-

madı. 1982’de Yüksek İslâm Enstitülerinin İlâhiyat Fakültesi 

kimliğine kavuşmasıyla Türkiye’de büyük bir atılım başladı. O 

günden bugüne otuz beş sene zarfında bu İlâhiyat nesli Türki-

ye’de tarihimizde görülmeyen, hatta İslâm Milletleri tarihinde 

görülmeyen büyük bir performans sergilediler.  

Bizim vakfımızın ve çeşitli vakıfların yardımlarıyla yeti-

şen genç nesil aşağı yukarı bütün tefsir ve hadis külliyatının 

hepsini Türkçeye tercüme ettiler. Otuz cilt tutan Mebsut-i Se-

rahsi’ye ve Fetevây-ı Hindiye’ye varıncaya kadar bütün fıkıh 

külliyâtını tercüme ettiler. Kelam külliyâtını, tasavvuf külliyâtı-

nı, benim de içinde bulunduğum İslâm felsefesini, İslâm filozof-

larına ait temel metinleri Türkçeye kazandırdılar. Bu bizim ta-

rihimizde görülmeyen bir hadisedir. Bunları öğünmek için de-

ğil, bu genç neslin hakkını teslim etmek için söylüyorum.  

Osmanlı uleması bu metinlerin semtine yaklaşamıyordu, 

günün şartları öyleydi, gerek de görmüyorlardı. Şunu belirtme-

liyim ki, Osmanlı uleması bize bir sözlük dahi bırakmadı. Türk-

çenin gramerini yazmadılar. Dolayısıyla bu günkü neslin takdir 

edilecek, öne çıkarılacak çok büyük meziyetleri vardır.  

Vakfımız, kurulduğu şu kırk altı senenin ilk on beş sene-

sini çıkarırsak otuz bir senedir bu toplantıyla birlikte seksen altı 

tartışmalı ilmî toplantı düzenlemiştir. Bunlardan yirmi bir tane-

sini milletlerarası seviyede, diğerleri milli seviyede düzenlen-

miştir. İslâm’ın belli başlı bütün meselelerini, İslâmî ilimlerin her 

alanıyla ve sosyal hayatımızla, dinî, ahlâkî hayatımızla, eğiti-

mimizle, metodoloji ile ilgili her alanda sempozyumlar düzen-

ledik. Düzenlemiş olduğumuz bu toplantılarda sunulan tebliğ-

leri de çok şükür kitaplaştırdık, araştırmacıların hizmetine sun-

duk. Bu büyük bir başarıdır.  

Ben bu bakımdan Türkiye’de İlâhiyat ve İmam Hatip nes-

lini çok başarılı görüyorum. Eksiklerimiz olmakla beraber fev-

kalade performans göstermişlerdir.  
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Şunu da hatırlatmakta fayda vardır. Kendi akademik ça-

lışmalarının yanında İslâm İlim ve kültürü, sanatı, medeniyeti 

her şeyiyle bütün medeniyetimizle ilgili yayınlamış oldukları 

ilmî makaleler, sunmuş oldukları tebliğlerin sırf isimleri iki 

ciltlik bir eser vücuda getirdi. Bu otuz beş senede olan bir hadi-

sedir. Dahası Diyanet İşleri Başkanlığımızın İslâm Araştırmaları 

Merkezi diye kurmuş olduğu bu merkezde bu nesil kırk altı 

ciltlik bir İslâm Ansiklopedisi vücuda getirdi ki, bugün dünyada 

örneği yok. Bu performansı fevkalade olumlu buluyorum, de-

vamını diliyorum.  

Vakfımızın başkanı değerli hocamız Prof. Dr. Ali ÖZEK 

Bey bu işin öncülerindendir, fedailerindendir. İlerlemiş yaşına 

rağmen –doksan yaşındadır– bu alanda gece gündüz koşuş-

turmaktadır. Kendileri önemli bir toplantısından dolayı buraya 

gelememişlerdir. Hepinize kendisinin selâm ve saygılarını arz 

ediyorum.  

Düzce Üniversitemize, İlâhiyat Fakültemize, Düzce Bele-

diyemize, Düzce Müftülüğümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum.  

Sağ olun, var olun.  

 

Murat YİĞİT  

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü 

 

Öncelikle "Son Dönem Osmanlı Mütefekkirleri ve Ahlâk 

Anlayışları" konulu bu ilmî toplantının hayırlı sonuçlar getir-

mesini diliyor ve toplantıyı düzenleyen kişi ve kurumları tebrik 

ediyorum.  

Şüphesiz son yıllarda da oldukça tartışılan, düşünülen 

ancak, aslında Osmanlı İmparatorluğu’nun batı karşısında geri-

lemeye başlamasından itibaren, tartışılan en önemli konu; kay-

bolan toplumsal ruhumuz ve kaybettiğimiz güçlü ahlâkımızdır. 

Osmanlı, ilk dönemlerinde bir kahramanlık ahlâkı yaşa-

makta, devlet de şan ve şerefle yükselmekteydi. Ancak, sonra-
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ları ahlâk bozulmaya başlayınca, buna paralel olarak devlette 

sarsılmış ve küçülmüş, sonunda sözü geçmez bir hale gelmiş, 

ahlâk bozuldukça yıkılmaya yüz tutmuştu. Devleti yeniden 

onarmanın yolu da ahlâkı bozan unsurları ortadan kaldırmaktı. 

Çünkü Osmanlı ahlâkı, Osmanlı Devleti’nin temeliydi. 

Bugün geldiğimiz noktada, yeniden dünyaya yön veren 

bir devlet olacaksak; konumuz yine o köklerini İslâm dininden 

alan, ilk dönem Osmanlı ahlâkını, çocuklarımızın ve toplumu-

muzun ruhuna gark etmemizle olacak. Bu kodlarımızı yeniden 

yakalarsak, dünyada dönem dönem farklı toplumların emanet 

aldığı, medeniyet ve bilim geliştiriciliğini, yeniden geçmişte 

olduğu gibi biz alacağız. Çok kıymetli, ilim sahibi siz değerli 

hocalarımızın yaptıkları çalışmalar, çocuklarımızın yetiştirilme-

sinde ve dolayısıyla toplumumuzun şekillenmesinde bu yönüy-

le çok önemlidir.  

Ben toplantının ülkemize ve milletimize hayırlı sonuçlar 

getirmesini diliyorum. Saygılarımı sunar, teşekkür ederim. 

 

Murat CAYMAZ  

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı 

 

Saygı değer rektör yardımcım, saygı değer il müftümüz, 

protokolümüzün saygı değer üyeleri, kıymetli akademisyenler 

ve katılımcılar!  

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, Düzce Belediyesi, Düzce 

Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi ve Düzce İl Müftülüğünce dü-

zenlenen ‚Son Dönem Osmanlı Mütefekkirleri ve Ahlâk Anla-

yışları‛ konulu ilmî toplantı vesilesiyle hepinizi sevgi ve say-

gıyla selamlıyorum.  

Yaklaşık altı asırlık bir zaman dünyanın dört bir yanına 

siyasetiyle, ekonomisiyle hükümran olan Osmanlı, her açıdan 

olduğu gibi, ahlâk kurumuyla da incelemeye değer bir yapıya 

sahiptir. Değerli akademisyenlerimiz hazırladıkları geniş kap-
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samlı tebliğleriyle Osmanlının ahlâkî yapısı hakkında bizleri 

aydınlatacaklardır.  

Kıymetli katılımcılar! Bizler güzel ahlâkın en güzel örnek-

lerini, yaşayan bir Kur’ân olan Peygamber’imiz (s.a.v.) den öğ-

rendik. Kur’ân-ı Kerim’de ahlâkî övgüyle bahsedilen Peygam-

ber Efendimizin‛ ‚Ben güzel ahlâkî tamamlamak üzere gönde-

rildim‛ hadisi hayatımıza ve medeniyetimize ışık tutmaya de-

vam edecektir.  

Bizler emaneti ehline vermeyi, yoksulları, düşkünleri gö-

zetmeyi, komşusu açken tok yatmamayı, davete icabet etmeyi, 

düğünde ve cenazede omuz omuza olmayı, hasta ve muhtaç 

olanlara yardım etmeyi, nefes almak, su içmek, hapşırana çok 

yaşa demek kadar bunu hayatımızın bir parçası haline getire-

bildiysek bunu İslâm ahlâkına borçluyuz.  

Eminim ki, İSAV ve Düzce’mizin önemli kurumlarının iş-

birliğiyle düzenlenen bu etkinlik zaman zaman kıymetini unu-

tur gibi olduğumuz değerlerimizi hatırlatma açısından büyük 

fayda sağlayacaktır.  

Gerçekleştirilen bu ilmî toplantıya katkı sağlayan rektö-

rümüze, il müftümüze ve kıymetli akademisyenlerimize şük-

ranlarımı sunarım.  

‚Son Dönem Osmanlı Mütefekkirleri ve Ahlâk Anlayışla-

rı‛ konulu ilmî toplantının başarıyla tamamlanmasını temenni 

ediyor, hepinizi bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyo-

rum. 

 

Prof. Dr. İlhan GENÇ 

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

 

Sayın Oturum Başkanım, Düzce Belediye Başkan Yardım-

cım, Dekanlarım, İl Müftüm, İl Millî Eğitim Müdürüm, değerli 

hocalarım, sevgili öğrenciler, saygıdeğer katılımcılar.  
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Üniversitemizin 10. yılı nedeniyle 2016 yılında, kültür, bi-

lim, sanat alanlarında yaklaşık olarak 250 adet etkinlik düzen-

lendi. Bu çerçevede bugün de değerli İlâhiyat Fakültemizin 

Kurucu Dekanı Prof. Dr. Mehmet Faruk Bayraktar hocamızın 

öncülüğünde Düzce Belediye Başkanlığımız, İSAV Vakfımız ve 

Müftülüğümüzün destekleriyle düzenlenen Son Dönem Os-

manlı Mütefekkirleri ve Ahlâk Anlayışları Tartışmalı İlmî Top-

lantısına hoş geldiniz.  

Bildiğiniz üzere ahlâk, hukuk gibi kavramlar toplumlar 

için vazgeçilmez unsurlardır. Genellikle hukuk yazılı metinler 

olmakla beraber, ahlâk davranışla ilgilidir. Toplumlar zaman 

zaman davranış bozuklukları ve dolayısıyla ahlâkî zaaflar ya-

şayabiliyor. Bununla ilgili olarak Yusuf Has Hacip’in 1070 yı-

lında yazdığı Kutadgu Bilig’i ilk olmak üzere; Mevlana’nın 

Mesnevisi, Yunus Emre’nin eserleri, Hacı Bektaş-ı Veli’nin eser-

leri, yine 17. yüzyılda Nâbî’nin ünlü Hayriye’si gibi eserler, 

ayrıca Kınalızade Ali’nin Ahlâk-ı Alai’si olmak üzere çok sayıda 

ahlâkî, edebî eser ahlâk anlayışını değiştirmek, düzenlemek, 

test etmek amacıyla kaleme alındı. Bireye ve cemiyete ahlâkî 

konularda destekler verildi. 

Bugün tartışmalı ilmî toplantımızın ikincisi yapılıyor. Son 

dönem Osmanlı mütefekkirleri de devirlerinin ahlâk anlayışla-

rına eleştirel baktılar, zihin yordular, bunlar gerçekten gerekli 

konulardı. Mesela günümüzde de ahlâk üzerine tartışmalar 

yapılıyor. Son iki asırdır tarım toplumundan sanayi toplumuna 

geçiyorsunuz, sanayi toplumundan bugünkü modern topluma 

geçiyorsunuz. Bir anda kavramlar değişiyor. Çocuklarımıza, 

gençlerimize ahlâklı olma önerisini; ahlâklı ol diyerek başara-

mayız. Yani onlara ahlâklı ol evladım demek yeterli değil. Bu 

nedenle ahlâk anlayışlarını günümüzde belirleyen internet or-

tamları, sinema filmleri, diziler, çizgi filimler gibi çok faktörler 

var. Binlerce değişkeni var. Dolayısıyla bu alanlarda da böyle 

çalışmaların yapılmasında yarar var.  

Üniversitemiz olarak biz de naçizane bu ahlâk anlayışla-

rına bilimsel anlamda katkı verdiğimiz için bahtiyarız. İnşallah 
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bunlar yararlı olur, olacaktır. Ben her zaman ümidimi koruyo-

rum. Mehmet Akif Ersoy üstadın beyitlerine kulak verelim her 

zamanki gibi. 

Ne irfandır veren ahlâka yükseklik ne vicdandır 

Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır 

Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfı Yezdan’ın  

Ne irfanın kalır tesiri katiyyen ne de vicdanın< 

Fakat ahlâkın izmihlali en müthiş bir izmihlal (çöküş)  

Ne millet kurtulur zira ne milliyet, ne istiklâl 

Oyuncak sanmayın Ahlâk-ı millî, ruh-ı millîdir 

Büyük şâirin de vurguladığı gibi ahlâkî çöküşün her şeyin 

ötesinde bir zorluk olduğunu görerek bu bu ilmî toplantıya 

destek veren bütün kuruluşlara teşekkür ediyorum. Sizlere de 

katılım göstererek bizlere destek verdiğiniz için teşekkür ediyo-

rum, sağ olun, var olun. 

 





 

 

 

 

I 

ABDURRAHMAN ŞEREF EFENDİ ve AHLÂK ANLAYIŞI 

 

Gülsüm PEHLİVAN AĞIRAKÇA 

 

Giriş 

Osmanlı’nın son döneminde çok sayıda ahlâk kitabı ya-

zıldığı bilinmektedir. Eserler genel olarak ahlâk kitabı olmakla 

birlikte bir kısmı ders kitabı mahiyetindedir. Ahlâk kitaplarının 

müelliflerinin ağırlıklı olarak eğitimci oldukları bilinmekle be-

raber, devlet adamları tarafından da eserler kaleme alındığı 

görülmektedir. Ahlâk ders kitabı müelliflerinden biri de devlet 

adamı ve vakanüvis olarak bilinen Abdurrahman Şeref Bey’e 

aittir. Tarih ve coğrafya üzerine birçok eseri bulunan Abdur-

rahman Şeref Bey’in ahlâka dair tek eseri İlm-i Ahlâk’tır.1 

Eğitimci, tarihçi ve siyasetçi özellikleriyle bilinen, düşün-

ce ve siyaset tarihi açısından önemli bir isim olan, Osmanlı 

Devleti’nin son resmî devlet tarihçisi Abdurrahman Şeref Bey, 

1269/1853 yılında İstanbul’da doğmuştur. Tophâne-i Âmire 

Muhasebe Kalemi mümeyyizlerinden Hasan Efendi’nin oğlu-

dur. Abdurrahman Şeref, ailesi tarafından ‚Şerefeddin‛ ismiyle 

çağrılmaktadır. 2 İlk tahsilini Eyüp Mahalle Mektebi’nde aldık-

                                                      
  Yard. Doç. Dr., Düzce Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üye-

si, gulsumağirakca@gmail.com 
1  Bursalı Mehmet Tahir, Ahlâk Kitaplarımız, İstanbul: Necm-i İstikbal 

Matbaası, 1325; Agâh Sırrı Levend, ‚Ümmet Çağında Ahlâk Kitapla-

rımız‛, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Ankara, 1964; Faruk Öz-

türk, ‚Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Ahlâk Kitapları‛, Kebikeç, S. 6, 1998. 
2  Efdaleddin, Abdurrahman Şeref Efendi Terceme-i Hâli Hayat-ı Resmiye 

ve Hususiyesi, Halk Matbaası, İstanbul, 1345/1927, s. 258. 
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tan sonra sırasıyla Eyüp Rüşdiyesi ve Mekteb-i Sultânî’de 3 

okumuş; 1873’te mezun olduktan sonra Mahrec-i Aklâm-ı 

Şâhâne, Mekteb-i Sultânî ve Dârülmuallimîn’de tarih öğretmen-

liği yapmıştır. Aynı zamanda Osmanlı Tarihi, İslâm Tarihi, İsta-

tistik derslerini de okutmuştur. Bunların yanı sıra 1878-1897 

yılları arasında Mekteb-i Mülkiye’de müdürlük yapmıştır. Ab-

durrahman Şeref Efendi, Mekteb-i Mülkiye’nin ikinci müdürü-

dür. Mekteb-i Mülkiye’de müdürlük yaptığı sırada İlm-i Ahlâk 

(1308/1892) derslerine girmiştir. 4 

Devlet kademesinde de önemli görevlere getirilen Abdur-

rahman Şeref, II. Meşrutiyet’in ilânından sonra âyân âzası, 1907 

ve 1909’da iki defa Maarif nâzırı olmuş; 1909 yılından 1 Kasım 

1922’ye kadar vakanüvis olarak görev yapmıştır. Ayrıca Telif 

Edilen Eserleri İnceleme Komisyonu üyeliği ve Tarih-i Osmani 

Encümeni Reisliği gibi vazifelerde de bulunmuştur. Cumhuri-

yet’in ilânından sonra İstanbul’dan ikinci devre milletvekili 

seçilmiş olan Abdurrahman Şeref Bey, 18 Şubat 1925’te millet-

vekilliği sırasında hastalanarak Ankara’da vefat etmiştir.5 

Abdurrahman Şeref, resmî görevleri yanında telif faaliyet-

lerinde de bulunmuş, çoğu ders kitabı mahiyetinde birçok eser 

kaleme almıştır. İlk yazdığı eserler, okuttuğu derslerin notla-

rından oluşmaktadır. Târîh-i Osmânî Encümeni Mecmuası’nda 

da çeşitli makaleler yayımlamıştır. Bazı gazetelerde neşredilen 

yazılarını sohbet üslubu ile Târih Musâhabeleri (İstanbul 1339) 

adı altında toplamıştır. Müellif ayrıca Lutfî Târihi’nin VIII. cildi-

ni genişleterek neşretmiştir.6 Diğer eserleri ise şunlardır: Tarih-i 

                                                      
3  Mekteb-i Sultânî, bugünkü Galatasaray Lisesi’dir. 
4  Bkz. Abdülkadir Özcan, ‚Abdurrahman Şeref‛, DİA, c. 1, TDV 

Yayınları, 1988, s. 175; Abdurrahman Şeref, Ahlâk İlmi, (Günümüz 

Türkçesine Aktaranlar: Mevlüt Uyanık, Aygün Akyol), Elis Yayınları, 

Ankara 2012, s. 9-10; M. Efdalettin Tekiner, ‚Abdurrahman Şeref 

Efendi (Biyografisi, Resmi ve Özel Hayatı), haz. Vehbi Günay, Tarih 

İncelemeleri Dergisi, c. 24, Sayı: 1, Temmuz 2009, s. 256. 
5  Bkz. Abdurrahman Şeref, Ahlâk İlmi, s. 257. 
6  Tarih-i Lutfî, (Nâşiri: Abdurrahman Şeref), c. 8, Dersaadet 1328. 
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Osmanî (İstanbul 1890)7, Fezleke-i Târîh-i Düvel-i İslâmiyye (İstan-

bul 1301)8; Târîh-i Devlet-i Osmâniyye (İstanbul 1309-1312, 1315-

1318)9; Fezleke-i Tarih-i Devlet-i Osmâniyye (İstanbul 1893), Târîh-i 

Asr-ı Hâzır (1329/1913)10; Harb-i Hâzırın Menşei (İstanbul 1334)11; 

Fezleke-i Târîh-i Devlet-i Osmâniyye (İstanbul 1315)12, Coğrafya-i 

Umumi (İstanbul 1303, 1306, 1313) 13, Coğrafya-yı Umrani (1894), 

Zübdetü’l-Kısas (1925) ve İlm-i Ahlâk (1316).14 

                                                      
7  İlk kez taş basması olarak basılan bu eser, yüksekokullarda 

(mekâtib-i âliye) okutulmak üzere hazırlanmıştır. Eser daha sonra 

Tarih-i Devlet-i Osmâniyye adıyla yayınlanmıştır. Mehmed Demiryü-

rek,  ‚Biyografi Yazarı Olarak Abdurrahman Şeref Efendi,‛Tarih İnce-

lemeleri Dergisi, XVIII/1 (Temmuz 2003), 46. 
8  Abdurrahman Şeref’in kitap olarak yayımlanan ilk eseridir. Müel-

lifin Mekteb-i Sultânî’de verdiği İslâm tarihi dersinin notlarından 

oluşan ve İslâm devletleri hakkında tarihsel bilgi veren bir eserdir. 
9  Abdurrahman Şeref’in Tarih-i Osmanî adlı eserinin genişletilmiş 

hali olan Tarih-i Devlet-i Osmâniyye, yüksekokullarda ders kitabı ola-

rak okutulmak üzere hazırlanmış iki ciltlik bir eserdir. 
10  Eser, öğrencilerin tuttuğu notlardan oluşmaktadır ve iki bölümdür. 
11  Eser, Donanma Mecmuası’nın 88. ve 107. sayıları arasında seri 

makaleler olarak yayımlandıktan sonra kitap haline getirilmiştir. 
12  Lise öğrencilerine (mekâtib-i idadiye şakirdanına) okutulmak üze-

re kaleme alınan eser yazarın iki ciltlik Ta’rih-i Devlet-i Osmâniy-

ye’sinin özetidir. 
13  Mekteb-i Mülkiye’de (Siyasal Bilgiler Fakültesi) okuttuğu ders 

notlarından oluşmaktadır. Abdurrahman Şeref, Coğrafya-yı Umûmî, 2. 

baskı, İstanbul 1306. 
14  Bkz. Abdülkadir Özcan, ‚Abdurrahman Şeref‛, DİA, c. 1, TDV 

Yayınları, 1988, s. 175; Abdurrahman Şeref, Ahlâk İlmi, (Günümüz 

Türkçesine Aktaranlar: Mevlüt Uyanık, Aygün Akyol), Elis Yayınları, 

Ankara 2012, s. 11-12. Coğrafya-yı Umrani, Coğrafya-i Umumi, Zübdetü’l-

Kısas ve Fezleke-i Tarih-i Devlet-i Osmâniyye, Târîh-i Devlet-i Osmâniyye, 

Târîh-i Devlet-i Osmâniyye, Târîh-i Asr-ı Hâzır, Târih Musâhabeleri, İlm-i 

Ahlâk adlı eserlerin baskıları Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulun-

maktadır. 
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Abdurrahman Şeref Bey’in Ahlâk Kitabı: İlm-i Ahlâk 

Bu eser, müellifin Mülkiye Mektebi talebesine okuttuğu 

ahlâk derslerinin özetinden oluşmaktadır. Mekteb-i Sultanî’de 

ve Mekteb-i Mülkiye’de ders kitabı olarak okutulmuştur. Müel-

lif, her iki mektepte de idarecilik ve öğretmenlik yapmış ve bu 

eseri öğrencilerine okutmuştur. Aynı zamanda Maarif-i 

Umûmiye Nezareti Celilesi’nce idâdî mekteplerinde okutulması 

uygun görülmüştür.15 

Kitap, üç makaleye, her bir makale de bâblara ayrılmak-

tadır. Birinci makale, mukaddime kısmıdır. İkinci makalede 

‚ilm-i ahlâka dair birkaç söz‛ başlığı altında nazarî bilgi veril-

dikten sonra üçüncü makalede, ‚ilm-i ahlâk-ı amelî‛ başlığı ile 

amelî ahlâka yer verilmiştir. 

Abdurrahman Şeref, ahlâk ilmini, yaratılış gayesini tanı-

mayı, sahip olunan yetileri mükemmel hale getirmeyi ve doğru 

kullanmayı öğreten ilim olarak tanımlamaktadır. Bu sebeple 

ahlâk ilmi, evrenseldir, millet ve mezheplere göre değişiklik 

göstermez, ifadelerini kullanmaktadır.16 

Ahlâk ilminin birinci esası, insan onuruna saygıdır; nite-

kim Allah-u Teâlâ, insanı birtakım yetiler ve özelliklerle do-

natmış ve diğer canlılardan ayrıcalıklı kılmıştır. Ahlâk ilminin 

ikinci esası sorumluluktur. Akıl sahibi ve özgür olan her insan 

hem niyetinden hem de fiillerinden sorumludur. Kasıt ve niyet, 

ahlâkî sorumluluğu gerektirir. Ahlâk ilminin üçüncü esası ise, 

fıtrî ve yaratılıştan gelen bir kanun olan iyilik fikri yani hayrı 

düşünmektir. İyilik, mutlaktır; fayda ise görecelidir, yani nispi-

                                                      
15  Abdurrahman Şeref, İlm-i Ahlâk, İstanbul, Matbaa-i Amire, 1316, s. 

2; Salnâme-i Nezâret-i Maarif-i Umûmiye (1. Sene), İstanbul: Matbaa-i 

Âmire, 1316/1898, s. 202; Mekâtib-i İdâdiye Kitap ve Resail Cetveli, İstan-

bul: Matbaa-i Amire, 1325, s. 1, 10. 
16  Abdurrahman Şeref, İlm-i Ahlâk, Karabet Matbaası, İstanbul, 1318, 

s. 5. 



 ABDURRAHMAN ŞEREF EFENDİ VE AHLÂK ANLAYIŞI, GÜLSÜM AĞIRAKÇA  31 
 

dir. Dolayısıyla fayda temel bir ilke değildir, iyilik ise sabittir, 

temel esastır.17  

Müellif, kötü ahlâkın, ruhî hastalık olduğunu ve ebedî 

hayatı yok ettiğini ifade etmektedir. Ve insan hayatını tehlikeye 

sokan ya da bitiren bedeni hastalıklardan kurtulmak ne kadar 

gerekli ise aynı şekilde ebedî hayatı etkileyen ruhî hastalıklar-

dan kurtulmak da o kadar elzemdir, düşüncesindedir.18 

Abdurrahman Şeref, mütekaddimin âlimlerden naklen 

ahlâkın iyi ve güzel; kötü ve çirkin ahlâk şeklinde iki kısma 

ayrıldığını ifade etmektedir. İyi ahlâkın ‚dört temel erdem‛ 

üzere kurulduğunu ve bu erdemlerin de hikmet, iffet ve şecaat 

olduğunu belirtmektedir. Klasik ahlâk kitaplarında yer alan bu 

bilgiler, Abdurrahman Şeref tarafından tekrarlanmakta; bu er-

demlerin, nefsin üç temel kuvvetinin (ilim, öfke ve şehvet)19 

itidal hali olduğunu ve bunların faziletlerden sayıldığını ifade 

etmektedir. İlim, öfke ve şehvet kuvvetlerinden her birinin ifrat 

ve tefrit noktası olduğunu ifade etmektedir. İlmin ifratı cerbeze 

(şeytanlık), tefriti gabavet (cehalet, ahmaklık), itidâli hikmettir. 

Öfkenin ifratı tehevvür (korkusuzlukla düşünmeden hareket 

etmek), tefriti cübün (korkaklık), itidâli şecaattir. Şehvetin ifratı 

fücur, tefriti cümûd (isteksizlik, donukluk), itidali ise iffettir.  

Görüldüğü gibi hikmet, şecaat ve iffet üç temel fazilet 

olup her birinden de farklı faziletler doğmaktadır. Abdurrah-

man Şeref, hikmetten kaynaklanan faziletleri Mehmed Said 

Efendi’ye ait Ahlâk-ı Hamîde’den hareketle yedi madde olarak 

sıralamaktadır: saffet-i zihin (zihin saflığı), cevdet-i fehm (anla-

yış berraklığı), zekâ, hüsn-i tasavvur (güzel düşünmek), sühu-

let-i teallüm (öğrenme kolaylığı), hıfz, tahattur (hatırlama).20 

                                                      
17  Abdurrahman Şeref, a.g.e.,  s. 28-42. 
18  Abdurrahman Şeref, İlm-i Ahlâk, s. 6. 
19  Kuvvet-i İlmiyye (melekî nefs), nefs-i gadabiyye (nefs-i sebuiye), 

nefs-i şeheviyye (nefs-i behimi). Bu kuvvetlerden ilki insana ait olup 

diğer ikisi insan ve hayvanlarda müşterektir. 
20  Abdurrahman Şeref, a.g.e., s. 56-57. 
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İlm-i Ahlâk’ta Vazife Kavramı 

Vazife kelimesinin hem teorik hem pratik yönüyle ‚ahlâkî 

ödev‛ anlamındaki yaygın kullanımı oldukça yenidir ve daha 

çok Batı’dan ahlâkla ilgili eserlerin çevrildiği, Osmanlıların son 

dönemiyle Cumhuriyet’in ilk yıllarında teşekkül eden ahlâk 

kültürüne aittir. Ahlâk felsefesinde vazife kavramı daha çok 

‚ahlâkî mükellefiyetler‛ manasında kullanılmıştır.21 

Osmanlıların son döneminde ahlâkla ilgili eser yazan bazı 

müellifler, konunun dini ilgilendiren yönlerinde İslâmî ahlâk 

anlayışına bağlı kalarak ve bu anlayışla bağdaşmayan nokta-

larda eleştirel bir yaklaşım sergilemekle birlikte hem sistem 

hem içerik yönünden Batı ahlâk felsefesinden -daha çok da 

Kantçı ahlâk çizgisinden- yararlandıkları eserlerinde vazife ko-

nusuna geniş yer vermişlerdir. Nitekim ahlâkı nazarî ve amelî 

diye iki başlık altında ele alıp vazifeyi nazarî ahlâkın temel me-

selelerinden biri olarak incelemeleri Batı etkisinin bir ürünüdür. 

Son dönem Osmanlı ahlâkçılarının çoğu Kant’ın yaptığı gibi 

ahlâk kanununu vazifeyle temellendirmiş, hatta vazifeyle ahlâk 

kanununu eş anlamlı gibi kullanmıştır.22  

Son devir Osmanlı düşünürlerinin ahlâk kanununu, do-

layısıyla vazifeyi mecburilik, mutlaklık, küllilik, umumilik, lü-

zumluluk, bilinirlik, sabitlik gibi kavramlarla nitelemeleri farz, 

vâcip ve haram kavramlarıyla ilgili İslâmî telakkiye uygunluğu 

yanında Kantçı ödev felsefesini de yansıtır.23 

Eserde vazife, aklın yapılmasını emrettiği şeydir ve mec-

buriyettir diye tanımlanmakta ve insan, vazifelerini yerine ge-

tirmekle insan sıfatını kazanır, denilmektedir. Aynı zamanda 

vazife umumidir; yani şahsa göre, zaman ve mekâna göre deği-

şiklik göstermez, hepsini kapsayıcıdır. Ayrıca insanlığın huzur 

ve mutluluğu, toplumun düzeni için vazife lazımdır. Vazifenin 
                                                      
21  Mustafa Çağrıcı, ‚Vazife‛, DİA, c. 42, TDV Yayınları, 2012, s. 581. 
22  Hüsameddin Erdem, Son Devir Osmanlı Düşüncesinde Ahlâk, İstan-

bul 2006, s. 102-106. 
23  Mustafa Çağrıcı, ‚Vazife‛, s. 582. 



 ABDURRAHMAN ŞEREF EFENDİ VE AHLÂK ANLAYIŞI, GÜLSÜM AĞIRAKÇA  33 
 

kaynağı akıldır, dolayısıyla durumu açık ve belirgin olup vazife 

daima zevk ve hazza tercih edilmelidir. Bu tercihi yapamayan-

lar dahi vazifenin bir mecburiyet olduğunu bilir. Vazife sabittir, 

duruma göre değişiklik göstermez. Son olarak vazife mutlak 

görev olduğu için yapılır; bu sebeple vazife, menfaat ve hazlar-

dan önce gelir. Yani vazife lizatihidir, yaratılış gereği böyle ya-

pılır.24 

Vazife, başkalarının bize yapmalarını istediğimiz şeyleri 

bizim de onlara yapmamız; yapmalarını istemediğimiz şeyleri 

bizim de onlara yapmamamızdır, şeklinde tarif edilmektedir. 

Vazife, insanın nefsani eğilimlerine set çeken, bazen zevklerden 

mahrum bırakan bir kuvvettir ve gücün kaynağı, insanın yara-

tılışı ile alakalıdır. İnsan, ruhunu güçlendirmek, kapasitesini 

arttırmakla mükelleftir ve sonuca ulaşabilmek için de vazifele-

rini yerine getirmelidir.25 Vazifeleri yerine getirmeye sevk eden 

en etkili kuvvet âhiret fikridir. Ayrıca davranışlarımıza mükâfat 

ve ceza veren etkili bir başka kuvvet de vicdanımızdır. Vicdan 

rahatsızlığından daha büyük ceza, vicdan rahatlığından daha 

haz verici mükâfat yoktur. Kamuoyu da fiillerin doğal bir göz-

lemcisidir ve kısmen de olsa davranışlar üzerinde belirleyicidir. 

Aynı şekilde kanunlar da ceza verme yönüyle davranışların 

icraatını etkilemektedir. 

Abdurrahman Şeref, vazifeyi mutlulukla irtibatlandırır ve 

vazifelerini hakkıyla yerine getiren kişinin mutlu ve mesut ya-

şayacağını ifade eder.26 

Abdurrahman Şeref, ahlâk ilminin bir de amelî kısmı ol-

duğunu ve amelî ahlâkın, beşerî/insanî vazifelerden bahsettiği-

ni söyler ve bu vazifeleri beş kısım olarak ele alır: 

1. Vezâif-i nefsiyye (Kişinin nefsine karşı vazifelerdir ki 

kişi ilk önce bununla mükelleftir.) 

                                                      
24  Abdurrahman Şeref, İlm-i Ahlâk, s. 42-45. 
25  Abdurrahman Şeref, a.g.e., s. 53. 
26 Abdurrahman Şeref, a.g.e., s. 5. 
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2. Vezâif-i beytiyye (Kişinin maddi ve manevi bağ kur-

duğu ev halkına karşı vazifeleridir) 

3. Vezâif-i medeniyye (Kişinin mensup olduğu devlete 

karşı vazifeleridir.) 

4. Vezâif-i insaniyye (İnsanların, diğer insanlara karşı 

olan vazifeleridir.) 

5. Vezâif-i diniyye (Kişinin Yaratıcı’ya karşı ubûdiyyet 

vazifeleridir.)27 

Bazı düşünürlerin vezâif-i nefsiyyeyi bir mecburiyet ola-

rak görmediğini ancak birçok düşünürün, bu vazifeleri ‚yaratı-

lış gayesi‛ olarak gördüğünü ifade etmekte ve şöyle demekte-

dir: ‚Riâyet-i rütbe-i insâniyet mecburiyetini vaz’ eden ben değilim, 

binâenaleyh fesh edecek ben olamam. Nefsime riâyet keyfe mâ yeşâe bir 

mukâvelenâme-i mün’akıdeden mütevellid değildir ki âkidlerin tale-

biyle münfesih olsun.‛28 

Abdurrahman Şeref, İlm-i Ahlâk’ta; ‚Nefsi muhafaza ve terfi 

etmektir‛ şeklinde ifade ettiği nefse ait vazifeleri, cismanî ve 

ruhânî olmak üzere iki kısımda ele almıştır. Konuya intihar ve 

vücuda her türlü zarar verici davranışlar ile başlamış, teorik 

açıdan tevekkülden ayrılmamak ve işret gibi dinin yasakladık-

larından kaçınmak, insana nefsi koruma vazifesini temin eden 

tedbirlerdendir, ifadelerini kullanmıştır. İntiharı, ‚ilâhî binayı 

tahrip etmek‛ şeklinde değerlendirmiş, bu fiilin mazur görüle-

cek hiçbir tarafının olmadığını ifade etmiştir. 

Nefsin muhafazası demek olan cismanî ve ruhanî tedbir-

lerden bedene ait olanları, sağlığı koruma (hıfzıssıhha), jimnas-

tik, itidalli olmak şeklinde sıralamaktadır. Sağlığı korumanın, 

hasta olan vücudu iyileştirmek olmadığını, hastalığı davet ede-

bilecek etkilerden kaçınmanın daha önemli olduğunu ifade 

eden müellif, bu sebeple yiyecek ve içecek seçiminde dikkatli 

olunması ve temizliğe riayet edilmesi gerektiğini söylemekte-

dir. Ayrıca jimnastiğin beden için önemi üzerinde durmakta, 

                                                      
27 Abdurrahman Şeref, İlm-i Ahlâk, s. 57-58. 
28  Abdurrahman Şeref, a.g.e., s. 59. 



 ABDURRAHMAN ŞEREF EFENDİ VE AHLÂK ANLAYIŞI, GÜLSÜM AĞIRAKÇA  35 
 

vücudu kuvvetlendirmek için idman yapmanın gerekliliğini 

belirtmektedir. Ancak bütün bu tedbirlerde itidalden ayrılma-

mak gerektiğini hatırlatmakta ve ‚Vücudu terk etmek, ona bak-

mamak ilm-i ahlâkça ne kadar merdûd ise ona ifrat derecede itinâ ey-

lemek dahi gayr-ı makbuldür.‛29 sözlerini kullanmaktadır. 

Nefse ait vazifelerden ruha ait olanların, cisme ait olan-

lardan çok daha önemli olduğu üzerinde duran Abdurrahman 

Şeref, ‚Zira cisim ile hayvaniyet ve fakat nefs-i natıka ile insaniyet 

kâimdir.‛30 demektedir. Öncelikle nefsi kendi haline bırakma-

mayı tavsiye eden müellif, ruh sağlığını korumak için nefsi, 

kötü örnekleri müşahede etmekten muhafaza eylemek gerekti-

ğini de ifade etmektedir. Ayrıca nefsin kuvvetlerini daima uya-

nık halde tutmayı tavsiye etmekte; nefs-i natıkanın üç kuvveti-

ne karşı ayrı ayrı görevlerimizin olduğunu söylemektedir. Bu 

sebeple her şeyden evvel düşüncenin terbiye edilmesi gerek-

mektedir. Ayrıca inanın kendi nefsini tanıması, yani kabiliyetle-

rini, hazlarını ve temayüllerini bilmesi ve kusurlarını, hatalarını 

kabullenmesi elzemdir. Kişi noksanlarını bilmeli ve onlar için 

mazeret üretmemelidir. Hata ve kusurlarını bilen kimse, bunla-

rı vicdanın muhakemesine havale etmelidir. Nitekim vicdan, 

hem akıl hem de his ile irtibatlıdır. Dolayısıyla ahlâk kanununa 

uygun olanları kabul, ayıplanmış ve yerilmiş olanları ise red-

deder.31 

Nefsin kuvvetlerini güçlendirebilmek için iradenin güçlü 

olması gerekmektedir. Bu sebeple iradeyi daima hayra yönelt-

mek lazımdır. İradenin güçlü olması, sebat ve metaneti de arttı-

rır. Böylelikle kişi ne inat ne de değişken mizaç sahibi biri olur. 

Her ikisi de sebatın ifrat ve tefriti olup makbul değildirler. Öf-

kenin kontrolü de ruhun güçlendirilmesi için muhakkak gerek-

                                                      
29  Abdurrahman Şeref, İlm-i Ahlâk, s. 63. 
30  Abdurrahman Şeref, a.g.e., s. 65. 
31  Abdurrahman Şeref, a.g.e., s. 64-68. 
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lidir. Her şeye atılmak doğru olmadığı gibi, aşırı mülayimlik de 

reddedilmiştir.32  

Ruhun terbiyesi için duyu kuvvetlerinin de terbiye edil-

mesi gerekmektedir. Yani duyu cismani olduğu kadar aynı za-

manda ruhanîdir. Bedensel zevklerin kontrolü sağlandığında 

nefse hâkimiyet de gerçekleşmiş olur. Bunun için güzel şeyler 

gözlemlemek, edeb ve irfan sahibi kimselerle sohbet etmek, 

kalbi güzel duygulara alıştırmak önemlidir. Sohbet esnasında 

edep sınırlarını aşmamak, gevezelik etmemek âdap icabından-

dır. Bedenle alakalı olup da ruhu da etkileyen başka bir amel de 

çalışmaktır. Yani çalışmak beden için bir idman olduğu kadar, 

fikrî uğraşılar da ruh için bir jimnastiktir. Dolayısıyla tembel 

kimse bedensel ve ruhsal güçlerini geliştiremediği gibi var olan 

özelliklerini de kaybetmeye mahkûm olur. Çalışmak, tasarrufu 

kolaylaştırır, tasarruf da meşru ve lazımdır. Ancak tasarruf, 

cömertliğe de engel değildir. Her şeyde olduğu gibi burada da 

itidal gerekir; dolayısıyla tasarrufta da cömertlikte de ifrat ve 

tefrite kaçmamalıdır.33 

Netice itibariyle müellifin sözlerinden, kişinin nefsine ria-

yet göstermesi, başkalarından da hürmet ve riayet görmesine 

vesile olur, şeklinde bir sonuca varmak mümkündür. 

Vezaif-i beytiyye, yani eve karşı vazifelere gelince, bu ba-

his, evliliğin önemini, evliliğin şartlarını, evlilik türleri, boşan-

ma, eşlerin birbirlerine karşı vazifelerini, ana-babanın evlada, 

evladın ana-babaya karşı vazifelerini ve akrabanın birbirine 

karşı olan vazifelerini içermektedir. Erkeğin evliliğe talip ola-

bilmesi için yaşının ve sıhhatinin uygun olması, mali kudrete 

sahip olması ve sabırlı ve metanetli olması şart olarak sıralan-

maktadır. Kadında da yaş ve sıhhat şartı elzem olmakla birlikte 

güzel ahlâklı olması da önemli bir şart olarak ileri sürülmüştür. 

Mal ve malumat kadın için gerekli görülmemektedir. Erkek, 

evin sahibi, kadın da evin ziyneti ve idare memuru olarak de-

                                                      
32  Abdurrahman Şeref, a.g.e., s. 68-72. 
33  Abdurrahman Şeref, a.g.e., s. 72-80. 
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ğerlendirilmektedir. Karı-kocanın birbirlerine karşı vazifeleri de 

üç madde olarak sıralanmaktadır: Sadâkat, emniyet/güven, 

saygı ve hatırşinaslık. Erkeğin vazifeleri, ailesinin geçimini sağ-

lamak ve ev halkını muhafaza etmek; kadının vazifeleri de er-

keğe riâyet ve itaat, evin iç idaresi şeklinde verilmektedir.34 

Ailenin bir terbiye ortamı olduğuna da vurgu yapan Ab-

durrahman Şeref, ‚Evlad ailenin mahsulüdür, ailede hüsn-i muâşe-

ret var ise çocuk iyi bakılır ve iyi terbiye olunur.‛35 sözleri ile çocuk-

ların bedenî, fikrî ve ahlâkî sıhhatinin korunması hususunda 

anne-babalara birtakım vazifelerin düştüğünü söylemektedir. 

Bu vazifeleri de, gözetip koruma devri, terbiye devri ve gençlik 

devri diye üç döneme hasrederek ele almaktadır. Ayrıca hiçbir 

terbiyenin ailenin örnekliği kadar tesirli olmadığına da vurgu 

yapmaktadır. Bu vazifelere teşekkür ya da nimete şükran kabi-

linden çocukların da ebeveynlerine karşı bazı vazifeleri oldu-

ğunu dile getirmekte ve her yaş dönemi, özellikleri itibariyle 

nasıl farklı ise sorumluluklarının da farklı olduğunu dile getirir 

ve yaşlandıklarında anne-babanın bakımını üstlenmenin evlat 

için bir borç olduğunu vurgulamaktadır. Buna ilaveten akraba-

dan ihtiyaç sahibi olanlara bakmak da insanî bir vazife değil 

aileye karşı vazifelerden olarak ifade edilmektedir.36 

Devlete karşı vazifeler olan vezâif-i medeniyyeye gelince, 

aynı kanunlara tabi, kalpleri aynı hissiyat ile dolu olan vatan-

daşların devlete el birliği ile sarılması, sahip çıkması medenî 

vazifelerdendir. İnsanın vatanını, devletini sevmesi tabiî bir his 

olup bu hissi arttırmak terbiye gerektirir. Vatandaşların birinci 

vazifesi, ulu’l-emre itaattir. Bu vazife, medenî vazifelerden biri 

olduğu gibi aynı zamanda dinî bir emirdir. İkinci vazife, devle-

te vergi vermektir. Devletin, memleketin idare ve asayişini sağ-

layabilmesi ve hizmetlerini devam ettirebilmesi için gelire ihti-

yacı vardır. Halkın geliri, bunların yapılabilmesi için tek başına 

                                                      
34  Abdurrahman Şeref, a.g.e., s. 81-88. 
35  Abdurrahman Şeref, a.g.e., s. 90. 
36  Abdurrahman Şeref, a.g.e., s. 90-96. 
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yeterli olmamakla birlikte, vergilerin devlet hazinesinde top-

lanması, devlete büyük katkı sağlayacaktır. Para, devletin 

idâmesi için çok önemlidir, nitekim Abdurrahman Şeref bunu 

şu sözlerle ifade etmiştir: ‚Akçe, mâü’l-hayat-ı cism-i devlet menzi-

lesinde olduğundan onun menba’ı kuruyunca atş helâk-ı tabidir.‛37 

Verginin hak ve hukuka uygun olduğunu belirten müellif, ver-

gilerin belirlenme şekillerinin âdil olmasını tayin etmek ilm-i 

ahlâka aittir, demektedir. Vergi gibi olan bir başka devlet vazi-

fesi de askerliktir. Bütün insanlık fânidir ve diğerini doğuran-

dır; daim olan devlettir, diyen müellif, bu vazifenin yerine geti-

rilmesini nimete şükran, devletle yapılmış olan sözleşmeye ria-

yet olarak görmektedir. Ayrıca askerlik hizmetini yapan kişide 

iki özelliğin önemli olduğuna vurgu yapmaktadır ki onlar da; 

cesaret ve ihtiyattır. Devlete karşı önemli vazifelerden biri de 

memurlarla alakalıdır. Hükümet kapısında özel hizmetli mesa-

besinde olan memurlar, bireysel yeteneklerini ve bilgilerini 

devlete satmış ve âdeta devletin mülkü olmuş kimselerdir, di-

yen müellif, memurlarda olması gereken vasıfları da, ‚sadâkat, 

istikamet, devam ve ikdam (gayret, sebat) olarak sıralamakta-

dır. Ayrıca iki sınıf memur zümresini seçkin kimseler olarak 

nitelemektedir. Birincisi hâkimler, ikincisi de eğitimcilerdir.38 

İnsan, tabiatı itibariyle sosyal bir varlık olup başkaları ile 

birlikte yaşamaya muhtaçtır. Ancak birlikte yaşamak birtakım 

kurallara riayet etmeyi gerektirmektedir. ‚Medenî vazifeler‛ 

diye adlandırılan bu kurallar sayesinde insanlar arasında iyi hal 

sağlanmış olur. İnsanî vazifeler de diyebileceğimiz bu kaideler, 

vezâif-i me’mûre (yapılması gerekenler) ve vezâif-i menhiyye 

(yapılmaması gerekenler) şeklinde iki sınıftır. Nehyedilmiş va-

zifelerin kaynağı adalet, emredilmiş olanların kaynağı ise ke-

rem ve şefkattir. Yapılmaması gerekenler, insanların hayat, na-

mus ve haysiyet, inanç, mal ve mülk gibi dokunulmazlığı olan 

hakları ile alakalıdır. İnsan hayatı nasıl mukaddes ve dokunul-

                                                      
37  Abdurrahman Şeref, İlm-i Ahlâk, s. 103. 
38  Abdurrahman Şeref, a.g.e., s. 100-109. 
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maz ise şahsiyeti de aynı şekildedir. Dolayısıyla bir insanın 

haysiyetini zedeleyecek veya lekeleyecek söz ve fiillerden uzak 

durmak bütün insanlık için bir vazifedir. Aynı şekilde her insa-

nın vicdanî dokunulmazlığı vardır. Yani herkes kendi düşünce 

ve hareketlerinden sorumludur; dolayısıyla ahlâk kanunlarına 

aykırı olmadığı ve başkalarına zarar vermediği sürece bir insa-

nın inandığı değerlere saygı duymak, medenî vazifelerdendir. 

İnsanlara karşı yapılmaması gereken bir başka vazife de, başka-

larının mal ve mülküne rızası olmadan dokunmak, hak iddia 

etmek veya onları tahrip etmektir. Mal ve mülk, kişinin meşru 

bir amel ile kendisine ait kıldığı şeydir. Dolayısıyla onu, farklı 

şekillerde tasarruf edebilir ve bir başkası, haksız yere onun ma-

lını gasp edemeyeceği gibi, malını hibe etmesini de engelleye-

mez. İnsanların kendi aralarında yapmış oldukları akitlere veya 

vermiş oldukları sözlere riayet etmemek de mülke taarruza 

girmektedir. Bu sebeple verilen sözde durmak ve yapılan an-

laşmaları yerine getirmek, ahlâkî vazifelerdendir.39 

Nehyedilmiş vazifelerde mutlak mecburilik vardır; emre-

dilmiş vazifeler ise şartlı olarak mecburi kılınmıştır. Yasaklan-

mış olanların sınırları belirlidir; ancak emredilmiş olanlarda 

sınır yoktur ve insan bu alanda genişledikçe olgunlaşır, kemale 

erişir. Yapılması gereken vazifeler, hemcinsine şefkat göster-

mek ve cömert davranmaktır. Bunların da dereceleri vardır; 

hepsi bir değildir. Bi’l-kuvve olanlar vardır ki insanın iyilikse-

ver olması, nezaketli olmasıdır ve hem kolay hem de masraf-

sızdır. Bi’l-fiil olanlar ise maddî ve manevî fedakârlıklardı ki 

herkese kolay gelmeyebilir. Sadaka vermek, hayır için nefsini 

yok saymak, bedenî fedakârlıkta bulunmak bu şekildedir. Ya-

pılması gerekli olan medenî vazifeler, dost, yabancı bütün in-

sanlar için geçerlidir.40 

İlm-i Ahlâk’ta ele alınan vazifelerden sonuncusu vezâif-i 

diniyyedir. Yaratıcı’ya karşı kulluk vazifelerini yerine getirmek, 

                                                      
39  Abdurrahman Şeref, a.g.e., s. 111-131. 
40  Abdurrahman Şeref, a.g.e., ss. 132-146. 
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nehyedilmiş davranışlardan uzak durmak ve böylece kulun 

ibadetine muhtaç olmayan Hak Teâlâ’nın nimetlerine şükret-

mek kulluk vazifesidir. Ahlâkî faziletlere riayet ve reziletlerden 

kaçınmak da dinî vazifelerdendir.41 

İlm-i Ahlâk’ta Terbiye Meselesi 

Müellife göre ahlâk ilminin temeli terbiyedir ve bir çocu-

ğu terbiye etmek, dünyevî ve uhrevî görevlerini hakkıyla yerine 

getirecek hâle koymaktır.42 

Bazıları terbiyenin, ahlâka tesiri olmadığını iddia etse de 

güzel ahlâkı sağlayan ya da yok eden terbiyedir. İnsanlarda 

birtakım fıtri özellikler bulunmaktadır ki terbiye tamamen on-

ları gideremez, ancak değiştirip dönüştürebilir. Nitekim terbi-

ye, tohum gibi tabiatta cimrilik görürse, ürün vermez; ancak 

uygun ortama ekildiği zaman yetişir ve olgunlaşır.43 

Terbiyenin eğitim-öğretimi özellikle çocukluk döneminin 

başlarında başlar; huya tesiri gençlik döneminde kazanılır ve 

kuvvetlenir. Terbiye vazifesinden doğrudan doğruya mükellef 

olan babadır.44  

Terbiye üç kısım halinde ele alınır: Terbiye-i Bedeniyye, 

terbiye-i fikriyye, terbiye-i diniyye ve ahlâkiyye (terbiye-i kal-

biyye). Terbiye-i bedeniyye, terbiye-i fikriyyeye yardım eder, 

ikisi insanda ince bir kumaşın tersiyle yüzü mesabesindedir. En 

uzun eğitim gerektiren kısım terbiye-i fikriyyedir. Fikir, insanın 

şeref vesilesidir ve imtiyazıdır ama onu terbiye etmek gerekir.45 

Terbiyenin en önemli kısmı terbiye-i diniyye ve ahlâkiy-

yedir, diyen Abdurrahman Şeref, terbiyenin bu kısmında ilim-

den ziyade amelin hedeflendiğini, bu sebeple de talim ve tedris 

ile fikre doldurulacak malumatın mutlaka kalbe tesir etmesi 

                                                      
41  Abdurrahman Şeref, a.g.e., ss. 146-147. 
42  Abdurrahman Şeref, a.g.e., s. 7. 
43  Abdurrahman Şeref, a.g.e., ss. 9-10. 
44  Abdurrahman Şeref, a.g.e., ss. 10-11. 
45  Abdurrahman Şeref, a.g.e., ss. 11-14. 
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gerektiğini belirtir. Yani âlim olmak başka, âmil olmak başka-

dır, demektedir.46 

Fikri terbiye etmek, insanın nefsine karşı sorumlulukla-

rındandır. Düşünme gücü, insanı diğer canlılardan ayıran, eş-

yanın hakikatini anlamasına yardımcı olan ve Yaratıcı’ya karşı 

sorumlulukları yerine getirmenin önemli vasıtasıdır. Dolayısıy-

la insan, fikrini terbiye etmeye mecburdur. Fikri terbiye etme 

noktasında ilk akla gelen tahsil ve ta’lim olmakla birlikte tahsil, 

okulda öğrenilen bilgilerden ibaret değildir. Zira onlar, malu-

mat hazinelerinin anahtarlarıdır sadece. İnsan bütün ömründe 

tahsil ve talime heves etmeli, ancak itidalden ayrılmamalı, ken-

disini tamamen araştırmaya vererek vazifelerini terk edenler 

övgüye layık değildir. Aynı zamanda tahsil esnasında faydalı 

olmayan şüpheli ve uzun bahisler ile zihni yormak da uygun 

değildir. Yani ilim ve tahsilin insanlığın maddi veya manevi 

kurtuluşa katkı sağlaması beklenir. Ancak bu şekilde ilim salih 

amel telkiniyle zihni aydınlatır, insan fikrini maddiyattan bir 

üst âleme yükseltir.47 

 

Sonuç 

Eğitim tarihimizin önemli isimlerinden biri olan Abdur-

rahman Şeref Bey’in çok sayıdaki eserleri arasında ahlâkla ilgili 

olarak bir ders kitabı bulunmaktadır. İlm-i Ahlâk adlı bu eser, 

Abdurrahman Şeref’in ahlâk muallimliği yaptığı dönemde, ders 

notları şeklinde hazırlanmış, daha sonra ders kitabı olarak mek-

teplerde okutulmuştur. 

İlm-i Ahlâk, şekil ve muhteva bakımından, Osmanlı’nın 

son döneminde yazılmış olan ahlâk kitapları ile benzerlik gös-

termektedir. Özellikle II. Meşrutiyet öncesinde kaleme alınmış 

olan eserlerin çoğunlukla Kınalızâde Ali Çelebi’ni Ahlâk-ı Âlâî 

adlı eserinin özeti şeklinde olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla 

                                                      
46  Abdurrahman Şeref, a.g.e., s. 14. 
47  Abdurrahman Şeref a.g.e., ss. 65-66. 
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gerek konuları, gerek faydalandığı kaynaklar itibariyle İlm-i 

Ahlâk da Tanzimat döneminde telif edilmiş ahlâk kitaplarından 

çok farklı görünmemektedir. 

Tanzimat döneminde yazılmış ortaöğretim ahlâk ders ki-

taplarında olduğu gibi, eserde resim kullanılmamıştır. İdâdî ve 

sultânî mekteplerin ahlâk dersi kitapları dikkate alındığında 

eserin anlaşılır bir dile sahip olduğu söylenebilir. Dinî referans-

lardan faydalanan Abdurrahman’ın Şeref, ahlâk ile dini birbi-

rinden ayırmamakta; ahlâk yasalarının Allah’ın buyrukları ol-

duğunu ifade etmektedir. Konu aralarında beyitlere yer veren 

Abdurrahman Şeref, Kınalızâde’nin Ahlâk-ı Âlâî adlı eserinden 

ve Gazzâlî’nin İhyâu’l-Ulûm’undan alıntılar yapmakta; Eflatun 

ve Kant gibi filozofların tanımlarını kullanmaktadır. 

Müellif, son dönem diğer ahlâk ders kitaplarında olduğu 

gibi vezâif-i diniyyeye oldukça kısa değinmiştir. Mekteplerdeki 

din dersinde bu konuda yeterince bilgi verildiği dikkate alına-

rak konunun kısa tutulduğu düşünülmektedir. Nitekim ahlâk 

dersi kitaplarının genelinde dinî vazifeler hakkında ayrıntılı 

bilgi verilmemekte; kısa bilgilerle yetinilmektedir. 

Eser, Cumhuriyet’in ilânını, ‚doğan yeni çocuğun adını 

koyma‛ olarak değerlendirmesi ile tanınmış olan bir devlet 

adamı, siyasetçi ve aynı zamanda eğitimci olan Abdurrahman 

Şeref tarafından kaleme alınmış olması ve ahlâkın kaynağını 

dine dayandırması bakımından önem arz etmektedir. 
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ABDULLAH ŞEVKET 

 

Hasan MEYDAN* 

 

1. Hayatı ve Kişiliği 

II. Abdülhamid ve Sultan Mehmet Reşat dönemi Osmanlı 

ulemasından olan Abdullah Şevket, Ahmet Hamdi Efendi’nin 

oğludur. Doğum ve vefat tarihi tam olarak bilinmemekle birlik-

te elimizdeki matbu eserlerinin ilkinin 1317/1901, ikincisinin ise 

1328/1912 veya 1913 yıllarında yayınlanmış oluşu yaşadığı dö-

nem hakkında fikir vermektedir. Abdullah Şevket, İçel asıllı 

olup Bandırma 1  ve Karamürsel 2 ’de naiblik 3  yapmıştır. Kara-

mürsel naibliği II. Abdülhamid dönemine (1317/1901’li yıllar), 

Bandırma naibliği ise II. Meşrutiyet dönemine (1328/1912-

1913’lü yıllar) denk gelmektedir.  

                                                      

* Yrd. Doç. Dr. Bülent Ecevit Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, hasan-

meydan77@gmail.com, hasan.meydan@beun.edu.tr 
1 Müellif bu bilgiyi Ahlâk-ı Dini isimli eserinin kapağında vermekte-

dir. Bkz. Abdullah Şevket bin Mahmud Hamdi, Ahlâk-ı Dinî, İstanbul: 

Hürriyet Matbaası, 1328. 
2 Müellif bu bilgiyi Necâtü’l-Mükellefîn isimli eserinin kapağında ver-

mektedir. Bkz. Abdullah Şevket bin Mahmud Hamdi, Necâtü'l-

Mükellefîn, İstanbul: Şirket-i Mürettibiye Matbaası 1317. 
3 Osmanlı’da yeni fethedilen yerlere idareyi temsilen sancak beyi veya 

subaşı, hukuku temsilen kadı yahut nâib tayin edilirdi. Nâibler, med-

rese eğitimi alarak özellikle fıkıh alanında kendi kaza dairesinde ih-

tilâfları çözebilecek bir seviyede tahsil görmüş ilmiye mensubu kimse-

lerdi. Osmanlı adlî teşkilâtında kadı yardımcısı ve vekili olan nâib 

kadı tarafından belirlenir, Anadolu veya Rumeli kazaskeri tarafından 

tasdik edilirdi (Mehmet İpşirli, Naib, DİA, c. 32, İstanbul: Diyanet 

Vakfı Yayınları, 2006, s. 312). 

mailto:hasanmeydan77@gmail.com
mailto:hasanmeydan77@gmail.com
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Abdullah Şevket’in eserleri incelendiğinde -bulunduğu 

görevlerin gereği olarak- fıkıh temelli bir eğitim aldığı anlaşıl-

maktadır. Fıkhın yanı sıra akait, hadis ve edebiyat –özellikle 

şiir- alanlarındaki ilgi ve birikimi de eserlerine yansımıştır. Fi-

kirlerinde Ehl-i Sünnet geleneğine ve bu geleneği temsil eden 

âlimlerin görüşlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Eserlerine yazdığı 

mukaddimelerde Ehl-i Sünnet âlimlerinin görüşlerine bağlılığı-

na ilişkin ifadelere yer vermekte ve eserlerinin içeriğini buna 

göre şekillendirmektedir. Örneğin eserlerindeki bab/bölüm ve 

fasıl başlıklarında ‚Ulemanın Güzel Gördükleri<4‛ ve ‚Ehl-i 

Sünnet ve’l-Cemaat İtikadı5‛ gibi ibarelere rastlanmaktadır.  

Müellifin geniş bir şiir repertuarına sahip olduğu ve şiir 

yazdığı eserlerinden anlaşılmaktadır. Matbu olan her iki eserini 

kendi yazdığı birer manzum eserle tamamlayan müellif, şair 

kişiliğini, eserlerinde anlatımı beyitlerle zenginleştirerek yan-

sıtmaktadır. Çoğu zaman isim vermeden ‚bir şairin dediği gi-

bi<‛6 ifadesi ile, bazen de isim vererek7 naklettiği şiirlerle hem 

fikirlerini desteklemekte, hem de anlatımı monotonluktan çı-

karmaktadır. 

Abdullah Şevket ve eserlerine ilişkin bugüne kadar ya-

pılmış –bizim tespit edebildiğimiz– tek çalışma Recep Diki-

ci’nin ‚Karamürsel Nâibi Abdullah Şevket ve Osmanlı Döne-

mindeki Diğer Kocaelili (İzmitli) Âlimler‛ başlıklı bildiri çalış-

masıdır8. Çalışmada Abdullah Şevket ağırlıklı olmak üzere bazı 

                                                      
4 Abdullah Şevket, Necâtü’l-Mükellefîn, s. 300. 
5 Abdullah Şevket, a.g.e., s. 76. 
6 Bkz. Abdullah Şevket, Ahlâk-ı Dinî, s. 143, 137, 115, 185, 182, 183, 188, 

190, 198, 208, 229, 230, vd. 
7 İmam Hüseyin’e atfettiği bir beyit için bkz. Abdullah Şevket, Ahlâk-ı 

Dinî, s. 173; Hasan b. Sabit’e atfettiği beyitler için bkz. Abdullah Şev-

ket, Ahlâk-ı Dinî, s. 108; İmam Şafiye atfettiği beyitler için bkz. Abdul-

lah Şevket, Ahlâk-ı Dinî, s. 210; Emir Haccac’a atfettiği beyitler için 

bkz.: Abdullah Şevket, Necâtü’l-Mükellefin, s. 299. 
8 Recep Dikici, Karamürsel Nâibi Abdullah Şevket ve Osmanlı Döne-

mindeki Diğer Kocaelili (İzmitli) Âlimler; (Ed.) H. Selvi, M. B. Çelik, 
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İzmitli âlimler ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir. Dikici ça-

lışmasında Abdullah Şevket’in Mudanya naipliği de yaptığını 

belirtmekte ve bu bilgiyi Mudanya Şer’iye Sicillerine dayan-

dırmaktadır9. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e ahlâk düşüncesi ve 

terbiyesinin gelişimini Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Osmanlı’da 

Ahlâk Eğitimi isimli çalışmasında titiz bir üslupla inceleyen 

Umut Kaya ise müellifin matbu iki eserinden geniş ölçüde ya-

rarlanmıştır10. 

2. Eserleri: Müellifin iki matbu eseri bulunmaktadır. Bu-

nunla birlikte – büyük ihtimalle tamamlanıp matbu hale gele-

memiş – bir eserinin daha bulunduğu kendi ifadelerinden anla-

şılmaktadır. Şöyle ki; Ahlâk-ı Dinî isimli eserinde insanın ey-

lemlerinin ibadet, muamelat, ukubat, kefaret veya inanca ya da 

bunların tamamının toplamı olan güzel ahlâkla ilişkili bulun-

duğunu; bunlardan ibadet, ukubat ve kefaret konularını 

Necâtü’l-Mükellefin’de; Ahlâk konularını Ahlâk-ı Dinî’de işle-

diğini; muamelata ilişkin konuları ise henüz tamamlanmamış 

                                                                                                                  

A. Yeşildal; Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu – 

II içinde (1941-1961); Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2016. 
9 Dikici, Karamürsel< s. 1943. Kanaatimizce Dikici’nin vermiş olduğu 

bilginin doğruluğu kesin değildir. Zira bu bilgi için çalışmada verilen 

kaynak Ahmet Akgündüz’ün fihrist tarzı çalışmasıdır ve ilgili sayfada 

Bursa Arkeoloji Müzesinde bulunan Mudanya’ya ait 12 adet sicil def-

teri hakkında tarih, kayıt numarası vb. temel bazı bilgiler yer almak-

tadır. *Ahmet Akgündüz, Şer’iye Sicilleri (Mahiyeti, Toplu Kataloğu ve 

Seçme Hükümler), c: 1, İstanbul: Türk Dünyası Vakfı Yayınları, 1988, s. 

205+ Öte yandan bizim 1311-1322 Tarihli Mudanya Sicil defterinin 

İSAM Kütüphanesi’nde 91-D022 demirbaş numarası ile kayıtlı dijital 

nüshası üzerinde yaptığımız araştırmada böyle bir bilgiye rastlan-

mamıştır.  
10 Bkz. Umut Kaya, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Osmanlıda Ahlâk Eğitimi, 

İstanbul: Dem Yayınları, 2013. 
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Dercü’l-Ahkâm Hızrü’l Hükkâm isimli bir kitapta yazdığını 

belirtmektedir11.  

2.1. Necâtü’l-Mükellefin: 

Eser, maarif nezaretinin 4 Safer 1319 hicri veya Mayıs 

1317 Rûmî tarih ve 124 numaralı izni ile basılmıştır. Eserin ba-

sıldığı tarih miladi olarak 1901 yılına tekabül etmektedir. Top-

lam 376 sayfadan müteşekkil olan eser bir ifade-i mahsusa12, bir 

mukaddime, üç bölüm, bir hatime ve kitabın telifinin tamam-

lanması hürmetine müellif tarafından yazılan bir şiir-

den/manzum lahikadan oluşmaktadır. İfade-i mahsusa bölü-

müne müellif Allah’a hamd ve sena, Hz. Peygamber’e salavat; 

sahabe ve geçmiş ulemaya övgü ile başlamakta ve eserin yazılış 

amacını açıklamaktadır.  

Müellif eserin yazılış amacını geçmişte pek çok âlimin 

fıkha ilişkin konularda yazmış olmasına karşın bu eserlerin 

dilinin Arapça olması nedeniyle halk tarafından yeterince isti-

fade edilir olmaması; tercümelerinse özensiz ve düzensiz olma-

sı nedeniyle Osmanlıca yazılmış bir fıkıh kitabına duyulan ihti-

yaca bağlamaktadır. Müellife göre Osmanlıca eserlere duyulan 

ihtiyaç Osmanlıcanın ümmetin tüm unsurlarını birleştiren bir 

dil olmasından da kaynaklanmakladır. Zira Osmanlıca; Arapça, 

Farsça ve Türkçeden oluşmuş bir dil olarak Müslüman millet-

lerden her birinin okuyup öğrenebileceği ortak bir zemin oluş-

turmaktadır. Hatta Osmanlıca; oluşturduğu bu ortak zeminle 

                                                      
11 Abdullah Şevket, Ahlâk-ı Dinî, s. 4. Yaptığımız katalog taramaların-

da müellifin bahsettiği bu eserin tamamlanıp basıldığını gösteren bir 

bilgiye rastlayamadık.  
12 İfade-i mahsusa Osmanlı telif geleneğinde mukaddime ile eş anlam-

lı olarak kullanılan "takdim, meram, ifade-i meram, medhal, önsöz, 

sunu, sunuş, birkaç söz, başlangıç, giriş" gibi ifadelerden birisidir. 

Bkz. Mustafa Uzun, Mukaddime (Türk Edebiyatı), DİA, İstanbul: Türki-

ye Diyanet Vakfı, c. 31, 2006: 117. 
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aynı zamanda üç milletin duygu, düşünce ve siyasette birliğine 

de ortam oluşturmaktadır.13 

Ona göre Türkçe konuşan halk Kur’ân, hadis ve eski âlim-

lerin Arapça olarak yazdıkları dini kitapları anlayamamakta; bu 

nedenle halk arasında ecnebi adetleri yaygınlaşıp gitmektedir. 

Bunu önlemek için âlimler, Kur’ân ve sünnet ile eski âlimlerin 

eserlerini kendi dillerinde halka anlatmalıdırlar. Ulemanın 

geçmişte yazdığı kitaplar kütüphane köşelerinde heder olup 

dururken halk onları anlamadığı için başka adetlere düşmesin 

diye bu kitap muteber şeriat kitaplarından14 iktibasla yazılmış-

tır15. Müellif kitaba Necâtü’l-Mükellefin ismini verme gerekçesini 

ise Hz. Peygamber’in ‚ilim öğrenmek kadın erkek her Müslü-

mana farzdır‛ hadis-i şerifi gereğince mükelleflerin öğrenmeleri 

                                                      
13  Abdullah Şevket, Necâtü’l-Mükellefin, ss. 3-6. Abdullah Şevket’in 

eserinin bu kısmında Osmanlı Türkçesini uzun uzadıya savunduğu 

görülmektedir. Müellif bu konuda ‚Biz Türk’üz ve kitaplarımız da 

Türkçe olmalı‛ (s. 6) ifadelerini kullanacak kadar titizdir. Şevket’in 

eserin ana konusu ile doğrudan ilişkisi olmayan bu konu üzerinde 

ısrarla durması söz konusu dönem ve öncesinde matbuata yansıyan 

aslî dil tartışmasını hatırlatmaktadır. Hacı İbrahim Efendi tarafından 

kurulan Daru’t-talim ve Daru’t-tedris isimli hususi mektebin kuruluş 

amacı aslî dil Arapçayı iyi öğretip Osmanlıcaya hizmet olarak açıkla-

nınca Ali Kemal, Recaizade Ekrem, Abdülhak Hamit, Ahmet Mithat 

vb. gibi pek çok ehl-i kalem tarafından şiddetle tenkide uğramış ve 

uzun süreli bir tartışma başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. (Osman 

Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, İstanbul: Eser Matbaası, 1977, c. 3 s. 956-

996). 
14 Müellifin muteber şeriat kitaplarından kastının ne olduğu tam ola-

rak anlaşılamamakla birlikte eser içinde kaynak belirtmeden hadis ve 

sahabe kavillerine, İmam Şafii, İmam Ebu Hanife, Ahmed bin Hanbel, 

İmam Malik, İmam Gazzâlî’nin İhya’sı ve Ayintâbî Mehmed Efen-

di’nin (ö. 1111/1699) Kur’ân-ı Kerîm’in ilk Türkçe matbu tefsiri olan 

Tibyan Tefsirine (Tibyan Tefsiri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Re-

cep Arpa, Tibyan Tefsiri, DİA, c. 41, İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları, 

2012, s. 127-128) ve Sadi Şirâzî’ye göndermeler yaptığı görülmektedir.  
15 Abdullah Şevket, Necâtü’l-Mükellefin, s. 3-7. 
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farz olan ‚ilm-i hâli‛in tüm halk tarafından tahsiline imkân 

hazırlamak olarak belirtir16.  

Kitap içerik olarak –yazarın da belirttiği üzere– daha çok 

halka yönelik bir ilmihal görünümündedir. Kitabın içeriği ve 

üslubu bu izlenimi doğrulamaktadır. Müellif kitapta ilmi mü-

nakaşa ve istidlallere dayalı bir metot yerine daha di-

daktik/öğretici bir metot tercih etmekte; ihtilaflara girmeden 

Ehl-i Sünnet çizgisinde, net öğretici bilgiler vermekte ve bu bil-

gileri ayet, hadis, sahabe kavilleri, şiir ve ulema görüşlerinden 

çeşitli örneklerle desteklemeye çalışmaktadır. Kitap içerik ola-

rak da bir ilmihal kitabında bulunması beklenen inanç, ibadet 

ve ahlâka ilişkin konuları bir bütün olarak içermektedir.  

Müellif bazı fasıl sonlarında ‚tembih‛ isimli bir başlık 

atarak o konuya ilişkin önemli gördüğü, özellikle o konunun 

deruni/manevi yönüne ilişkin bazı meseleleri açıklamaktadır. 

Örneğin oruç konusunu fıkhi boyutuyla ele aldığı dördüncü 

faslın sonunda ‚tembih‛ başlığı açarak orucun manevi yönüne 

ilişkin açıklamalara yer vermektedir. Burada orucun üç kısma 

ayrıldığını bunların: umum, husus ve hususu’l husus orucu 

olduğunu belirtmektedir. Umum orucu mide ve cinsel uzuvlara 

oruç tutturmak demek olan zahir orucunu; husus orucu orucun 

zahiri şartlarına riayetle beraber dil, göz, kulak ve bedenin di-

ğer azalarına oruç tutturmayı; hususu’l husus orucu ise husus 

orucunun tüm şartlarına riayetle kalbin Allah rızası ve zikrin-

den bir an olsun gafil olmadan oruç tutması demektir17.  

Müellif eserinde sıklıkla birbiriyle doğrudan ilişkisi ol-

mayan veya üst başlıkla ilişkili görülmeyen konuları bir başlık 

altında vermektedir. Bu durum okuyucuya kitabın konu dizi-

liminin özensiz yapıldığı, konular arası ilişkilere dikkat edil-

meden serpiştirilerek işlendiği izlenimi vermektedir. Müellif - 

bilinçli bir şekilde yaptığı anlaşılan - bu duruma ilişkin gerek-

çesini ‚Yasaklananlar‛ bölümünde ‚Cihat Meydanından Kaç-

                                                      
16 Abdullah Şevket, a.g.e., s. 7. 
17 Abdullah Şevket, a.g.e., s. 213 
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mak‛ başlığından hemen sonra ‚Çok Eşle Evlilik‛ konusuna 

geçişinin mazeretini söyleyerek açıklamaktadır. Konular ara-

sındaki bağlantısızlığın farkında olduğunu belirten müellif 

‚maksat şeriata ilişkin meseleleri herkesin anlayabileceği bir 

zamanda ifade etmek olduğundan münasebet her durumda 

şart değildir‛ demektedir18.  

Müellif mukaddimede kitabın temel iki konusu olan emir 

ve nehyin tarifini, lügat anlamlarını, bu kelimelerden türetilen 

farklı kelimelerin anlamlarını ve emir ve nehyin mükellef açı-

sından doğurduğu sonuçları açıklamaktadır19. Kitabın içindeki-

ler kısmında 17. sayfada birinci bölüm Emredilenler ismiyle 

belirtilmesine rağmen metin içerisine bölüm başlığı konmamış 

doğrudan ilk fasıl olan İman ve İslâm başlığına geçilmiştir. Bu-

rada müellif Allah’ın varlığı, sıfatları, ahirette görülebilir oluşu, 

melekler ve özellikleri konularını ele aldıktan sonra ‚Tırnak 

Kesme ve Bıyıkların Kısaltılması‛na geçmekte ardından tekrar 

nübüvvet, velayet ve keramet konuları ile iman konularına ge-

çiş yapmaktadır20.  

Müellif çok kısa şekilde diriliş günü konusuna temas et-

tikten sonra iman konuları ile doğrudan ilgili olmayan günler 

ve ayların faziletine geçiş yapmakta ve geniş bir şekilde çeşitli 

gün ve ayların faziletine ilişkin rivayetleri aktarmaktadır21. Ka-

za ve Kader başlığı altında iman esaslarından sonuncusunu 

açıklayan müellif bunun ardından ‚İman Üç Kısım Üzerinde-

dir‛ şeklinde bir başlık atarak imanı; taklidi, istidlali ve tahkiki 

olarak üçe ayırmaktadır 22 . Müellif iman konularına ayırdığı 

birinci faslın sonuna doğru önce özetle edille-i şeriyeyi (kitap, 

sünnet, icma ve kıyası) ele almakta devamında genişçe Ehl-i 

Sünnet ve’l-Cemaat mezhebini açıklayıp Kaderiye, Rafıziye, 

                                                      
18 Abdullah Şevket, a.g.e., s. 246. 
19 Abdullah Şevket, a.g.e., s. 8-14. 
20 Abdullah Şevket, a.g.e., ss. 30-39. 
21 Abdullah Şevket, a.g.e., ss. 48-64. 
22 Abdullah Şevket, a.g.e., s. 68.  
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Hariciye, Cebriye, Mürcie, Sûfiye 23  Müşebbihe ve Mübte-

dia/Bidat Ehli fırkalarını anlatmaktadır.24 

Emredilenler bölümünün ikinci faslı namaz konusuna ay-

rılmıştır.25 Müellif, öncelikle namazın farz oluşunu kitap, sün-

net ve icmadan yola çıkarak açıklamakta ardında da namazın 

dışındaki ve içindeki farzları ve kılınışı ayrıntılara girilmeden 

öğretici bir üslupla verilmektedir. Sehiv secdesi, misafirin 

hükmü, Cuma namazı, bayram namazı, cenaze namazı, şehitli-

ğin hükmü ve şehitlerin defnine ilişkin konular da ele alınmak-

tadır. Üçüncü fasılda zekât 26  dördüncü fasılda oruç 27  beşinci 

fasılda ise hacca ilişkin hükümler açıklanmaktadır.28  

Müellif, ikinci bölüme Yasaklananlar ismini vermiştir. Ya-

sakların üç nevi/çeşidi bulunduğunu belirtir. Yasakların birinci 

çeşidi küfür, ikincisi Allah’a isyan, üçüncüsü ise nifaktır29. Mü-

ellife göre küfür üç çeşittir. Birincisi cehaletten kaynaklanan 

küfürdür ki kişinin bilmesi gereken şeyi yani Allah’ı bilmeme-

sinden kaynaklanır. Küfrün ikinci türü inattan kaynaklanan 

küfürdür. Kişi aklı ile Yüce Allah’ın varlığını ve onun ayetleri-

nin doğruluğunu bildiği halde kibir ve büyüklenme nedeniyle 

inkâr eder. Küfrün üçüncü türü ise hükmi küfürdür. Kişi doğ-

rudan Allah’ı ve onun ayetlerini inkâr etmediği halde O’nun 

tazim emrettiği hususları; kitabı, peygamberi, ahiret gününü 

vb. bilerek veya bilmeyerek inkâr etmekle küfre düşer.  

                                                      
23 Müellifin tasavvuf ehlini inanç fırkaları arasında ayrı bir fırka olarak 

sayması ilginçtir. Bu fırkayı müellif ‚Cenab-ı Hakk’ı riyazet ve müca-

hede ile tanımanın mümkün olacağına inanan zümre şeklinde tarif 

etmektedir (Abdullah Şevket, Necâtü’l-Mükellefin, s. 89). 
24 Abdullah Şevket, a.g.e., ss. 72-91. 
25 Abdullah Şevket, a.g.e., ss. 118-183. 
26 Abdullah Şevket, a.g.e., ss. 184-201. 
27 Abdullah Şevket, a.g.e., ss. 201-217. 
28 Abdullah Şevket, a.g.e., ss. 219-230. 
29 Abdullah Şevket, a.g.e., s. 230. 
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Yasaklananların ikinci çeşidi olan Allah’a isyan başlığında 

müellif şirk, haksız yere adam öldürmek, zina etmek, iffetli ka-

dına iftira, cihat meydanından özürsüz ayrılmak, sihir, yetim 

malı yemek, Müslüman ebeveyne isyan etmek, faiz yemek, hır-

sızlık yapmak, içki içmek, günahkârların meclisinde oturup 

kalmak, yalan söylemek ve yalancı şahitlik etmeyi açıklamak-

tadır30 . Yasakların üçüncü çeşidi olarak verilen nifak başlığı 

altında ise ayrıntıya girilmeden kişinin iman ettiği halde günah 

fiilleri ve sözlerine boğulmaktan kendini kurtaramaması ve bu 

hal ile tövbe etmeden ölmesinin nifak olarak değerlendirildiği 

görülmektedir31.  

Güzel ahlâk başlığını taşıyan üçüncü bölüm temelde iki 

kısımdan oluşmuştur. Terbiyenin Tarifi başlığını taşıyan ilk 

kısımda terbiye ile ahlâk kavramı bir tutularak terbiyenin tarifi 

ve önemi, dini bir temele dayanması gerektiği açıklanmaktadır. 

Ardından ise ‚Ulemanın Güzel Ahlâkın Cüzü Olarak Gördük-

leri Faziletler‛ üst başlığı altında bölümün sonuna kadar top-

lam yüz ahlâkî ilke veya fazilet açıklanmaktadır. Sık sık tekrara 

düşüldüğü görülen bu yüz fazilet içinde ahlâkî ve dini olgula-

rın birlikteliği dikkat çekmektedir 32 . Müellifin ahlâk görüşü 

kısmında bu bölümde yer alan fikirlerden genişçe istifade edi-

leceği için burada bu kısa özetle iktifa ediyoruz.  

2.2. Ahlâk-ı Dinî: Rûmî 1328 (1330-1331h ve 1912-1913m) 

tarihinde İstanbul Hürriyet matbaasında basılan eser fihrist ve 

yazım hatalarını düzeltme cetveli hariç 400 sayfadan müteşek-

kildir. Eser bir ifade-i mahsusa, iki kısımdan oluşan bir mukad-

dime, 5 bölüm ve bir manzum fezlekeden33 oluşmaktadır34. 24 

                                                      
30 Abdullah Şevket, a.g.e., ss. 237-276. 
31 Abdullah Şevket, a.g.e., ss. 273-291. 
32  Müellifin ameli/pratik ahlâka ilişkin bakış açısını önemli ölçüde 

yansıttığını düşündüğümüz söz konusu erdemlere ilişkin liste Ek 4’te 

verilmiştir.  
33 Abdullah Şevket’in ahlâk görüşünün iyi bir özeti olan bu Manzum 

Fezleke günümüz Türkçesine aktarılarak Ek 1’de sunulmuştur.  
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fasıldan oluşan birinci bölüm şahsi vazifeler, 16 fasıldan oluşan 

ikinci bölüm dinî vazifeler, 23 fasıldan oluşan üçüncü bölüm 

toplumsal/medeni vazifeler, 12 fasıldan oluşan dördüncü bö-

lüm resmi vazifeler ve 5 fasıldan oluşan son bölüm bitki ve 

hayvanlara karşı vazifelere tahsis edilmiştir. Bu eserde bölüm 

ve fasıllara konuların dağıtılmasında yer yer bazı uyumsuzluk-

lar35 bulunsa da Necâtü’l-Mükellefin eserine göre daha sistematik 

bir diziliş göze çarpmaktadır. 

Müellif insanların ahlâk ve dine olan ihtiyacı arasında 

ilişki kurarak Ahlâk-ı Dinî’yi yazma nedenini açıklar. İnsanın 

inanç, ibadet, muamelat gibi eylemlerinin tamamının özü güzel 

ahlâktır. Bu nedenle ahlâkın genişçe ele alınarak insan hayatına 

ilişkin konuların bütünlükle açıklanmasına ihtiyaç vardır. 

Necâtü’l-Mükellefin’de ahlâka yer vermesine karşın bunu yeterli 

görmeyen müellif müstakil bir kitap yazma ihtiyacı duymuştur. 

Bu kitabı yazarken temel amacı herkese lazım olan ahlâkı, her-

kesin anlayacağı bir dil ve üslup ile yazmaktır. Zira herkes ha-

dis kitaplarından ahlâkın temel ilkelerini çıkarmaya muktedir 

olmadığından insanlar arasında ahlâkî davranışları belirleme 

ve yargılamada bir birlik ve bütünlük sağlayacak bu çalışmaya 

ihtiyaç bulunmaktadır36.  

                                                                                                                  
34 Tekrara düşmemek için eserin içeriği hakkında burada ayrıntıya 

girilmemiş, müellifin ahlâk ve terbiyeye ilişkin görüşleri çalışmamızın 

ilerleyen bölümlerinde farklı başlıklar halinde verilmiştir. Ayrıca eser 

hakkında bütüncül bir fikir edinmeyi kolaylaştırmak için eserin için-

dekiler kısmı günümüz Türkçesine aktarılarak Ek: 5’te sunulmuştur. 
35 Örneğin müellif ‚Dinî Vazifeler‛ adını verdiği ikinci bölümün al-

tında ilk yedi konuyu dini konulardan seçmesine karşın diğer dokuz 

fasıl bir önceki bölümde işlenen bireysel vazifelerden çok farklı gö-

rünmemektedir. Bu fasıllarda selam verme, misafirlik, isteme ve sor-

maya ilişkin konular ele alınmış olup, bunların konu başlığı ile ilişkisi 

bireysel vazifeler başlığında ele aldıklarından fazla değildir (bkz. Ab-

dullah Şevket, Necâtü’l-Mükellefin, ss. 114-200). 
36 Abdullah Şevket, Ahlâk-ı Dinî, s. 4. 
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Müellif kitapta dile getirdiği görüşlerini desteklemek için 

kendine özgü bir atıf/istidlal metodu takip eder. Parantez içle-

rinde ayet ve hadislerden kısa bölümler getirerek anlatımını ve 

ifadelerinin inandırıcılığını destekler. Hz. Peygamber’i öven bir 

ifadesinin ardından parantez içinde ‚muhakkak ki sen yüce bir 

ahlâk üzeresin37‛ ayetini, sahabeyi öven bir ifade kullandığında 

da hemen ‚ashabım yıldızlar gibidir<‛ hadisini yazmaktadır38. 

Bunu bir tür atıf olarak düşünmek mümkün olsa da kitabın 

genelinde bunların kaynağını göstermemiş olduğunu belirtmek 

gerekir. Öte yandan müellif, eserinde sahih veya hasen derece-

sinde hadisleri kullandığını özellikle belirtmektedir. Bu hadisle-

rin senetlerini vermeyişinin nedenini ise metin kalabalığına 

meydan vermemek olarak açıklar.39  

Müellif ifade-i mahsusada bir sayfalık bir hamd ve sena-

nın ardından Hz. Peygamber’e salavat; sahabe, ulema ve mür-

şitlere övgü ve dualar ile başlamaktadır. Devamında babasına 

ve Sultan Reşat’a övgü ve dualarda bulunan müellif özellikle 

sultana yaptığı uzun (bir sayfalık) dua ve övgünün gerekçesini 

‚toplumun refahı sultanların refahına bağlıdır‛ tezi ile açıkla-

makta ve bu konuda bazı rivayetleri delil getirmektedir40. Müel-

lif mukaddimeyi iki ayrı başlığa ayırarak birincisinde dine, 

ikincisinde ise yönetici ve sultanlara olan ihtiyacı ele alır. Her 

iki ihtiyacı da insanların bir arada yaşama zorunluluğuna bağ-

lar. İnsanların bir arada yaşamasını sağlayacak düzeni kurabil-

mek için nefsaniliği ortadan kaldıran dine41; dine rağmen hala 

                                                      
37 Kalem, 68/4. 
38 Abdullah Şevket, Ahlâk-ı Dinî, s. 3. 
39 Abdullah Şevket, a.g.e., ss. 5-6. 
40 Abdullah Şevket, a.g.e., s. 3. Eserin sonundaki manzum fezlekede de 

Sultan Reşat’a dua ve övgü yer almaktadır. Müellifin II. Abdulhamid 

döneminde kaleme aldığı ilk eserinde dönemin sultanına övgü ve 

duaya hiç yer vermezken bu eserde geniş bir şekilde Sultan Reşat’a 

övgü ve dualarda bulunması ilginçtir. 
41 Abdullah Şevket, a.g.e., ss. 7-10. 
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nefsine uymak isteyenleri men için de yönetici ve adil sultanla-

ra ihtiyacı vardır42.  

3. Ahlâka İlişkin Görüşleri 

Abdullah Şevket eserlerinde halkın faydasına bilgileri öğ-

retici bir üslupla açıklamaya özen gösteren bir anlayışa sahiptir. 

Bu anlayış onun ele aldığı konuları seçme biçiminde ve konula-

rı işleme tarzında açıkça görülmektedir. Konu seçiminde teo-

rik/nazari konulara çok fazla yer vermemekte, daha çok ame-

li/uygulamalı ahlâkla ilgilenmektedir. Ahlâk-ı Dinî’de nazari 

ahlâkın konusu olarak değerlendirilebilecek nefs ve onun ma-

hiyeti hakkındaki açıklamalar iki-üç sayfayı geçmezken43, esas 

vurgu nefse iyiliği emredip, onu kötülükten alıkoyabilmek ve 

böylece hem bireysel hayatta hem de toplumsal ilişkilerde iyi 

davranışlar gösterebilmek üzerinedir. Öte yandan müellif, 

ahlâkın nazari meselelerine ilişkin fikirlerini sarahatle açıkla-

masa da pratik/amelî ahlâka dair açıklamalarından bu konuda-

ki görüşlerine ilişkin sonuçlar çıkartmak mümkün görünmek-

tedir.  

3.1. Nazarî Ahlâk Konuları 

Nazarî ahlâk konuları denilince ahlâkın ve ahlâkî olanın 

ne olduğu, nasıl bilinebileceği, kaynağı ve ahlâkî davranışın 

nasıl gerçekleştiğine dair ahlâk felsefesinin temel meseleleri 

akla gelmektedir. Müellif, bu konular içinde değerlendirilebile-

cek güzel ahlâkın ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı ve kaynağını 

nereden aldığına ilişkin görüşleri çoğunlukla ameli ahlâk konu-

ları içerisine serpiştirmiştir. Eserlerindeki nazariyat yerine ame-

le yönelik mesaj verme çabası ahlâk yerine güzel ahlâk kavra-

mını tercih edişinde de görülmektedir. Ona göre ‚güzel ahlâk 

dince emredilen ve yasaklananların özü ve insan nefsinde asli bir has-

                                                      
42 Abdullah Şevket, Ahlâk-ı Dinî, s. 15. 
43 Abdullah Şevket, a.g.e., ss. 16-19. 
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let olup terkibinde bulunanları dışa yansıtmaya ve güzel davranışlar 

ortaya koymaya vesile olan güçlü bir melekedir. ‛44 

Müellifin ahlâk tanımında üç nokta öne çıkmaktadır. Bi-

rincisi müellif güzel ahlâkı doğrudan dine bağlamakta, dini 

emir ve yasakların özünün güzel ahlâk olduğunu belirtmekte-

dir. Bu yönüyle tanımın geleneksel İslâm ahlâkını büyük oran-

da yansıttığını görmekteyiz. İkinci olarak müellifin tanımı 

ahlâka felsefi açıdan yaklaşan âlimlerin45 ahlâkın, davranışların 

kendinden kolaylıkla çıktığı nefiste yerleşik bir meleke olduğu 

şeklindeki tanımından izler taşımaktadır. Müellifin tanımında 

dikkati çeken üçüncü husus ise güzel ahlâkı insan nefsinde asli 

bir haslet olarak kabul etmesidir. Bu yaklaşımı ile müellif güzel 

ahlâkı insanın, yaratılışa dayanan asli ve esas unsuru olarak 

kabul etmektedir. Nitekim bir başka yerde ‚İnsanoğlunun yara-

tılış cevherinde saklı bulunan bir ilahi mevhibe/hediye olan 

güzel ahlâk<‛46 ifadesini kullanarak bunu daha açık bir şekilde 

dile getirmiştir.  

Abdullah Şevket’in güzel ahlâkın insanda içsel olan kay-

nağının ne olduğu sorusuna verdiği cevapsa tasavvuf öğretileri 

ile özdeşleşmiş olan ruh-nefis ayrımıdır. Ona göre güzel ahlâk 

ruhun, kötü ahlâk ise nefsin özelliğidir. Ruh, güzel ve güzellik-

lerin kaynağı iken nefis kötüdür ve kötülüklerin kaynağıdır ve 

bunlar hiçbir zaman birbirine denk olmazlar47. Müellifin ruh ve 

nefis arasında yaptığı bu ayrım onu tasavvufî ahlâk anlayışına 

yakınlaştırmaktadır. Nitekim Tasavvufta nefs, kötü huyların ve 

çirkin hareketlerin; ruh iyi huyların ve güzel hareketlerin kay-

nağı olarak görülür. Nefisle ruhun istekleri arasında zıtlık ve bu 

                                                      
44 Abdullah Şevket, Necâtü’l-Mükellefin, ss. 291-292. 
45 Bkz. İbn Miskeveyh, Ahlâkı Olgunlaştırmak, A. Şener, İ. Kayaoğlu ve 

C. Tunç (çev.), İstanbul: Büyüyen Ay Yayınları, 2013, s. 36. 
46 Abdullah Şevket, a.g.e., s. 295. 
47 Abdullah Şevket, a.g.e., s. 294. 
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ikisi arasında sürekli bir mücadele vardır. Esas olan, insanda 

ruhun özelliklerini hâkim kılmaktır.48  

Abdullah Şevket güzel ahlâkı öncelikle kişinin kendisine 

tatbik etmesi gereken bir durum olarak değerlendirir. O’na göre 

‚İnsan güzel ahlâkı dışarda aramamalı, önce kendi nefsinde 

güzel ahlâkı uygulamalı, sonra başkasına bakmalıdır. Bu ise 

kalbi, gizli isyandan temizleme; rezilet ve hayvani hasletleri 

insani faziletlere tebdil etmek suretiyle olur.‛49 İnsan kalbinde 

dört haslet vardır. Kalp (müellif bu konuyu işlerken nefis ve 

kalp kavramlarını sıklıkla birbiri yerine kullanmaktadır) dört 

kuvvete sahiptir: Behimi (Hayvani/Şehvet), Sebui (Gaza-

bi/Öfke), Şeytani (Şehveti Tahrik Eden Güç) ve Rabbanî 

(Hakîm/Şeytanın tuzaklarını bertaraf etmekle görevli nefis). 

Bunlardan en esaslı olanı gazap kuvvetidir. Sirkenin balı ifsat 

ettiği gibi gazap da kalbin imanını ifsat edebilir. Eğer akıl, şeriat 

ve insaf ile öfke gücü kontrol edilirse övülen bir haslet olabilir-

ken aksi durumda zarar vermeye başlar. Zira gazap nefsin zaa-

fıdır, onu nereye götüreceği belli olmaz. 

Ahlâkın temellendirilmesi noktasında Abdullah Şevket 

kuşku götürmez şekilde dini temellendirmeyi esas almaktadır. 

O’na göre inanç ve ibadetten, Yüce Allah’ın emir ve yasakların-

dan asıl maksat ahlâkı güzelleştirmektir. Dolayısıyla insanın 

kendi nefsine ve başkalarına iyiliği emretmesi ve onu kötülük-

ten alıkoyması demek olan güzel ahlâktan maksat Kur’ân’ın 

ahlâkı ile ahlâklanmaktır. 50  Bu görüşünü Ahlâk bölümünün 

hemen başında Hz. Peygamber’in ahlâkına ilişkin ‚Onun ahlâkı 

Kur’ân’dan ibaretti.‛ kavlini zikrederek göstermektedir.51 Müel-

lif Kur’ân ahlâkının pratikte ne anlama geldiğini ise selef ule-

manın yüz hasleti Kur’ân ahlâkı olarak belirlediklerini belirte-

                                                      
48 Bkz. Hüseyin Peker, Tasavvuf Psikolojisi, OMÜ İlâhiyat Fakültesi Der-

gisi, sayı: 7, 1993, s. 41. 
49 Abdullah Şevket, Ahlâk-ı Dinî, s. 16, 18-30. 
50 Abdullah Şevket, Necâtü’l-Mükellefin, s. 300. 
51 Abdullah Şevket, a.g.e., s. 292. 
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rek cevaplar ve eserlerinin büyük kısmını bu faziletlerin Kur’ân 

ve sünnete dayalı olarak açıklanmasına ayırır.52  

Müellife göre ahlâkî olanın yaptırım gücü de temelde di-

ne dayanmaktadır. Ahlâka uygun davranana mükâfat bulun-

duğu gibi aykırı davranan da ceza görecektir. Müellifin bu ko-

nuda ilginç bir yaklaşıma sahip olduğu görülmektedir. İnsanın 

uzuvlarına taalluk eden ahlâkî meseleleri genişçe işleyen müel-

lif ardından insandaki yedi aza (göz, kulak, dil, karın, tenasül 

uzvu, el ve ayaklar) ile cehennemin yedi ismi (cehennem, lazâ, 

hutame, sair, sakar, cahîm ve haviye) arasında ilişki kurar. O’na 

göre yedi cehennemi temsil eden bu yedi isim insanın yedi uz-

vu ile işlediği rezaletlerden her birine tekabül etmektedir. 

Uzuvları ile işlediği her bir kötülük onu cehennemlerden birine 

götürdüğü için bu azaların ahlâkî terbiyesi çok önemlidir.53 

Müellif din ve ahlâk arasındaki bütünleşmeyi dini ve 

dünyevi muamelelerin birbirinden ayrılmazlığına dayanarak 

savunmaktadır. Ona göre dünyevi işler asla salt dünyevi değil-

dir. Bu nedenle de dünyevi gibi görülen, insanlarla ilişkiler vb. 

muameleler de asla dinden bağımsız değildir. Zira Maide suresi 

2. ayette ‚İyilik (birr) ve takva üzerine yardımlaşın<‛ ayetinde 

müminlere dünya ve din işleri birlikte hatırlatılmaktadır. Ayet-

te geçen birr/iyilik insanların rızasını; takva ise Allah’ın rızasını 

ifade etmektedir. Bir kimse bu iki rızanın arasını birbirine ne 

kadar yaklaştırabilirse, bunları ne kadar toplayabilirse o kadar 

çok iki dünya saadetine yaklaşmış, insanlığın gereğini yerine 

getirmiş olur.54 

Müellifin ahlâkî açıdan iyi ve kötüyü belirlerken tama-

men dini bir perspektif takındığı, akli izahlara ve gerekçelen-

dirmelere yer vermediği görülmektedir. Görebildiğimiz kada-

rıyla bunun tek istisnasını ahlâkî ilkelerin uygulanmasının in-

sanların düzen içerisinde yaşamasına katkısı ve bu katkının 

                                                      
52 Abdullah Şevket, Necâtü’l-Mükellefin, s. 300.  
53 Abdullah Şevket, Ahlâk-ı Dinî, s. 33. 
54 Abdullah Şevket, a.g.e., s. 179. 
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gerçekleşmesi için muhakkak bir yöneticinin/sultanın olmasını 

gerekli görmesidir. Zira bu yaklaşım ahlâkı, toplumsal açıdan 

temellendirmeye işaret etmektedir. Ona göre insanlar heva ve 

heveslerine uymak isterken onları bu isteklerinden alıkoyması 

beklenen din, buna her zaman güç yetiremez. Bu nedenle insan-

ları heva ve heveslerine uyup rezalet işlemekten alıkoyacak; 

herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacak adil, bilgin ve 

hâkim yöneticiler olmalı ve onlara her zaman hürmet edilmeli-

dir55. Bu tavırla toplumun yöneticilerine, ahlâkı uygulama yet-

kisi vermekte ve ahlâkın uygulama gücünü toplumun düzen 

ihtiyacından ve yönetme gücünden alabileceğini ima etmekte-

dir.  

3.2. Amelî Ahlâk Konularından Örnekler  

Müellifin eserlerinde temel uğraşı günlük hayatta ahlâkî 

davranışların neler olduğunu öğretmektir. Bu nedenle Ahlâk-ı 

Dinî’nin tamamı ve Necâtü’l-Mükellefin’in ahlâk terbiyesi bölü-

münün çok büyük kısmı ameli ahlâk konularına ayrılmıştır. Biz 

bu başlık altında –bildirinin sınırlılığını dikkate alarak– müelli-

fin ameli ahlâka ilişkin öğretilerinden bazı örnekler vermekle 

yetineceğiz. Daha ayrıntılı izlenim için öncelikle çalışmamızın 

Ek 4 ve Ek 5’inde verilen fihrist ve fazilet listelerine ve ilgili 

çalışmalara bakılması yararlı olacaktır.  

Müellif güzel ahlâkın önemli bir cüzü olarak çalışma ve 

gayret etmeyi görmektedir. Bu görüşünü bir hadisle destekle-

meye çalışan müellif Hz. Peygamber’e atfettiği ‚Allah bir kav-

min kötülüğünü dilerse onlardan çalışmayı alıp, onlara dalaş-

mayı bırakır.‛ 56 hadisinin çok laf yapmak yerine çok çalışmayı 

tavsiye ettiğini belirtmektedir. Çalışmaksa ancak sebat etmekle 

olur. Bir işe başladıktan sonra o işten hemen yılıp başkasına 

geçen kişinin durumu diktiği bir ağacı kökleşip büyümesi için 

beklemeden, diktiği yerden çıkarıp başka yere diken kişi gibi-

                                                      
55 Abdullah Şevket, Ahlâk-ı Dinî, s. 15. 
56 Yaptığımız taramada söz konusu ifadenin bilinen hadis kaynakla-

rında Hz. Peygamber’e atfedildiğine rastlamadık. 
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dir. Onu telef eder. Oysa kişi, rızkın Allah’tan olduğunu bilmeli 

ancak kendine takdir edilenin ne olduğunu bilmediği için hep 

en iyisi için çalışmalıdır.57 

Müellif, tembelliği ise Hz. Ali’ye atfettiği ‚Tembellik, kö-

tülüklerin, acizliğin ve bozulmanın anahtarıdır. Yoksulluk ve 

helake neden olur. İstekle aramayan bulamaz ve fesada düşer‛ 

sözü çerçevesinde işler. O’na göre tembellik netice elde etmek 

için esbabı yerine getirmeyi terk etmektir. Genç ve dinç olduğu 

halde rızkını aramayan, evden çıkmayanı şiddetle eleştirmekte; 

aktif bir hayat yaşamayı övmektedir.58 Müellife göre erkekler 

için en iyi meslek terzilik, kadınlar için ip eğirmektir. Ticaret de 

bu faziletli mesleklerdendir, ticaretin fazileti hadisle sabit oldu-

ğu gibi Maide Suresi ikinci ayette ifade buyrulan ‚hayır üzere 

yardımlaşmayı‛ sağlayan meslek olması yönüyle de faziletlidir. 

Öte yandan bu ayet ticarette hilenin bu güzel kazanç kapısını 

günah üzere yardımlaşılan bir kapı haline getirdiğini belirtmek-

tedir. Satıcının üslubu nazik, üstü başı ve çevresi temiz olmalı; 

müşteri izin almadan üründen tatmamalıdır.59  

Müellif, kalpte kötülükleri besleyen güç ve ahlâksız dav-

ranışların pek çoğunun nedeni olarak gördüğü hasedi müminin 

sahip olduğu bir nimetin gitmesini istemek ve zevali için çalış-

mak şeklinde tanımlamaktadır. Hasetten farklı olarak gayret 

kavramını ortaya koyan müellif, gayretin müminin sahip oldu-

ğu nimetin ona hayırdan çok zarar getirdiğini görüp zevalini 

istemek anlamına geldiğini ve bunun da yerilmeyen bir özellik 

olduğunu belirtir. Bir müminin sahip olduğu nimetin zevalini 

düşünmeden aynısını kendisi için de talep etmekse gıpta olarak 

isimlendirilir ki gıpta ve gayret mümine yakışan, haset ise ya-

kışmayan niteliklerdir.60  

                                                      
57 Abdullah Şevket, Ahlâk-ı Dinî, ss. 85-88. 
58 Abdullah Şevket, a.g.e., ss. 89, 90. 
59 Abdullah Şevket, a.g.e., ss. 96-97. 
60 Abdullah Şevket, a.g.e., s. 21. 
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Müellifin özelikle üzerinde durduğu, kalpte kötülükleri 

besleyen bir diğer nitelik olan kibirle ilgili olarak da genel me-

toduna uygun olarak hayata yakın pratik açıklamalar yaptığı 

görülmektedir. İnsanlar arasında oturacak yeri beğenmemek, 

kendine emsallerinden ayrı muamele edilmesini beklemek, yü-

rürken öne geçmeye çalışmak, insanlar ayaktayken oturarak 

beklemek, ev işlerinde vazifemiz olanları yapmamak gibi dav-

ranışlar kibrin yansımalarıdır. Mümin bu davranışlardan ka-

çınmalı, bununla birlikte vakarını da korumalıdır. Vakar yapa-

yım derken tevazuu unutmamalıdır. Öyle ki insan herkese te-

vazu ile davranmalıdır. Zira kimin kendinden hayırlı olduğunu 

bilmesi mümkün değildir. Karşısındaki bir günahkâr, cahil ve-

ya gayrimüslim dahi olsa; olur da bir gün Allah inayet eder de 

benden hayırlı olur düşüncesi ile ona tevazu göstermelidir.61  

Müellifin yemek ve yiyeceklere ilişkin konuları ele alışın-

da, hayatı din ve geleneğe uygun temellendirme gayreti ciddi 

şekilde görülmektedir. Müellife göre yemeklerin en faziletlisi 

et, içeceklerin en faziletlisi ise sudur. Bunun dışında kabak, 

mercimek, hurma, ayva, kereviz, nar, üzüm gibi yiyecekler hem 

dinen faziletli hem de faydalı yiyeceklerdir. Müellif yiyeceklere 

ilişkin bu tür  değerlendirmeleri yaparken bu konuların ahlâkla 

ilişkili olup olmadığına bakmadığı gibi, bunların fazilet ve fay-

dasını hadis ve ayetlere hatta bazen de halk inanışlarına ve ata-

sözlerine dayandırmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda örneğin 

‚Beyaz pirinç ve şeker bu dünyanın yiyeceği değildir.‛ şeklinde 

bir Arap atasözü naklederek –herhangi bir dengeli yaklaşım 

göstermeden– bu yiyeceklerin çok faydalı ve faziletli yiyecekler 

olduğunu öne sürmektedir.62 

Müellif amelî ahlâktan aile ahlâkına ilişkin konuları da 

somut bir şekilde ele alır. Ona göre çocukların ebeveynlerine 

göstermeleri gereken hürmetin bazı göstergeleri şunlardır.63  

                                                      
61 Abdullah Şevket, a.g.e., s. 30. 
62 Abdullah Şevket, a.g.e., s. 74. 
63 Abdullah Şevket, a.g.e., ss. 215-216. 
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a) Azarlayıp sövseler dahi sözlü ve fiili karşılık verme-

mek, 

b) Mertebeleri ne olursa olsun onlar ayaktayken veya bi-

ze doğru gelirken ayağa kalkmak, 

c) Allah’a isyan olmadıkça bize zarar veren emirler verse-

ler dahi yerine getirmek, 

d) Yürürken - saygı için - önlerine geçmemek, 

e) Sesini ebeveynin sesinden daha yüksek tutarak ko-

nuşmamak, 

f) Çağırdıklarında yumuşak bir üslupla ve hemen cevap 

vermek, 

g) Hizmette onları evlatlarımıza ve kendi nefsimize tercih 

etmek; tevazu ve hürmetle muamele etmek, 

h) Hizmetlerini ettiğimizde veya isteklerini yerine getir-

diğimizde yaptığımızı çok bilmeyip acaba bir kusur ettim mi 

şeklinde düşünmek, 

i) Yüzlerine hiddet, öfke ve şiddetle bakmamak, 

j) Yüzlerine çirkin bir çehre ile değil teveccüh ve güler yüz 

ile bakmak, 

k) İzin ve rızalarını almaksızın yolculuğa çıkmamak. 

 

4. Terbiye ve Ahlâk Terbiyesine İlişkin Görüşleri 

Müellife göre terbiyeli olmak, güzel ahlâkın icra edilmesi 

demektir. Güzel ahlâka getirdiği tanım üzerinden söylersek 

insanın yaratılışında bulunan meleke sayesinde dince emredi-

len ve yasaklananlar doğrultusunda davranışlar ortaya koymak 

terbiyeli olmak demekse terbiye işi de güzel ahlâkı oluşturmak, 

kesp etmek veya talim etmek olur.64 Terbiye görmeyen kimse 

yaratılışında saklı bulunan güzel ahlâkın gereği olarak davra-

namaz. Bir fakire sadaka verirken ‚al şu parayı da bir ihtiyacını 

                                                      
64 Abdullah Şevket, Necâtü’l-Mükellefin, s. 296. 
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gör, bana ve babama da dua et‛ gibi kaba bir üslupla hareket 

eder. Terbiye görmüş kişi ise ‚bunu benden kabul ederseniz 

beni bahtiyar edersiniz‛ der veya eline sıkıştırıp sıvışır gider.65 

Abdullah Şevket’e göre güzel ahlâk insanın içindeki ilahi 

bir hediyedir. Ancak insan bu hediyeyi gayretle hak etmelidir. 

İçimizdeki ilahi hediye olan güzel ahlâkı çalışarak hak edebili-

riz. İnsan terbiye yoluna girerek ahlâkını güzelleştirmelidir. 

Öyle ki insanı üstün kılan malı, mülkü, nesebi ve unvanı değil 

sadece ahlâkıdır. Müellifin bu konuda Emir Haccac’dan naklet-

tiği güzel dörtlük mealen şöyledir.66 

‚Kimin oğlu olursan ol edep tahsil et. 

Edebin getirisi nesebe sarılmaktan müstağni kılar. 

Delikanlı, ‚İşte ben buyum.‛ diyen kişidir; 

‚Benim babam şöyleydi.‛ diyen kişi değil. 

Müellif terbiyeye ilişkin görüşlerini büyük oranda Ahlâk-ı 

Dinî kitabının üçüncü bölümü olan Medeni Vazifeler başlığında 

vermektedir. Burada öncelikle muallimin/âlimin üstün kıyme-

tini ele alan müellif, muallim ile âlim arasında ayrım yapmaksı-

zın ‛Allah’tan gerçek anlamda ancak âlim kulları korkar‛ 67 ayeti ve 

âlim ile şehidi kıyaslayan rivayetler bağlamında konuyu değer-

lendirmektedir68. Muallimde bulunması gereken özellikleri ön-

ce genel bir tarzda ele alan müellif daha sonra bu özellikleri 

âdeti olduğu üzere pratik örnekler üzerinde somutlaştırır. O’na 

göre muallimde bulunması gereken özellikler genel anlamda 

hilm, anlayış, heybet, tevazu, şefkat, teenni, namaza devam, 

hakkaniyet, itaat, kötülükleri engellemek, iyilikleri emretmek, 

günaha götüren şeyler hakkında bilinçlendirmek, takva, sabır, 

kararlılık ve ciddiyet, ilmi ile amil olmaktır.69 

                                                      
65 Abdullah Şevket, a.g.e., s. 296. 
66 Abdullah Şevket, a.g.e., s. 299. 
67 Fâtır, 35/28. 
68 Abdullah Şevket, a.g.e., s. 203. 
69 Abdullah Şevket, Ahlâk-ı Dinî, s. 203. 
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Çalışmasının ilerleyen kısımlarında muallim bulunması 

gereken nitelikleri daha ayrıntılı ve somut bir şekilde ele alan 

müellife göre muallimde bulunacak nitelikler şunlardır.70 

a) Her ne sorulursa sorulsun hiddet göstermeyip sabırla 

cevap vermek, 

b)  Yumuşak huylu, sakin, metin ve anlayışlı olmak, 

c)  Meclisinde daima önüne bakıp vakarla oturmak, 

d)  Halktan hiçbir kesime karşı kibir işareti göstermemek, 

e)  Meclisinde bulunanlara hürmet ve tevazu ile davran-

mak, 

f)  Alay, şaka, mizah ve laubalilikten kaçınmak, 

g)  Öğrencilerine karşı daima nezaketle davranmak, 

h)  Öğrencilerinden ahmaklık veya anlayışsızlığı olanları 

güzel bir şekilde irşat etmek, 

i)  Öğrencilerine özellikle de anlayışı az olanlara öfke ve 

azarlama yoluna gitmemek, 

j) Soru soranın sorusunu anlamak ve çözmek için gayret 

göstermek, 

k)  Düşman tarafından bile ortaya konmuş olsa getirilen 

delil doğru ise onu kabul etmek, 

l)  Sözlerinde ve imanında hep Hakk’a yönelmek, 

m) Öğrencilerini sihir, büyü ve kehanet gibi zararlı ilim-

lerden alıkoymak, 

n)  Öğrenciye farz-ı ayın olan ilimleri öğrenmeden farz-ı 

kifâye olanları öğretmemek, 

o)  Züht ve takvayı önce kendi nefsine uygulayıp sonra 

öğrencilerini buna davet etmek, 

p)  Faydalı ilimleri öğrenirken talebesinde Allah rızasını 

arama niyetini gözetmek.  
                                                      
70 Abdullah Şevket, a.g.e., ss. 205-206. 
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Müellife göre ilim öğrenmekten maksat amel işlemektir. 

İnsana nefsini kötülükten arındırma alışkanlığı kazandırmayan 

ilim, ilim sayılmamalıdır.71 Dolayısıyla muallimde bulunması 

gereken özelliklerden en önemlisi ilmi ile âmil olmaktır. O’na 

göre muallimin en temel vazifesi iyiliği emretmek ve kötülük-

ten sakındırmaktır. Muallim bunu başkalarına değil öncelikle 

kendi nefsine yapmalıdır. Çünkü halin yol göstericiliği kavlin yol 

göstericiliğinden daha güçlüdür.72  Âlimin öğretim işinde dikkat 

etmesi gereken en önemli noktalardan birisi ise öğrencisinin 

niyetini Allah rızasına yönlendirmektir. Âlim faydalı ilimleri 

öğretirken talebesinde Allah rızasını arama niyetinin olup ol-

madığını kontrol etmelidir. Eğer öğrencide böyle bir niyet gör-

müyorsa onu bu ilimlerden men etmek âlimin vazifesidir.73 

Müellif ilim talebesinde bulunması gereken özellikleri 

İmam Şafii’ye gönderme yaparak belirler. İlim talebesinde bu-

lunması gereken özellikler: Zekâ (Fetanet), İlim öğrenmeye hırs, 

çaba ve gayret, yeterli miktarda mal, hedef ve azim, uzun za-

mandır.74  Bu özeliklere sahip talebenin öğrenim süreçlerinde 

uyması gereken edeplerse şunlardır.75 

a) İzin almadan muallimin huzuruna girmemek, 

b) Muallimin huzurunda alay veya mizah bir yana mu-

bah sözleri bile konuşmamak, 

c) İzin verilmeden soru sormamak, muallimin görüşü hi-

lafına tavır almamak ve mualliminin yanında bir başkasına so-

ru sormamak, 

d) Her konuda en iyisini muallim bilir anlayışı içinde ol-

mak, 

                                                      
71 Abdullah Şevket, Ahlâk-ı Dinî, s. 210. 
72 Abdullah Şevket, a.g.e., s. 204. 
73 Abdullah Şevket, a.g.e., s. 206. 
74 Abdullah Şevket, a.g.e., s. 210. 
75 Abdullah Şevket, a.g.e., s. 213. 
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e) Muallimin huzurunda değil tebessüm etmek veya 

gülmek, adeta namazda durur gibi edeple ve sağına soluna 

bakmadan durmak, 

f) Muallim ayağa kalktığında hürmetle ve edeple ayağa 

kalkmak, yürümeye başladığında soru sormamak, 

g) Muallimin yapıp ettiklerine ve sözlerine su-i zan et-

memek (Müellif bu konuyu Hz. Musa’nın ilim yolculuğu kıssa-

sı üzerinden genişçe işlemektedir). 

Müellif çocuk terbiyesinde pedagojik usullerin nasıl ol-

ması gerektiğine çok fazla girmemekle birlikte bazı temel ilkele-

re temas etmektedir. Çocuğun terbiyesinin nasıl olması gerekti-

ğine ilişkin öz açıklamalarından tedrici, çocuğa göre, anlamaya 

dayalı/içsel ahlâkı geliştirici yöntemler takip etmek ve hikâye 

gibi eğlendirici teknikler kullanarak terbiyeye önem verdiği 

anlaşılmaktadır. O’na göre çocuğa masum anlayış kapasitesine 

uygun/çocuğa göre bir dil ile Yaratıcısını, peygamberini, mezhe-

bini, haram ve helali, emir ve yasakları, temizlik ve düzeni, bü-

yüklere hürmet ve küçüklere merhameti; giyecek, yiyecek ve 

içeceğe dair davranışları sırasıyla talim etmelidir. Eğer çocuk 

bir şey sorarsa layıkıyla anlatmalıdır.76 

Çocuk bir şeyden men edileceği vakit o şeyin fenalığı 

kendisine etraflıca anlatılmalıdır. Mesela çok yemek ve çok iç-

mekten men edileceği zaman çocuğa önce yeme-içmede ifrat ve 

tefritin zararı ve dengeli olmanın faydası hikâye tarzında gü-

zelce anlatılıp çocuğun vicdan mahkemesinde bir ön bilgi (an-

layarak öğrenme) oluşturmalı ondan sonra çocuk men edilme-

lidir. Çocukla böyle bir ön bilgi ve muhakeme alıştırması yap-

maksızın, davranışın hikmetini anlamadan yasaklar koymak fayda 

değil zarar verir. Çocuğun yasaklanan şeye hırs ve iştiyakı ar-

tar, bu tutum onu güzel ahlâka karşı köreltir. Çocuğu sürekli 

emir ve yasaklarla eğitmemeli, emir ve yasakların gerekçelerini 

                                                      
76 Abdullah Şevket, Ahlâk-ı Dinî, ss. 299-300. 
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anlamasını sağlamalıdır. Ne de olsa bir fidanın her dalını kes-

mezler.77 

Müellif ulemadan birisi tabiriyle yaptığı bir atfa dayana-

rak çocuğun dini eğitiminin köşe taşlarını vermektedir. O’na 

göre çocuğa üç yaşına geldiğinde yedi kere ‚la ilahe illa Allah‛; 

kırk iki ay yirmi günlük olduğunda ‚Muhammed rasulüllah ‛; 

sözü öğretilmeli; dört yaşına geldiğinde yedi kere Hz. Peygam-

bere salat (Allahümme salli ala Mahammed’in ve alâ âl-i Mu-

hammed) öğretilmeli/ta‘lim edilmelidir. Beş yaşına geldiğinde 

yüzünü kıbleye dönüp Cenab-ı Hakk’a secde etme usulü; altı 

yaşına geldiğinde rükû ve secde gibi namazın erkânı öğretilme-

lidir. Yedi yaşını dolduran çocuğa ise elini yüzünü yıkayarak 

namaz kılmak tembih edilmelidir78. Dokuz yaşına geldiğinde 

ise abdest almayı tam olarak öğretmeli ve namaz kılması kesin 

olarak istenmelidir79.  

Müellif ilimleri iki farklı açıdan sınıflamaya tabi tutar. Bi-

rinci sınıflama insan yararına olan ve olmayan sınıflamasıdır. 

Büyü ve sihir gibi ilimler insan yararına olmayan, öğrenilme-

mesi gereken ilimlerdir. Öğrenilmesi gereken ilimler ise faydalı 

ilimler olarak anılır ve dört kısma ayrılır: fıkıh80, tıp, astronomi 

ve nahiv. Müellife göre bu ilimlerin faydalı ilimler olarak belir-

lenmesi birincisinin dinin anahtarı olmasından, ikincisinin be-

denin selametini sağlamasından, üçüncüsünün vakitleri öğ-

renmeye, dördüncüsünün ise diğer ilimleri öğrenmeye vesile 

                                                      
77 Abdullah Şevket, Ahlâk-ı Dinî, ss. 299-300. 
78 Müellif burada tam anlamıyla bir abdest tarif etmemektedir. Bir 

sonraki aşamada (9 yaş) özellikle abdest tabirini kullanırken burada 

kullanmamakla kanaatimizce çocuğun yaş özelliğine bağlı olarak bazı 

eksikliklerinin olabileceğine işaret etmektedir.  
79 Abdullah Şevket, Ahlâk-ı Dinî, s. 191. 
80 Burada fıkhı müellifin Necatü’l-Mükellefin’deki yaklaşımına bağlı 

olarak kelam ve ahlâkı da kapsayan bir ilim olarak kabul etmek daha 

doğru olur kanaatindeyiz. Zira fıkha tahsis edilmiş gibi görülen eser-

de İman, ibadet, helal-haramlar ve ahlâk bir arada verilmiştir. 
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olmasındandır.81 Öğrenme sırasına göre sınıflama yapıldığında 

ise öncelikle öğrenilmesi farz-ı ayın olan ilimler ve farz-ı kifaye 

olan ilimler ayrımına gidilir. Öğrenilmesi farzı-ı ayın olan ilim-

ler Allah’ın varlığı, birliği, sıfatları ve fiillerinden bahseden 

akãit ilimleridir. Farz-ı kifâye ilimler ise dörttür.82 Bunlar: 

a) Asıl/Esas İlimler: kitap, sünnet, icma ve kıyastır.  

b) Füru İlimler: Füru ilimleri ikidir. Birincisi dünyaya ta-

alluk eden fıkıh ve maslahat bilgileri; ikincisi ise ahiret ve kal-

bin halleri ile ilgilenen tasavvuf ilmidir. 

c) Mukaddemat/Hazırlık İlimleri: Kendileri şeri ilimler-

den olmayıp şeri ilimlerin tahsiline vesile olan dil ve yazı ilim-

leri.  

d) Mütemmimat/Tamamlayıcı İlimler: Tamamlayıcı ilim-

ler üç gruptur. Birincisi Kur’ân’ın lafzına tekabül eden mahreç 

ve tecvit ilimleri, ikincisi Kur’ân’ın anlamına tekabül eden tefsir 

ilmi ve üçüncüsü de Kur’ân ayetlerinin nasih-mensuhuna, an-

lamca genel veya özeline, sebeb-i nüzulüne ilişkin bilgileri içe-

ren ilimlerdir.  

Müellife göre bu farz-ı ayın ve farz-ı kifâye ilimler öğre-

nildikten sonra talebenin zamanı kalırsa kozmografya, coğrafya 

ve matematik gibi ilimleri öğrenmesi de yasak değildir83. Öneri-

len öğretim programı kanaatimizce dinî ilimleri tahsil etme 

durumunda olan talebeler içindir. Müellifin farz-ı ayın ve farz-ı 

kifâye ayrımı buna işaret ettiği gibi tüm talebeler için müellifin 

saydığı ilimleri birer baraj olarak öne sürmek uygulanabilirlik 

açısından oldukça zayıftır. Çünkü ihtisaslaşma ve müspet ilim-

lerde ilerleyerek küresel bilgi kaynağı olmanın Müslümanlar 

için çok önemli hale geldiği son birkaç yüzyılda müellifin öner-

diği program her bir öğrencinin yirmili yaşlara kadar tamamla-

yamayacağı bir dinî ilimler programıdır. Bu programın üstüne 

vakit kalırsa müspet ilimlere izin vermek yerine dinî ilimlerde 

                                                      
81 Abdullah Şevket, Ahlâk-ı Dinî, s. 204. 
82 Abdullah Şevket, a.g.e., s. 207. 
83 Aynı yer. 
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farz-ı ayın olanı öğrendikten sonra küçük yaşlardan itibaren 

farklı alanlarda ihtisaslaşan böylelikle kendi alanında ihtisasla-

şan bireylerin diğerlerinin o alandaki ihtiyaçlarını gidermesine 

yönelik bir anlayış sanırız günümüz gerçeklerine daha uygun-

dur. 

5. Sonuç ve Değerlendirme 

Son dönem Osmanlı ulemasından Abdullah Şevket 

ahlâka ilişkin görüşlerinde dini perspektife bağlı kalmıştır. Ona 

göre ahlâk –onun kullanımı ile güzel ahlâk –insanoğlunun ya-

ratılış cevherinde saklı bulunan ilahi bir mevhibe/hediye olarak 

insanda içseldir. Bu güzelliğin insandaki kaynağı ruhtur. Nefis 

ona kötülüğü emrederken insan ruhunu dinlemeli ve ruhunda-

ki güzelliği açığa çıkartmak için terbiye yoluna girip sebat eme-

lidir. Bunu sağlamak için âlimler halka dini kaynaklardaki gü-

zel ahlâkı öğretecek eserler yazmalıdırlar. Abdullah Şevket 

eserlerini bu amaçla herkesin üzerinde ittifak edebileceği bir 

dini ahlâka ulaşılmasına destek olmak için yazmıştır. Bu neden-

le ahlâkın nazari kısmıyla ilgilenmez, amele yönlendirecek di-

daktik bir üslup ve malzeme kullanır. Eserlerindeki yer yer dü-

zensiz konu dağılımlarını dahi esas gayesi olan öğretici mesaj 

verme çabasına bağlar.  

Abdullah Şevket’in amelî ahlâk görüşlerinin ardında 

ahlâk felsefesi tarihinin en yaygın ahlâkî temellendirme biçim-

lerinden birisi olan dini temellendirmenin yattığını görürüz. 

Ahlâk felsefesinin kavramları ile söylersek her ahlâkî davranış 

iyinin doğasına dair bilgiyi ve o bilginin gereğini yapmaya dair 

iradi bir yönelimi ifade eder. Ahlâkî davranışın bilgiyi gerekli 

kılması; iyinin, doğrunun bilgisine nasıl ulaştığımız sorusunu; 

ahlâkî olanı bilmenin her durumda ahlâkî davranışı doğurma-

ması ise insanın duygularını ve iradesini ahlâkî davranışa yön-

lendiren gücü aramayı gerektirir.84 Bu araştırma, ahlâk felsefe-

                                                      
84 Meydan, Hasan, Dinin Öngördüğü Ahlâkı Yaşamada Ahlâki Tefekkür ya 

da Hikmet Arayışının Önemi: Külli Kaidelerin Ayaklarını Yere Bastırmak, 
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sinde ahlâkı temellendirme problemi olarak ele alınır. Ahlâkı 

temellendirmek üzere teoloji ve felsefe alanında ileri sürülen 

düşünceler temelde iki ana eğilim üzerinde toplanmaktadır: 

dini temellendirme ve din dışı temellendirmeler.85 Din dışı te-

mellendirmede insanın parçası olduğu toplum veya içinde ya-

şadığı evrenle ilişkileri ile akıl veya sezgi yeteneği üzerinden 

ahlâk temellendirilmeye çalışılır.  

Dini temellendirmede ise ahlâkın temel problemlerini 

aşmada dinî otoriteye dayanılır. Ahlâkî olarak iyi olan, her şey-

den önce Tanrı’nın emirleri, ahlâkî kötü ise Tanrı’nın yasakları 

ile belirlenir. Ahlâkî bir soruna çözüm ararken, meşruiyet sağ-

larken, ahlâkî gelişimin yolları aranırken dinî kaynaklara baş-

vuru esastır. Bu bağlamda Abdullah Şevket tartışma götürmez 

biçimde dini temellendirmeyi merkeze alan bir anlayışa sahip-

tir. Ona göre güzel ahlâkı belirleyen dinin emir ve nehiyleridir. 

Güzel ahlâka insanı sevk eden motivasyonsa Allah rızası, Allah 

korkusu, cennet veya cehennem düşüncesidir. Abdullah Şev-

ket’te dini temellendirmenin tek istisnası toplumun yöneticile-

rine, ahlâkı uygulama yetkisi verirken ahlâkın uygulama gücü-

nü toplumun düzen ihtiyacından ve yönetme gücünden alabi-

leceğini ima etmesidir.  

Müellifin Necâtü’l-Mükellefin eseri bir ilmihal, Ahlâk-ı Dinî 

eseri ise halkı aydınlatmaya yönelik bir ahlâk ve nasihat kitabı-

dır. Eserlerini kaleme alış amacı ile tutarlı biçimde ahlâk konu-

larını, somutlaştırarak, hayatın içindeki pratik örnekleriyle gös-

termeye çalışmaktadır. Bu yöntem; ahlâkı teorik olarak işleyip, 

değer veya ahlâk ilkeleri anlatıp bu ilkeleri nerede, nasıl uygu-

                                                                                                                  

Akademide Felsefe Hikmet ve Din, (Ed.) B. Ali Çetinkaya, Ankara: 

Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, 2014, s. 308. 
85  Recep Kılıç, ‚Ahlâkı Temellendirme Problemi‛, Felsefe Dünyası, 

1993, sayı: 8, s.67-78. Recep Kılıç, ‚Bunalım Dönemlerinde Ahlâkın 

Dinî Temelinin Önemi‛, Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: Çağımızın 

Ahlâk Bunalımı ve Çözüm Arayışları, Hüseyin Sarıoğlu (Ed.), İslâmî 

İlimler Araştırma Vakfı ve Ensar Neşriyat İstanbul, 2009, ss. 39-57. 
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layacağını insanlara bırakmaktan daha etkili bir ahlâk eğitimi 

imkânı sunmaktadır. Zira insanlar çoğu zaman saygı, tevazu 

vb. değerlerin ne olduğunu ve önemini bilse de onları hayata, 

ikili ilişkilere uyarlamayı sağlayacak ince düşünce pratiğinden 

yoksundurlar86. Bu bağlamda müellif her bir fasılda konuları 

somut bir şekilde ele almakta, çoğunlukla o konunun farklı bir 

boyutunu bir sonraki fasıl veya fasıllarda ayrıntılandırmakta-

dır87.  

Müellifin ahlâkı tamamen dine dayandırması ve eserle-

rindeki didaktik üslubu onu İslâm ahlâk düşüncesinde gele-

neksel İslâm ahlâkı yazarlarına yaklaştırmaktadır. Geleneksel 

İslâm ahlâkı, ahlâk üzerine teorik analizlerden çok ortalama 

insanın ahlâkî durumu ve yaşantısını dinin temel kaynakları, 

Kur’ân ve sünnetten çıkarılan ahlâk ilkeleri ve öğütleriyle dü-

zenlemeyi amaç edinen ahlâk anlayışıdır. Geleneksel İslâm 

ahlâkında ahlâkî doğru ve yanlışa dair bilginin kaynağı Kur’ân 

ve Sünnet, model alınacak örnek de Hz. Peygamber ve onun 

ashabıdır88. Abdullah Şevket’in geleneksel İslâm ahlâk düşün-

cesi yanında tasavvufî ahlâk anlayışından da istifade ettiği gö-

rülmektedir. Zira tasavvufî ahlâkın temel elemanları olan ken-

dini ıslah etmek,89 kalbi arındırmak, ruh ve nefis ikiliği, nefis 

terbiye ve tezkiyesi eserlerinde sıklıkla kullanılmaktadır.90 

Abdullah Şevket kalbin veya – sıklıkla yerine kullandığı – 

nefsin mahiyeti ve arındırılması konusunda geleneksel ve ta-

                                                      
86 Bkz. Meydan, Dinin Öngördüğü Ahlâkı Yaşamada Ahlâkî Tefekkür< s. 

307-319. 
87 Örnek için bkz. Abdullah Şevket, Ahlâk-ı Dinî, s. 186-191 ve 194-202. 
88 İslâm ahlâk literatüründe farklı alanların bakış açılarıyla ahlâkın ele 

alınışı kelâmî, felsefî, tasavvufî, geleneksel ahlâk gibi yaklaşımların 

ortaya çıkmasını sağlamıştır. İslâm ahlâk düşüncesinin gelişim doğ-

rultuları olarak değerlendirebileceğimiz bu yaklaşımlar hakkında 

ayrıntılı bilgi için bkz. Recep Kaymakcan ve Hasan Meydan, Ahlâk 

Değerler ve Eğitimi, 2. Baskı, İstanbul: Dem Yayınları, 2016, ss. 112-120. 
89 Abdullah Şevket, Necâtü’l-Müekellefin, s. 68. 
90 Bkz. Abdullah Şevket, Ahlâk-ı Dinî, s. 84. 
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savvufî İslâm ahlâk düşüncesinin en önemli temsilcisi olan 

Gazzâlî’nin görüşlerine bağlıdır. Gazzâlî’de olduğu gibi nefsi 

dört güç/kuvveye ayırır ve bu kuvvelerden öfke/gadab kuvve-

sini temel kuvve olarak görür91. Öfkeyi kontrol eden insan, kal-

bi helake götüren üç şeyden arındırabilirse diğer kötü haslet-

lerden de kolaylıkla temizlenebilir. Bunlar haset, riya ve kibir-

dir. İnsanın bütün kötülüklerinin anası olarak gördüğü için 

bunlara geniş yer ayırmış, ayrı fasıllar şeklinde işlemiştir92.  

Abdullah Şevket’in imanı ele alış biçiminde de 

Gazzâlî’nin ve tasavvufî anlayışın izleri görülmektedir. Ona 

göre iman olgunlaşma bakımından üç aşamadan geçer: Taklidi, 

istidlali ve tahkiki. Taklidi iman ata ve ecdattan alınan, delile 

dayanmayan en zayıf iman derecesidir. İstidlali iman ise yüce 

Allah’ın eserlerinden yola çıkarak onun varlığını delillendirme 

yoluyla ulaşılan iman kast edilir ki imanın bu derecesi kolay 

kolay zail olmaz. Tahkiki iman ise müminin kalbinin, tasdikin 

nuru ile aydınlanmasıdır ki bu imanda cümle âlem imanını zayi 

etse müminin kalbine bir şüphe gelmez. Müellif imanın üçlü 

derecelendirmesi ile imana geleneksel İslâm düşüncesinde tak-

lidi ve tahkiki olarak ikiye ayrılan93 iman derecelerine bir ara 

boyut ekleyerek tahkiki imanı istidlali iman olarak tanımlamak-

ta; tahkikî imanı ise kalbin iman ile aydınlanması, şek ve şüp-

henin izale olması gibi tasavvufî bir anlayışla tanımlamaktadır. 

                                                      
91 Bkz. Gazzâlî, İhyâu Ulûmi’d-Din, Mehmed A. Müftüoğlu (Çev.), A. 

Fikri Yavuz (Tashih), Cilt. 3, İstanbul: Tuğra Neşriyat, 2000 ss. 120-123 

ve 125-126. 
92 Abdullah Şevket, Ahlâk-ı Dinî, ss. 18-30. 
93 Bkz. Nûreddin es-Sâbûnî, Mâtürîdiyye Akaidi, 8. Baskı, Ankara: Di-

yanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2005, s. 171-174 ve Saim Kılavuz, 

İslâm Akaidi ve Kelama Giriş, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2014, s. 51. İslâm 

inanç esaslarına ilişkin bazı kaynaklarda ikili tasnifte tahkikî iman 

yerine istidlalî iman kavramının kullanıldığı görülmektedir: bkz. Be-

kir Topaloğlu, Yusuf Şevki Yavuz ve İlyas Çelebi, İslâm’da İnanç Esas-

ları, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Yayınları, 1998, 

ss. 36-37. 
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Daha çok akli/nazari bir çaba ile ulaşılan seviye olan istidlalî 

imanın üstünde tasavvufî/işrakî nitelikte bir tahkikî iman belir-

lemektedir. 

Abdullah Şevket’in imana ilişkin bakış açısı Gazzâlî’nin 

olgun imanın oluşumuna ilişkin görüşlerine oldukça benzerdir. 

Gazzâlî imanın manevi derinliğine ulaşmış bir olgu haline dö-

nüşünceye kadarki serüvenini üç safhalı bir süreç olarak belir-

ler: tasdik, fikir ve marifet. Tasdik safhası dini hayatın başlangı-

cındaki kabul, itaat ve bağlanmayı içine alır. Bu aşamada derin 

bir düşünme ve araştırma olmaksızın taklidi bir iman söz konu-

sudur. Devamında iman edilen unsurların derinlemesine araştı-

rılması ve öğrenilmesi gelir. Buna fikir aşaması denir ki bu sü-

reç daha çok bilişseldir. Marifet aşaması ise fikir aşamasında 

öğrenilenleri özümseme ve yaşamayla birlikte duyulan manevi 

bir aydınlanmadır.94 Bir başka tasnifinde ise Gazzâlî imanı bu 

tasnifle paralel biçimde (i) avamın imanı: katkısız taklit, (ii) ke-

lamcıların imanı: deliller ile desteklenmiş/istidlali iman ve (iii) 

ariflerin imanı: yakîn nuruyla müşahede edilen iman şeklinde 

sınıflandırır.95 

Abdullah Şevket’e göre güzel ahlâkı yerine getirmek ter-

biyeli olmak demektir. Güzel ahlâkı öğretmeye çalışmak ise 

terbiye etmek demektir. Güzel ahlâk her ne kadar insana içsel 

bir hediye olsa da insan bu hediyeyi ortaya çıkartmak ve geliş-

tirmek için çalışmakla mükelleftir. İnsanlığa gönderilen ilahi 

emir ve yasaklar da bu çalışmanın esaslarını belirlemektedir. 

Müellifin terbiye sürecinde temel vurgusu muallim, talebe ve 

öğretim sürecinin dini esaslarla belirlenen edeplerinedir. Belki 

de bu nedenle müellif çocuk terbiyesinde pedagojik usullerin 

nasıl olması gerektiğine çok fazla girmemektedir. Yine de çocu-

ğun terbiyesinin nasıl olması gerektiğine ilişkin öz açıklamala-

rından tedrici, çocuğa göre, anlamaya dayalı/içsel ahlâkı gelişti-

                                                      
94 Gazzâlî, İhyâu Ulûmi’d-Din, c. 1, ss. 284-297. 
95 Gazzâlî, a.g.e., c. 3, s. 33. 



                                       ABDULLAH ŞEVKET, HASAN MEYDAN                                  75 
 

 

rici yöntemler takip etmek ve hikâye gibi eğlendirici teknikler 

kullanarak terbiyeye önem verdiği anlaşılmaktadır. 

Ahlâkî terbiyenin yol ve yöntemleri konusunda da müel-

lif tasavvuf terbiye geleneğinden yoğun şekilde istifade etmek-

tedir. Terbiyede Cenab-ı Hak’kın yüceliğini tefekkür, uzlet, 

dünyadan kalbî alakayı kesmek, sükûtu çokça yapmak, azala-

rımıza sükût ettirmek, tam teslimiyet, zikre devam etmek, tüm 

mahlûkattan müstağni olmak ve Cenab-ı Hak’tan hayâ gibi yol 

ve yöntemler önermektedir96.  

Müellif, terbiyeye ilişkin konuları ele alırken Burhaned-

din Zernûcî, İbn Cemaa ve İbn Sahnun gibi geleneksel İslâm 

eğitimcilerinin fikir ve yöntemlerine büyük oranda sadık kal-

maktadır. Müellifin söz konusu âlimlerden doğrudan istifade 

edip etmediğini bilemesek de akait, fıkıh ve diğer dinî ilimlerin 

öğrenilmesine öncelik verme,97 eğitime ilişkin konuları eğitim-

cinin nitelik ve vazifeleri, öğrencinin uyması gereken edepler, 

eğitim ortamında uyulacak edepler perspektifinden ele alması 

ve kaynak olarak kitap, sünnet ve selef ulemasına dayanması 

onu metodolojik açıdan geleneksel İslâm eğitimcilerine yaklaş-

tırmaktadır.98 

 

                                                      
96 Abdullah Şevket, Ahlâk-ı Dinî, ss. 134-142. 
97 Öğrenilmesi farz olan ilimler ve ilimlerin öğrenilme sırası için gele-

neksel İslâm eğitimcilerinden Burhaneddin Zernûcî’nin görüşleri için 

bkz. Burhaneddin Zernûcî, Tâlimü’l-Müteallim, (Trc.) Yunus Vehbi 

Yavuz, İstanbul: Feyiz Yayınları, 2010, s. 44, 45, 83 ve 84.  
98 Geleneksel İslâm eğitimcilerinin benzer yaklaşımları için bkz. İbn. 

Sahnun, Eğitim ve Öğretimin Esasları, Âdâbu’l-Muallimin, Mehmet Fa-

ruk Bayraktar (Çeviri ve İnceleme), İstanbul: İFAV Yayınları, 2009; 

Zernûcî, Tâlimü’l-Müteallim, (Trc.) Yunus Vehbi Yavuz, İstanbul: Feyiz 

Yayınları, 2010; M. Faruk Bayraktar, İbn Cemaa’dan Öğretmen ve Öğren-

cilere Öğütler, İstanbul: İFAV Yayınları, 2009. 
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EKLER: 

Ek 1: Ahlâk Görüşünün Manzum Özeti/Ahlâk-ı Dinî Eseri 

Sonunda Yer Alan Manzum Fezleke  

Arzulanan sureti korumak ve selamettir edep. 

Makbul faziletin özü ve keramettir edep. 

 

İki cihanda bereketli olmaksa muradın, ey genç! 

Her iki âlemin barış, feyiz ve şerefidir edep. 

 

Daima edeple mamur olan yere yönel, 

Kalma sefalet hücrelerinde, saadettir edep. 

 

Nasihatimi dinleyip kendine edebi şiar edin ki, 

Din ve dünyada insana süs olur edep. 

 

Güzel olsa vücudun, akıbeti fanidir her zaman. 

Cevher ve ziynet dolar, bitmek bilmez taraftadır edep. 

 

Bülbül kuşuna benzer mi karga? Maalesef! 

Daima şirin davran, hoş sohbettir edep. 

 

Kanatsız bir sefil olma Anka gibi yüksel, 

Kadrin yüceliği için izzet yoludur edep.  

 

Vahdet haktır, peygamberin risâletini tasdik eyle, 

Nimete şükür, imtihana sabır ve kanaattir edep. 

 

Sakın hiçbir zaman nefsine ve hevesine uyma! 

Hem züht hem ibadet hem diyanettir edep.  

 

Kenara otur veya sessizce dur, daha başta pir olmaya kalkma hiç, 

Dilsiz, kör, sağır, uzlet ve vahdettir edep.  

 

Hâmili olman yeter, herkese silah terbiye< 

Düşmanın yüzüne bir yiğitlik kılıcıdır edep.  
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Büyüklerin hizmetkârı ol, küçüklerin hizmetçisi< 

Adalet ve insaf eyle, ağırbaşlılık göstermektir edep.  

 

Herkesin can, mal, ırz ve namusunu her daim; 

Rahmet, şefkat, ciddiyet ve gayretle korumaktır edep. 

 

O’nun için sev, O’nun için buğz et; ol hakikat hâdimi. 

Çocuk, hizmetçi, kadın ve mağdura yardımdır edep. 

 

Can ve malınla mazlumlara daima yardımcı ol. 

Zalime acı zira din ve diyaneti öğretmektir edep. 

 

Söz ve davranışlarında ciddiyetsizlikten ve mizahtan sakın. 

Her zaman ciddiyetle dur, metanet göstermektir edep. 

 

Herkese hüsnü zan et, nefsini ıslaha çalış. 

Halk ve Hak’tan utanmak ve zühttür edep. 

 

Asla insaniyeti kötüye kullanma. 

Herkese sadâkat göstermektir edep. 

 

Yalan, gıybet, sırları ifşa etmek huyundan sakın. 

Sözünü yerine getirmek, sadâkatle emaneti korumaktır edep. 

 

Çok yemek, hırsızlık, yalan yemin ve şahitlik ile arsızlık; 

Kibir ve gıybet, iftira ve fesat çıkarmaktan uzak durmaktır edep. 

 

Yeme-içmenin meşru sınırını aşmayıp, 

Dine uygun, düzenli kıyafettir edep. 

 

Kimseyi incitme hem hakka tecavüz etme! 

İmkânlar ölçüsünde herkesi razı etmeye gayrettir edep. 

 

Hem metin ol; hem vakur, anlayışlı ve istikametli! 

Gerçeğe, kanuna, söz ve fiile riayettir edep.  

 

İyiliği emredip kötülüğe engel olup, 

Sabah-akşam Hakka havf ve reca ile itaattir edep. 
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Şerî hükme dik bakma hemen gözlerini indir! 

Şeriatın kalesine sadâkatle girmektir edep.  

 

Her işinde şeriat ipine sıkıca sarıl, 

Pişman ve tövbekâr ol, pişmanlık hissidir edep. 

 

Şeriat ve kanunlara uygun eyleyip halini, 

Her zaman ulu’l emre itaattir edep. 

 

Şevketli Sultan Reşad’a ömrünün uzun olması için,  

Sıdık ile Dergâh-ı Mevla’ya yalvarmaktır edep.  

 

Allah’a hamdolsun ki bu güzel kitap tamam oldu. 

Her can taşıyana her an okumak ve öğrenmektir edep. 

 

Beş bab ile kitabın telif tarihini yazdı kalem, 

Din ve dünyada kurtuluş, izzet ve yüceliktir edep. (1328) 
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Ek 2: Ahlâk-ı Dinî isimli eserin kapak görüntüsü 
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Ek 3: Necâtü’l-Mükellefîn isimli eserin kapak görüntüsü. 
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Ek 4: Abdullah Şevket’in Necâtü’l-Mükellefîn isimli ese-

rinde yer alan ve ulemaya dayandırdığı 100 temel fazilet:  

1- İhsan 

2- İhlas 

3- Kötülüğe iyilikle karşılık vermek 

4- İstikamet 

5- Doğruluk 

6- İbadet ve geçimde ifrat ve tefritten uzak olmak 

7- Başkalarının ayıbını araştırmayıp sürekli kendi ayıbı-

nı tenkit ile meşgul olmak 

8- Her bir amelde insaflı davranmak 

9- Teslimiyet ve güven 

10- Şüpheli şeylerden uzak durmak 

11- Zararlı şeylere düşebileceği endişesiyle beis bulun-

mayanları da terk etmek 

12- Yüksek himmetli olmak 

13- Yoldan eza veren şeyleri kaldırmak 

14- Her işini istişare ve istihare ile yapmak 

15- Herkese hürmet etmek 

16- Beşerin en faziletlisi Hz. Muhammed’e hürmet etmek 

17- Müslümanların kalbine mutluluk vermek 

18- İnsanlara edep dairesinde örnek olmak ve irşat etmek 

19- Edep 

20- Selamı yaymak 

21- Hz. Peygambere salavat getirmek 

22- Sadakayı gizli vermek 

23- Allah rızası için sadaka vermek 

24- Başkalarının azının çok olmasını istemek 

25- Nefsin büyüklenmesini kırmak ve onu tahkir etmek 

26- Nefs-i emmareyi zapt etmek 

27- Herkese güler yüz göstermek 

28- Herkese tevazu ile davranmak 

29- Tövbe ve rücu 

30- Haklı olanın yanında olmak 

31- Her işte teenni ile hareket etmek 
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32- Ev ve iaşe işlerinde tedbirli olmak 

33- Mahlûkata bakarak Yüce Allah’ın kudretini tefekkür 

etmek 

34- Kibirlenene vakarla hareket etmek (Kibirlenene kibir 

sadakadır dense de kibir göstermek yerine vakar göstermelidir) 

35- İnsanlara layık oldukları makama göre muamele et-

mek 

36- İnsanların zayıflık ve eksikliklerinden gafil olmak, 

bilmezden gelmek 

37- Eza ve cefaya tahammül etmek 

38- Allah’a Tevekkül 

39- Hadım etmeyi ve canlıya eza-cefayı terk etmek 

40- Zorluklara sabır ve tahammül 

41- Âlimlere ve salihlere hürmet 

42- Küçüklere, yoksullara, yetim ve hayvanlara merha-

met etmek 

43- Kötü lakapları kullanmayıp iyi isimlere çevirmek 

44- Yasaklanmış sözleri söylemekten ve kişiyi töhmet al-

tında bırakabilecek veya zulüm işlenen ortamlardan uzak dur-

mak 

45- Her işinde sebat ve metanet göstermek 

46- Nefs-i emmare ile mücadele 

47- Faydası öngörülebilen maslahatı tercih etmek 

48- Allah için sevmek 

49- Allah için buğz etmek 

50- Yumuşak huylu olmak/hilm 

51- Hayâ 

52- Söz ve emanete vefa 

53- Hüsn-ü zan etmek 

54-  Rızkını aramak 

55- Gayret ve ihtimam/önemseme 

56- Fakir, zayıf ve kardeşlere hizmet etmek 

57- Allah’a karşı tevazu göstermek 

58- Allah’ı yüce bilmek ve gazabından korkmak 

59- Zararlı olanı engellemeye çalışmak 
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60- Cenab-ı Hakk’ın ayetlerini tefekkür etmeyi sürdür-

mek 

61- Sürekli ilim talep etmek 

62- Allah’ın yüceliği karşısında daima zillet göstermek 

63- Ev geçiminde daima yumuşak huylulukla muamele 

etmek 

64- Hasta ve engelli olana şefkatle muamele 

65- Bir mecliste otururken payına düşen yere – aşağıda 

da olsa – rıza göstermek 

66- Devamlı Cenab-ı Hakk’tan af ve mağfiret dilemek 

67- Herkesle iyi geçinmek (Kavl-i leyyin, kalp kırmama, 

ayıp ve kusurları araştırmayıp örtmek, söz sırası bekleme, 

hürmetle dinleme vb<). 

68- Kendini ıslah için azmetmek ve çabalamak 

69- Zühd, cömertlik ve müsamaha 

70- Cesur ve güçlü olmak 

71- Nimete ulaştığında şükrünü eda etmek 

72- Hem kendi anlaşmazlıklarında hem de başkalarının 

arasında sulhu aramak 

73- Susmak ve sükût etmek 

74- Haramdan kaçınarak karnı temiz tutmak 

75- Dünya sevgisini terk etmek 

76- Adalet ve insaf 

77- Affetmek 

78- İnsanlarla beraberken veya onlardan uzakta kendi 

içine dönmek yani uzlet 

79- Allah’ın hukuku için öfkelenmek 

80- Milli gayret 

81- Başkalarındaki güzellik ve nimetlere haset etmemek 

gıpta etmek 

82- Feraset 

83- Sözünde durmak 
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84- Hakkı kabul etmek 

85- İnsanların ihtiyaçlarını gidermek 

86- İffet 

87- Gelen misafiri karşılamak 

88- Teheccüt, evvabin ve teravih gibi nafilelere devam 

etmek 

89- Faydalı sonuçları meydana getirmek için sebatla ça-

lışmak 

90- İnsanlarla kelamı kesmemek 

91- Herkese kavl-i leyyin ile hitap etmek 

92- Nefis muhasebesi yapmak 

93- Aile ve dostlara hakkı öğretmek 

94- Rasulüllah’ın ehl-i beytine ve ulu’l emre muhabbet 

etmek 

95- Maruf ve makbul olanla iştigal etmek 

96- Nefs-i emmareye muhalefet etmek 

97- Nefsin gücünü yıkmak 

98- Verâ ve takva 

99- İyiliği emretmek 

100- Kötülüğü engellemek 

 

Ek 5: Ahlâk-ı Dinî Eserinin Konuları/İçindekiler 

İfade-i Mahsusa (s. 3) 

Mukaddime (Birinci Kısım): Bir Dine ve Şeriata Bağlı Ol-

manın Gereği (s. 7) 

Mukaddime (İkinci Kısım): Müslümanların İmamlarına 

Hürmet ve Riayetin Gereği (s. 14) 

 

BİRİNCİ BÖLÜM: 

ŞAHSÎ VAZİFELER (24 FASIL) 

1. Fasıl: Nefsi Hayvani Reziletlerden Temizleme (s. 16) 

2. Fasıl: Kötülüklerin Analarından Haset (s. 21) 
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3. Fasıl: Riya (s. 23) 

4. Fasıl: Kendini Beğenme ve Kibir (s. 27) 

5. Fasıl: Uzuv ve Organlar Ne İçin Yaratılmışlarsa Onun 

İçin Kullanmanın Fazileti (s. 31) 

6. Fasıl: İyilik Kaynağı ve Kötülük Nedeni Olan Yedi 

Uzuv (s. 33) 

7. Fasıl: Yedi Uzuvdan Göz (s. 35) 

8. Fasıl: Yedi Uzuvdan Burun (s. 37) 

9. Fasıl: Yedi Uzuvdan Dil (s. 39) 

Dilden Hâsıl Olan Sekiz Yasaklanan:  

Birincisi: Yalan (s. 41) 

İkincisi: Sözünde Durmama (s. 43) 

Üçüncüsü: Gıybet (s. 44) 

Dördüncüsü: İnsanlarla Çekişme, Çatışma ve Münakaşa 

(s. 46) 

Beşincisi: Kendini Temize Çıkarma (s. 48) 

Altıncısı: Lanet Etmek (s. 49) 

Yedincisi: Beddua (s. 50) 

Sekizincisi: İnsanları Küçümsemek (s. 51) 

10. Fasıl: Yedi Uzuvdan Karın (s. 53) 

11. Fasıl: Yedi Uzuvdan Tenasül Uzvu (s. 56) 

12. Fasıl: Yedi Uzuvdan Eller (s. 57) 

13. Fasıl: Yedi Uzuvdan Ayaklar (s. 58) 

14. Fasıl: Tek Başına Yeme ve İçme (s. 64) 

15. Fasıl: Birlikte Yemek (s. 71) 

16. Fasıl: Yiyecek ve İçeceklerin Faziletlileri (s. 73) 

17. Fasıl: Yol ve Geçitlerden/Köprülerden Yürüme ve 

Geçmenin Adabı (s. 77) 

18. Fasıl: Yol ve Geçitlerdeki İnsani Vazifeler (s. 81) 

19. Fasıl: Geçimini Temin Etmek İçin Çalışmanın Gereği 

(s. 84) 

20. Fasıl: Tembellik yani Tenperverlik (s. 89) 
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21. Fasıl: Zanaatların En Faziletlisi ve Zanaat İcra Ederken 

Dikkat Edilecek Hususlar (s. 92) 

22. Fasıl: Satıcının Müşteriye ve Müşterinin Satıcıya Karşı 

Muameleleri (s. 96) 

23. Fasıl: Ölüm Korkusunu Defetme (s. 99) 

24. Fasıl: Üzüntüyü Gerektiren Sebepleri ve Durumları 

Defetme (s. 110) 

 

İKİNCİ BÖLÜM: 

DİNÎ FAZİFELER (16 FASIL) 

1. Fasıl: Hakiki Dost Ancak Âlemin Rabbi Cenab-ı Hak 

Hazretleridir (s. 114) 

2. Fasıl: Hakiki Mabuda Karşı Kulluk Vazifesini Yerine 

Getirmek (s. 134) 

3. Fasıl: Tövbenin Tarifi ve Nas İle Sabit Oluşu (s. 147) 

4. Fasıl: Günah Olan Şeylerin Bilinmesi (s. 150) 

5. Fasıl: Tövbenin Nasıl Gerçekleşeceğine Dair (s. 155) 

6. Fasıl: Cami-i Şeriflerde Cemaatle Kılınan Namazın Fa-

zileti (s. 164) 

7. Fasıl: Cami ve Mescitlere Hürmetin Gerekliliği (s. 167) 

8. Fasıl: Selamın Gerekliliği ve Alınıp Verilme Usulü (s. 

170) 

9. Fasıl: Selamın Manevi Meziyeti/İyiliği (s. 176) 

10. Fasıl: İyilik ve İhsanın Övüldüğüne Dair (s. 179) 

11. Fasıl: İstemeye/Sormaya İlişkin Vazifeler s.186 

12. Fasıl: İsteyenin/Soranın Uyması Gereken Vazifeler 

s.190 

13. Fasıl: İstemenin Kötülenmesi (s. 192) 

14. Fasıl: Misafirin Vazifeleri (s. 194) 

15. Fasıl: Ev Sahibinin Misafire Karşı Vazifeleri (s. 197) 

16. Fasıl: Misafirin Ev Sahibine Karşı Vazifeleri s. 200 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 

MEDENÎ/TOPLUMSAL VAZİFELER (23 FASIL) 

1. Fasıl: Öğretmenin Vazifeleri (s. 203) 

2. Fasıl: Öğrencinin Vazifeleri (s. 213) 

3. Fasıl: Evladın Ebeveynine Karşı Vazifeleri (s. 215) 

4. Fasıl: Validelerin Rızalarını Almanın Fazileti (s. 217) 

5. Fasıl: Tanımadığımız İnsanlarla Sohbet ve Ünsiyet (s. 

224) 

6. Fasıl: Kardeşler ve Akrabalarla Sohbet ve Ünsiyet (s. 

225) 

7. Fasıl: Tanıdıklarla Sohbet ve Ünsiyet (s. 227) 

8. Fasıl: Dost Edinilecek Kimselerde Aranacak Özellikler 

(s. 232) 

9. Fasıl: Arkadaşlık Hukuku (s. 241) 

10. Fasıl: İnsanlarla Ünsiyet Kurma Şekli (s. 244) 

11. Fasıl: Söz Söyleme (s. 255) 

12. Fasıl: Konuşmanın Şartları (s. 261) 

13. Fasıl: Söz ve Mananın Açıklık ve Belagati (s. 264) 

14. Fasıl: Her Bir Konuşmacının Uyması Gereken Vazifeler 

(s. 266) 

15. Fasıl: Şakalaşmak (s. 272) 

16. Fasıl: Şakalaşma Hakkında Yapılacaklar (s. 275) 

17. Fasıl: Resmi Sual ve Cevap (s. 277) 

18. Fasıl: Gayr-i Resmi Sual ve Cevap (s. 278) 

19. Fasıl: Her Hususta İstişarenin Gerekliliği (s. 281) 

20. Fasıl: Danışılanda Beş Hususun Bulunması Gerekliliği 

(s. 282) 

21. Fasıl: Ebeveynin Evlatlarına Muhabbet, Öğretim ve 

Eğitim Vazifeleri (s. 287) 

22. Fasıl: Evladın Ebeveynine İtaat Etmesi ve Öğretiminin 

Gerekliliği (s. 289) 

23. Fasıl: Babalık/Atalık ve Evlatlık Vazifeleri (s. 293) 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: 

RESMÎ VAZİFELER (12 FASIL) 

1. Fasıl: Yöneticilere ve Hükümete İtaat (s. 308) 

2. Fasıl: Giyinme Vazifeleri (s. 315) 

3. Fasıl: Elbisenin Renkleri (s. 318) 

4. Fasıl: Evler ve Mekânlar (s. 325) 

5. Fasıl: Hasta Vazifeleri (s. 330) 

6. Fasıl: Hasta Ziyareti (s. 333) 

7. Fasıl: Hastanın Tedavisi (s. 338) 

8. Fasıl: Evlenmenin Fazileti (s. 340) 

9. Fasıl: Kocanın Eşi Üzerindeki Hakları (s. 346) 

10. Fasıl: Hanımın Koca Üzerindeki Hakları (s. 349) 

11. Fasıl: Karı-Kocadan Her Birinin Diğerine Muhabbet 

Göstermesinin Gereği (s. 351) 

12. Fasıl: Karı-Koca Hakkında Bazı Meseleler (s. 357) 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM: 

İNSANIN HAYVAN VE BİTKİLERE KARŞI VAZİFELERİ VE ŞERİAT 

YOLUNDA HAREKET (5 FASIL) 

1. Fasıl: İnsanoğlunun Hayvanata Karşı Vazifeleri (s. 360) 

2. Fasıl: İnsanoğlunun Bitkilere Karşı Vazifeleri (s. 368) 

3. Fasıl: Şeriatın Yasakladığı Şeyler (s. 374) 

4. Fasıl: İnsanoğlunun Vazifelerinin Hülasası Olan Hu-

kuk (s. 384) 

5. Fasıl: Bazı Şerî Durumlar (s. 393) 

 

Hatime s. 397 

Manzum Fezleke s. 398 



 

 

 

 

TARTIŞMALAR 

SORULAR-CEVAPLAR 

 

Prof. Dr. Salih TUĞ 

– Her iki tebliğciye de teşekkür ederek şunu sormak isti-

yorum: Her iki müellifin kitaplarında doğu kaynaklarından 

istifade ettiğini, Gazzâlî gibi eski klasik devir ulemasından na-

killere dayalı bilgiler verdiğini söylediniz. Burası tamam ama 

bir şeye hiç temas edilmedi. Acaba bu iki ahlâkçı mütefekkir 

batı ahlâk ilminden, o devirde geliştirilen bazı değerlendirme-

lerden istifade etmişler midir? Tabiî ahlâk ilmi o devirde 19. 

asırda batıda başlamış Türkiye’yede tesirleri olmuştu. 

Dr. Meydan’a sormak istediğim şu: Abdullah Şevket’in 

ayet ve hadislere de temas ettiğini söylediniz. Fakat bunların 

hangi ayet ve hadis olduğunu ayrıca zikrediyor mu? 

 

Yrd. Doç. Dr. Gülsüm P. AĞIRAKÇA’nın Cevabı 

– Öncelikle sorularınız için çok teşekkür ediyorum. Soru-

nuzun cevabı aslında tebliğimde var. Abdurrahman Şeref’in 

eserinde ve ders kitabı olarak hazırlanmış diğer ahlâk kitapla-

rında da var. Bunların eserlerinde batılı filozofların özellikle 

Kant ve Eflatun’un etkisi görülmektedir. Ahlâkı vazife üzerine 

temellendirme şekilleriyle bu uslup Kant’ın ahlâkı vazife üzeri-

ne temellendirmesi düşüncesiyle aynıdır. Aslında Kant’tan etki-

lenerek böyle bir usül takip etmiştir.  

 

Dr. Hasan MEYDAN’ın Cevabı 

– Abdullah Şevket’in batılı filozoflardan etkilendiğini söy-

lemek biraz zor. Zaten usulü buna imkan vermiyor ama, Efla-

tun’u referans alırsak İslâm ahlâkçılarının genelde ‚meşşailik‛ 
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ahlâk ekolünün bir yansıması olarak nefsin kuvveleri düşünce-

sini de biliyoruz. Abdullah Şevket’de bu anlayış var. Bunun 

yansımasını orada görüyoruz. Kısaca tebliğimde buna değin-

dim. Bunun dışında hocamın bahsettiği ‚vazifeler‛ meselesi 

daha çok Kant’la ilgili daha çok Kant’tan sonra ahlâk düşünce-

sine girmiş ve Osmanlının son dönemlerinde etkili olmuş bir 

düşünce. Ahlâkı akılla temellendirme konusu çok az, genellikle 

dini kaynaklara dayanıyor. Fakat şunu yapıyor mesela, ‚Ahlâk-

ı dini‛ isimli eserinde bölüm başlıkları ‚vazifeler‛ şeklinde bir 

yapı var. Çoğu zaman alt başlıklarda, fasıllarda ‚edepler‛ ifa-

desini kullanıyor. Bölüm başlıklarında ‚vazifeler‛ ifadesini kul-

lanıyor. Bunu etki olarak düşünebiliriz.  

Diğer sorunuzla ilgili olarak: Abdullah Şevket’in eserinde 

ben ilginç bir şey gördüm: Kendine özgü bir istidlal metodu 

var. Görüşlerine ilişkin önemli bir şey getirmişse hemen onun 

yanına ayet, hadis, şiir veya özdeyiş yazıyor. Örneğin, Hz. Pey-

gamberi öven bir ifade kullandıysa  ٍَوإِنََّك لََعلَى ُخلٍُق َعِظيم ‚ve sen el-

bette yüce bir ahlâk üzeresin‛ Kalem Suresi, 4. Âyetini getiri-

yor. Sahabeyi öven bir ifade kullanmışsa Efendimiz(s.a.v.)’in: 

‚Ashabım yıldızlar gibidir<..‛ hadisini kullanıyor ama bunun 

kaynağını vermiyor.  

 

Prof. Dr. Mustafa UZUN’dan Katkı 

– Ben iki hususu tavzih için söz aldım. Birincisi Gülsüm 

Hanım ifadelerinde hep ‚ders notları‛ ifadesini kullandı sanki 

meseleyi tahfife yönelik gibi geldi. Ben bu devir ahlâkçılarının 

eserlerinin hemen hepsinin veya çoğunluğunun ders kitabı ola-

rak ve halka yönelik olarak yazıldığı düşüncesindeyim. Osman-

lı uleması bir dersi okuturken o konunun kitabını yazıyordu. 

Yani ‚ders notları‛ başka şey, ‚ders kitabı‛ başka şeydir. Ders 

kitabı daha ciddi bir çalışmadır.  

Bir de oturum başkanı olarak zat-ı aliniz ‚ahlâk teorisyen-

leri‛ dediniz. Mesela bu iki mütefekkir için ‚ahlâk teorisyeni‛ 

diyebilir miyiz? Bana göre dememiz mümkün değil. Son dö-
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nem ahlâkçıları içinde teorisyen olabilecek –benim doğrudan 

alanım olmadığı için net konuşamıyorum ama- çok az kişi var-

dır. Onların hepsi pratiğe yönelik ya klasik kitaplardan, ya batı-

lı kaynaklardan bir derleme yapmış olabilirler. O bakımdan 

teorisyen sözü bana fazla abartılı geldi.  

 

Prof. Dr. İlhan GENÇ’in Cevabı 

– Bunların teorisyen olmadıkları konusunda size katılıyo-

rum tabiî ki. Teorisyenlik anlamında Gazzali ve Kant değiller-

dir ama yine de oturup ahlâka dair eserler vermiş olmalarından 

dolayı bu kategoriye almış oldum. Başka bir maksadım yoktu.  

 

Prof. Dr. Abdurrahman DODURGALI’dan Katkı 

– İki güzel tebliğ dinledik, kendilerine teşekkür ediyorum. 

Ben oturum başladıktan birkaç dakika sonra katıldım. Bu ‚Sul-

tanî‛ konusunu hangi bağlamda kullandınız? Zira birçok Sul-

tanî var. Her ‚Mekteb-i Sultanî‛ sözü Galatasaray’ı ifade etmi-

yor. İstanbul Sultanîsi var, Üsküdar Sultanîsi var. Hangisinin 

kastedildiğine işaret edilmesi lazım. 

 





 

 

 

 

 

III 

 

ABDULLAH BEHÇET ve BEHÇETÜ’L-AHLÂK 

 

Hüsameddin ERDEM 

 

Abdullah Behçet Samsunlu tüccar Hasan Efendinin oğlu-

dur. 10 Zilkâde 1260/10 Kasım 1845 da Samsun’da doğmuştur. 

Sıbyan mektebinde Arapça, Farsça ve hesap öğrenmiştir. 

1271/1855 de 11 yaşında iken Samsun Muhasebe Kalemi’ne, 

1275/1859 de Canik Sancağı Tapu Kalemine, 1286/1870 da Sam-

sun Rusumât Nezareti Muhasebe Kalemi’ne başkâtip olmuştur. 

1292/1876 de İstanbul’a gitmiş ve Hazîne-i Celîle Varidât-ı 

Umûmiyye Muhâsebesi’ne devâm etmiş, daha sora İstanbul 

dönüşü 1293/1877 de Bafra’da, 1294/1878 de Canik Sancağı’nda, 

1295/1879 de Amasya Sancağı’nda, 1297/1880 de Sivas Vilaye-

ti’nde, 1299/1882 da Şurayı Maliye’de, 1301/1884 de Encümen-i 

İdâre-i Mâliye Kalemi’nde muhtelif tutardaki maaşlarla memu-

riyette bulunmuş, 1303/1886 de Meclis-i Mâliye Kalemi’nde, 

1306/1889 da Mektûbî-i Mâliye Muâvinliği’nde, 1307/1890 de 

Muhâsebe-i Umûmiyye-i Mâliye eshâm ve maâşat-ı zâtiyye 

şu‘besi müdürlüğünde, 1308/1891’de Mâliye Sicill-i Ahvâl 

şu‘besi müdüriyetinde, 1313/1896’da Hazîne-i Celîle-i Mâliye 

Muhâsebât-ı Atîka muhasebeciliğinde çeşitli kademede yöneti-

ciliklerde bulunmuştur. 

Memuriyet dönemlerinde başarılı bir memuriyet dönemi 

geçirmiş; son zamanlarında ise iyi bir üst düzey yönetici oldu-

                                                      
 Prof. Dr., KTO Karatay Üniversitesi, Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakül-

tesi, Sosyoloji Bölüm Başkanı, husameddinerdem@hotmail.com 



96     SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ VE AHLÂK ANLAYIŞLARI 
 

ğu anlaşılmıştır. Bu başarılı çalışmalarından dolayı birçok ödül 

ve madalya almıştır. Bunlardan bazıları; 1307/1890 de dördüncü 

rütbeden Nişân-ı ‘Âli-i Osmânî ödülü, 1310/11893 da rütbe-i ûlâ 

sınıf-ı sânî derecesi, 1318/1901 de rütbe-i ûlâ sınıf-ı evvel dere-

cesi, 1316/1899 bi’l-istizân irâde-i seniyye-i hazret-i hilâfet-

penâhî şeref-südûru, 1319 da Altın Hicâz Demiryolu madalyası, 

1320/1903 de üçüncü dereceden Mecîdî nişân-ı zî-şânı, 

1321/1904’de de ikinci rütbeden Nişân-ı ‘Âli-i Osmânî başarı 

ödüllerini almıştır.  

Behçet Bey 1327/1910 H. Şa’bân’ının yirmi sekizinde, 1 

Eylül sene 1325/1910 R. de 3072 kuruş maaşla emekliye ayrıl-

mıştır.1 

Abdullah Behçet’in ahlâk ile ilgili eserinin tam adı, ‚Beh-

çetü’l-Ahlâk‛tır. 1314 (1896) da İstanbul’da Mahmut Bey Matba-

asında basılmış ve 166 sayfadan meydana gelmektedir. Maarif 

Nezaretinin 21 Rebiu’l- evvel sene 1314 tarih ve 315 numaralı 

ruhsatnamesiyle basılmıştır. 

1- Giriş: 

Abdullah Behçet bu eserinde ahlâkla ilgili bazı konuları 

tartışmaktadır. Bunların en başta geleni ahlâkın ne zaman baş-

lamış olduğu, önem ve lüzumu, tanımı ve çeşitleridir. Yine o 

ahlâkı; iyi ahlâk ve kötü ahlâk diye iki ayırıp iyi ahlâk ve çeşit-

lerinden, daha sonra da kötü ahlâk ve çeşitlerinden söz etmek-

tedir. Kötü ahlâkı konu edindiği bölümde, hem ilgili kötü 

                                                      
1 Başvekâlet Osmanlı Arşivleri DH. SAİD. Sicill-i Ahvâl Defteri, nr. 22, 

ss. 351-352. Bu tebliği sunduğum sırada Abdullah Behçet Beyin kimli-

ği hakkında hemen hiç bilgimiz yoktu. Kadim arkadaşım Mustafa 

Uzun Bey, tebliğin müzakeresinde müellifin kimliği hakkında Başba-

kanlık Arşivindeki Sicill-i Ahval Defterine bakmamı hatırlatmakla 

kalmadı, tebliğin yayımından önce Sicil’deki bilgiyi arşivden bulup 

asistanı Erdal Seyis beyle okuyarak bana gönderdi. Kendilerine müte-

şekkirim.   
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ahlâkı tanımlamakta, hem de kötü ahlâkı yok etmenin yollarını 

ele almakta ve bazı çözüm önerilerinde bulunmaktadır.  

Ahlâkın ne zaman başladığı sorusuna Abdullah Behçet’in 

cevabı, Hz. Âdem’dir. Ona göre ahlâk, ilk insan, ilk peygamber 

Hz. Âdem (as) ile başlamıştır. Çünkü ahlâk ilmi, ona göre, insan 

fiil ve amellerinin iyilik ve kötülüğünü tayin, Hak ve yaratılan-

lara karşı vazifeleri ortaya koymaktadır. Bütün bu vazifeler 

ilahi dinlerde yer almaktadır. Bu ilmin menşei/kaynağı da Hz. 

Âdem ile ikiz kardeş olması nedeniyle, ilahi bilgi kaynağı va-

hiydir.2 

Abdullah Behçet, zamanla insanların ihtiyaçlarının art-

ması nedeniyle, tabiî fıtrata ve şeriatın ihtiyaçlarına bağlı ola-

rak, ahlâkın da gelişip bir kitap haline gelmesi gerektiğinden 

söz eder. Ona göre, Aristoteles bunu ilk başaranlardan biridir. 

Bu sayede ahlâk özel bir alanın ilmi haline gelerek ferdileşmiş-

tir. Daha sonra ise Allah’tan alınan vahiy vasıtasıyla Hz. Pey-

gamber (s.a.v.) aracılığı ile çok daha fazilet ve üstünlükler içe-

ren ve bunları yayan üstün bir ahlâka dönüşmüştür.3  

Abdullah Behçet, ahlâk ilmini çok önemsemekte ve onun 

öğrenilmesini vacip olarak görmektedir. Çünkü ona göre, ‚in-

sanların, yapılıp-yapılmaması gereken farzlardan olan ahlâkî 

fazilet ve reziletleri bilip doğru yol olan itidal yoluna girmesi, 

ahlâk ilmini öğrenip tahsil etmesiyle mümkündür. Bunun için 

de ahlâk ilmi öğrenilmesi vacip olan bir ilimdir.‛4  

O, II. Abdülhamid Han zamanında ahlâkın okullara bir 

ders olarak konulup okutulmasını da takdirle karşıladığını be-

lirtmiştir.5 

Abdullah Behçet, insanın bir beden, bir de ruh yönünün 

olduğunu, beden yönünün devamı için onun hastalıklar vb.den 

                                                      
2 Abdullah Behçet, a.g.e.,  İstanbul, 1314, s. 2-3. 
3 Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 3-5. 
4 Abdullah Behçet, a.g.e., s. 17. 
5 Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 6. 
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korunması gerektiğini, bu korumayı yapmak için de tabiat bil-

gisine ihtiyaç duyulduğunu belirtir. Yine aynı şekilde insanın 

ruhî yönünün mükemmelleşmesi, iyilik ve ahlâkî faaliyetlerin 

devamı için de ahlâk ilmine ihtiyaç olduğundan söz eder. Sağ-

lığı korumak için nasıl ‚Sağlık Bilgisi‛ gerekli ise, ahlâk ilmi de 

ahlâkı iyileştirme ve kemale erdirmeye öncü olduğu için, ruhi 

hastalıkların tedavisi ve yok edilmesinde üstlenmiş olduğu gö-

rev sebebiyle ‚tıbb-ı ruhanî‛ mesabesindedir.6 

‚Hulk‛ kelimesini, kendisinden insan fiillerinin kolaylıkla 

çıktığı/sadır olduğu bir meleke olarak tanımlayan Abdullah 

Behçet, insan nefsinin keyfiyetini biri hal, diğeri de meleke ol-

mak üzere iki kısma ayırır. Eğer nefisten sadır olan durum ça-

buk değişiyor ve istikrar kazanmıyorsa (gayr-ı rasih), buna hal 

denir; gülmek ve ağlamak gibi. Yok eğer nefisten sadır olan 

durum rasih/istikrar kazanmış olursa buna meleke denir; şe-

caat/cesurluk ve cömertlik gibi. Burada sözü edilen ‚meleke‛ 

nefiste istikrar kazanmış, artık her an değişme göstermeyen bir 

durum veya meziyet yahut ta rezilettir.7 

2- Huyun Değişip Değişmeyeceği Meselesi 

Abdullah Behçet, huyun değişip değişmemesi meselesi-

nin klasik ahlâk anlayışında olduğu gibi tartışmalı bir konu 

olduğunu, burada üç yaklaşımın bulunduğunu belirtir. Bunlar-

dan birincisi değişmeyeceği görüşüdür. Eğer huyun değişmez-

liği kabul edilirse, o zaman ahlâkın gelişmesi ve olgunlaşması 

diye bir şeyin düşünülemeyeceğine vurgu yapar. Ancak filozof-

ların büyük birçoğunluğu huyun değişeceği yönünde fikir be-

yan etmişlerdir. Burada da huyun tabiî ve kesbî huy diye ikiye 

ayrıldığını, kesbi huyun ancak kısmî olarak değişebileceğini, 

üçüncü yaklaşım ise ahlâkın dayandığı huyun hiçbirinin tabiî 

olmadığını, ahlâkın tamamen çevre şartlarıyla oluştuğunu, bu 

sebeple de ahlâkın değişebileceğini, hatta yok olmasının bile 

                                                      
6 Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 18. 
7 Abdullah Behçet a.g.e.,  s. 35. 
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mümkün olduğunu belirtirler. Ona göre, Peygamberlerin yön-

lendirmeleri, şeyh ve âlimlerin eğitim ve terbiye yolları bu de-

ğişme ilkesi üzerine kurulur.8 

Nefis meselesi de dolaylı olarak huyun değişip değişme-

mesi ile ilgili bir mesele olarak görülür ve onun hayır üzere mi? 

Yoksa kötülük (şekavet) üzere mi var edildiği hususu da tar-

tışma konusu olmuştur. Abdullah Behçet, burada iki aşırı görü-

şün olduğunu, ancak burada esas olanın ise çoğunluğun da 

benimsediği nefsin ne hayır, ne de şer üzere olmayıp meleklikle 

hayvanlık arasında bir yerde bulunduğunu, her iki tarafa da 

meyyal olabileceğini, eğer iyiliğe yönelir ve iyilik elde etmeye 

çalışılırsa iyi, aksi halde ise kötü olacağından söz eder.9  

Abdullah Behçet, burada ahlâk ilminin önemini ortaya 

koymaya çalışır ve onun bize orta yol dediğimiz ideal bir yolu 

göstermesi sebebiyle de ahlâk ilmini öğrenmenin herkese bir 

vecibe olarak terettüp ettiğinden söz eder.  

Ahlâkı, hikmetin bir kısmı olarak kabul eden Abdullah 

Behçet, hikmeti; beşerin gücü nispetinde, imkân gördüğü mik-

tarca dış dünya ne halde ise o hal üzere bilmektir diye tanımlar. 

Hikmeti; nazarî ve amelî diye ikiye ayırır. Nazarî hikmeti de; 

İlahî hikmet, riyazî hikmet ve tabiî hikmet diye üçe; amelî hik-

meti ise; ahlâk ilmi, ev idaresi ve şehir idaresi diye üçe ayırır.10 

Abdullah Behçet, insanın iki şeyle mutlu olacağını belirtir. 

Bunlardan ilki; hakiki ilim ve itikat; ikincisi ise faziletli bir 

ahlâk, amel-i salih ile donanmak ve kötü huylardan kaçınmak-

tır.11 

Ahlâk ilmi, bir kimsede meydana gelen fiil ve eylemler-

den söz eder. Konusu ise kişinin kendi seçim ve isteği ile iyi ve 

kötü fiillerin meydana gelmesi yönünden insan nefsidir. Gayesi 

                                                      
8 Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 12-13. 
9 Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 14. 
10 Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 19. 
11 Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 20. 
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ise; ahlâkı süsleme ve mükemmelleştirme, fiil ve amelleri iyileş-

tirmedir.12 

3- Nefis ve Nefsin Çeşitleri: 

İnsan nefsi, Abdullah Behçet tarafından cismanî ve cis-

mani olmayan basit bir cevher olarak tanımlanır. Nefis; bizzat 

bilme, idrak etme ve bedendeki kuvveleri ve aletleri sebebiyle o 

beden üzerinde tasarrufta bulunur ve onu yönetir. 

Filozoflar nebatî, hayvanî nefis yanında bu iki nefsin bir 

takım özelliklerini de taşıyan insanî nefsi esas alırlar. Abdullah 

Behçet de diğer nefis türlerini çok detaylı bir şekilde ele alır ve 

sorgulamaya çalışır.13 O da insan nefsi (ruhu) üzerinde yoğun-

laşır. Ona göre insan nefsi; nefs-i natıkadan ibarettir. Nefs-i na-

tıkanın iki seçkin kuvveti vardır. Bunlar: 1. Natıka (düşünme ve 

konuşma) Kuvveti, 2. Amile (eyleme dönüştürme) Kuvvetidir.  

Natıka; nazarî hikmet olan bilmek ve idrak etmektir. 

Amile ise iyi ile kötü ameli, ahlâkı ayırır, fiilleri temyiz eder. 

Hangi amelin kemal ve mutluluk sebebi olduğunu ortaya koy-

maya çalışır. Amile kuvveti de;  

1. Kuvve-i şeheviye, faydayı celp, yeme-içme vb. gibi ihti-

yaçları karşılamaya yönelik fıtrî bir kuvvettir. 

2. Kuvve-i gazabiye; kötülükleri defetme, insanın kendi-

sini koruma ve varlığını devam ettirmeye yönelik bir fıtrî kuv-

vettir.  

Kuvve-i amile, hareketlerini gerçekleştirirken gücünü akıl 

kuvvetinden alır; hayvanlar ise bu gücü histen alırlar.14 

Sonuçta ahlâkî fillerin (iyi veya kötünün) kaynağını oluş-

turan üç kuvvet vardır. Bunlar: 

                                                      
12 Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 24. 
13 Bilgi için bkz. Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 26-33. 
14 Bkz. Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 33-34. 
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1. Kuvve-i Akliye (akıl gücü): Nefs-i melekî: Nefs-i mut-

mainne de denir. Bu kuvvetin orta hali ‚hikmet‛tir. İfratı, ‚cer-

beze‛, tefriti ise ‚gabavet‛tir.  

2. Kuvve-i Gazabiye (gazap gücü): Nefs-i seb’î; nefs-i 

levvame de denir. Bu kuvvetin orta hali ‚şecaat‛tir. İfratı, ‚te-

hevvür‛, tefriti ise ‚korkaklık‛tır. 

3. Kuvve-i Şeheviye (şehvet gücü): Nefs-i emmare de de-

nir. Orta hali ‚iffet‛tir. İfratı, ‚fücûr‛, tefriti ise ‚hamûd‛tur.15 

Burada görüldüğü üzere Abdullah Behçet; ahlâkî fazilet 

ve reziletlerin kaynağını diğer birçok klasik İslâm ahlâkçıların-

da olduğu gibi ruhun (nefsin) kuvvetlerine bağlamaktadır. Nef-

sin üç kuvveti olan fikir, gazab ve şehvet kuvvetinin orta halle-

rinden üç temel fazilet; aşırılık (ifrat) ve eksikliğinden (tefrit) de 

altı temel reziletler çıkmaktadır. Bu üç temel fazilete (hikmet, 

şecaat, iffet) bunların üçünün birlikte meydana getirdiği bir 

dördüncüsü daha katılır ki bu da adalettir. İlk üç temel fazilete 

karşı ifrat ve tefritlerden meydana gelen 6 temel rezilet, kötü 

ahlâk vardır. Adaletin ifrat ve tefriti yoktur; onun sadece zıddı 

vardır; o da zulümdür. Zulüm de söz konusu 6 temel rezilete 

bir yedincisi olarak katılır. 

4- Dört Temel Fazilet: 

Bu dört temel faziletten ilki; 

1. Hikmet:  

Akıl gücünün ideal orta hali olan hikmet; hakkı hak, batılı 

batıl, hayrı hayır, şerri şer olarak belirleyen bir kuvvet olarak 

tanımlanır. Bu kuvvetin ifratı cerbeze, tefriti ise hamakattır.16 

Hikmetin yedi kısmı vardır. Bunlar: 1. Zihin duruluğu, 2. 

Süratli intikal ve anlama (cevdet-i fehm), 3. Zekâ, 4. İyi akıl yü-

                                                      
15 Bkz. Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 34-36. 
16 Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 37. 
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rütme veya iyi tasavvur etme gücü, 5. Suhulet-i teallüm, 6. Hıfz, 

7. Tezekkür (hatırlama).17 

2. Şecaat:  

Gazap gücünün ideal orta hali olan şecaat; akl-ı selimin 

izin verdiği korkutucu şeylere karşı cesaret verici kuvvettir. 

Tehevvür ve korkaklık arası bir haslettir. 

Abdullah Behçet, ‚şecaat‛e özel bir önem verir ve o şecaa-

ti ahlâkî faziletlerin anası sayar. Ona göre şecaat; ilahî muhab-

beti cezbeden bir haslettir. Bu da insanda kalp kuvveti sayesin-

de meydana gelir. Güçlü bir kalp ise İslâm inancı sayesinde 

Allah’a tevekkül, kadere rıza ve teslimiyetle olduğu için de şe-

caat Müslümanların daha çok gerçekleştirdiği bir fazilettir.  

Temel ahlâkî fazilet olan şecaatin on bir kısmı vardır. 

Bunlar: 1. Kiber-i nefs, 2. Sebat, 3. Uluv-u himmet, 4. Necdet, 5. 

Hilim, 6. Sükûnet/sekinet (teenni), 7. Tevazu, 8. Şehamet (zikre 

ve iyi işlere istekli olmak), 9. İhtimal veya tahammül, 10. Hami-

yet, 11. Rikkat’tir.18 

3. İffet:  

Şehvet kuvvetinin ideal orta hali olan iffet; yeme-içme ve 

cinsi ilişki, giyim-kuşamda akıl ve dinin sınırlarını aşmayacak 

şekilde insana yetecek kadarını kullanmaya izin veren kuvvet-

tir. Başka bir tarifte ise; haramlara, özellikle de şehvetle ilgili 

haramlardan kaçınmayı içeren bir kuvvettir. Fücur ve 

hamûdun ortası olan yüksek bir ahlâkî haslettir.19 

İffet faziletinin on bir kısmı vardır. Bunlar:  

1. Hayâ, edep, 2. Sabır, 3. Deat (heyacan ve şehvet anında 

sükûnet), 4. Nezahet, 5. Kanaat, 6. Vakar, 7. Rıfk, 8. Hüsn-i 

hedy, 9. Vera’, 10. İntizam, 11. Seha.20 

                                                      
17 Bkz. Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 37-41. 
18 Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 42-57. 
19 Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 58. 
20 Bilgi için bkz. Abdullah Behçet, a.g.e., s. 58-69. 
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Abdullah Behçet, ahlâkî faziletler içinde ayrı bir yeri olan 

iffetin en çok da kadınlara yakıştığını, bunun en önemli teza-

hürlerinden birinin ise ‚edep‛ olduğunu belirtir. Edebi ise ‚be-

ğenilmeyen söz ve övgüye değer bulunmayan fiillerden nefsi 

korumak ve kendisiyle insanlar arasında yüzsuyu dökmeyip 

hürmet derecesini muhafazadan ibarettir.‛ 21  sözleriyle ifade 

etmeye çalışır. Ona göre gerçek edep, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 

‚Beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi de en iyi şekilde yaptı‛22 

hadisindeki terbiyedir. Bu edep, hem küçüğe, hem de büyüğe 

yakışan bir haslettir. Bu bağlamda Hz. Ali: ‚Kişinin edebi onun 

için altından da hayırlıdır.‛23 demiştir. 

İffete bağlı faziletlerden birisi de ‚sabır‛dır. Sabır ise ‚he-

vaya uymadan nefsi korumaktır.‛ Başka bir ifadeyle, Allah’tan 

kula erişen hilelere ve belalara sabırla muamele etmektir. Sabır-

la vasıflananlar, dünyada; ‚Allah sabredenlerle beraberdir‛24 aye-

tinin sırrına, ahirette ise ‚sabredenler olarak vefat edenlere hesapsız 

ecirler vardır.‛ 25  ayetinin muhatabı olurlar. ‚Allah’ın ahlâkıyla 

ahlâklanınız‛ ayetiyle ahlâklanmış ve hayatını sabır sıfatıyla 

süslemiş olan Resulullah ise: ‚Allah’ın yardımı sabırladır.‛26 bu-

yurmuştur.27  Bir diğer fazilet olan vakar ise, nefsin; arzuları 

doğrultusunda gitmesinde teenni ile muamele etmektir. Bu 

durumda özellikle Hz. Peygamber’in (s.a.v.): ‚Teenni ile hare-

ket etmek Allah’tan, acele ile hareket ise şeytandandır.‛28 hadi-

sini şiar edinmek gerekir.29 

                                                      
21 Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 62. 
22 Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, Mısır,1373 H, I, 12-14, 35, 54; Aclûnî, Keşfu’l-

hafa, Beyrut,1352 H, I, 72. 
23 Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 62-63. 
24 Bakara, 2/153. 
25 Zümer, 39/10. 
26 Ahmet b. Hanbel<  
27 Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 63-64. 
28 Tirmizî, Birr, 66. 
29 Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 66. 
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Abdullah Behçet’in önemsediği iyi hasletlerden birisi de 

‚sahavet (cömertlik)‛tir. O sahaveti, malın verilmesinin nefse 

kolay gelmesi ve layık olan kimselere lüzumu kadar vermek ve 

ihsanda bulunmaktır diye tanımlar. Cömertlik kadar iyi bir ad 

ile anılmaya uygun, şerefli ve övgüye değer bir şey yoktur. 

Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.): ‚Cennet, cömertlerin yurdu-

dur‛30 buyurmuştur. Cömertlik ahiret mutluluğunun en büyük 

delillerinden birisidir. Ayette: ‚Kim bir iyilikle gelirse ona on 

katı ile karşılık vardır.‛31 buyrulur. Abdullah Behçet’e göre sa-

havet, dünya mutluluğudur. Onun delili de: ‚İnsan, ihsanın 

kuludur‛32 sözüdür. İffetin kısımlarından biri olan ‚seha (cö-

metlik)‛nın da sekiz kısmı vardır.  

Bunlar: 1. Kerem, 2. İsar, 3. Nebil, 4. Muvasat, 5. Semahat, 

6. Musamaha, 7. Mürüvvet, 8. Afuv (avf)’dır.33 

4. Adalet:  

Abdullah Behçet adaleti asıl temel fazilet olarak kabul 

eder ve diğer nefsin kuvvetlerinin orta hali olan hikmet, şecaat 

ve iffetin toplamından meydana gelen makbul bir haslet olarak 

nitelendirir.34 Bu haslete sahip olan kimseye de adil kimse deni-

lir. Adalet, tıpkı hikmet gibi nefs-i natıkanın/insan ruhunun 

filleri gerçekleştiren kuvvetinin orta halinden çıkar.35  

Abdullah Behçet, adaletin faziletlerin en şereflisi ve en 

mükemmeli olduğunu, bir hasletten ziyade insana ait gerçek bir 

sıfat olduğundan söz eder. Bu sebeple adalet, bir çeşit bütün 

ahlâkî faziletlerin birleştirilmesi ve bir araya getirilme gayreti 

hükmündedir. O, her bir iyilikten daha fazlasını içerir ve ifade 

                                                      
30 Aclunî, Keşfu’l- hafa, I/301. 
31 el-En‘am, 6/160. 
32 Gazzâlî, İhyâu ulumi’d-din, çev. A. Serdaroğlu, İstanbul,1973, II, 79-

83; IV, 299-306. 
33 Bkz. Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 69-76. 
34 Abdullah Behçet, a.g.e.,  s, 76. 
35 Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 78. 
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eder. Bu nedenle Hz. Peygamber (s.a.v.): ‚Bir saatlik adaletle 

hükmetme, bir senelik nafile ibadetten daha hayırlıdır.‛36 buyu-

rur.  

Abdullah Behçet, insan üzerine düşen üç tür adalet göre-

vinden söz eder.  

Bunlar: 

1. Allah’a karşı yapmak zorunda olduğumuz kulluk ve 

ibadetler. 

2. İnsanların içinde yaşadıkları topluma/insanlığa, komşu 

vb. ne karşı yerine getirmek, riayet etmek zorunda oldukları 

haklarıdır. Bunlar da ulu’l-emre itaat, imama, ulemaya hürmet, 

emaneti yerine vermek ve haklarını korumak, ahdini din karde-

şi ve komşusuna karşı yerine getirmektir. 

3. Geçmiştekilerin/selefin ve dünyada yaşayanların hak-

larına riayet etmektir. Bu da ana-baba, kardeşlerden ölenlerin 

geride kalanlarını, vasiyetlerini, vakıflarını tamir ve hayratlarını 

ihya, şer’i şerifte açıklandığı şekilde yapmaktır.37 

Ahlâki faziletlerin anası olan adaletin Abdullah Behçet’e 

göre on dört sınıfı/çeşidi vardır. 

Bunlar:  

1. Sadâkat, 2. Ülfet, 3. Vefa, 4. Teveddüt/Meveddet, 5. 

Mükâfat, 6. Hüsn-i şirket, 7. Hüsn-i kaza, 8. Sıla-i rahim, 9. Şef-

kat, 10. Islah, 11. Tevekkül, 12. Teslim, 13. Rıza, 14. İbadet’tir.38 

Abdullah Behçet, adaletin bu on dört çeşidinin her biri 

için detaylı açıklamalar yapmaktadır. Biz bunlardan sadece 

örnek olması açısından ibadet, sıla-i rahim ve tevekkül üzerin-

de kısaca duracağız. Bunun sebebi ise Abdullah Behçet’in bu 

konulara klasik ahlâkçılardan biraz daha farklı yaklaşmasıdır. 

                                                      
36 Aclûnî, Keşfu'l- hafâ, II, 58, 1721. 
37 Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 76-80. 
38 Bkz. Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 80-110. 
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Adaletin on dört çeşidinden birisi olan ibadet, Allah’ı ta-

zim, ilahi emirlerine itaat, Allah’ın feyzine mazhar olan kutsi 

ayetlerini yüceltmek ve anlamaktır. İbadet, Allah’ın ilahi emir-

lerine boyun eğerek farzları ve yapılması gerekenleri yerine 

getirmek ve yasaklardan sakınmak, haramlar ve kötülüklerden 

kaçınmak ve Allah Resulünün sünnetine uymakla olur.39 

İnsana sonsuz nimetler veren Allah’a karşı ibadet, bir çe-

şit onun bu nimetlerine teşekkür etmektir. Buna aynı zamanda 

şükür de denir. Buna göre şükür, nimet verenin nimetleri karşı-

sında onu övmek ve teşekkür etmektir. Nimetlere karşı şükür 

onun fazlalaşmasını sağlar. ‚Eğer siz şükrederseniz, biz de artı-

rırız.‛40 ayeti gereğince şükür Allah’ın nimetlerinin çoğaltması-

na sebep olan iyi bir haslettir. Bir nimet için hem kalben, hem 

dille, hem de diğer azalarıyla şükrü yerine getirmeye ihtimam 

gerekir. 

Abdullah Behçet, şükrü üçe ayırır. Kalben şükür, dil ile 

şükür ve bütün azalarla şükür. 

Bunlardan: 

1. Kalben Şükür: Sahip olunan her bir nimetin gerçek 

nimetlendirici ve feyzi sonsuz olan Allah katından olduğunu 

bilmek ve tanımaktır. 

2. Dil ile Şükür: ‚el-Hamdülillah‛ sözünü devamlı söy-

lemektir.  

3. Azaların Şükrü: Sahip olunan bir nimeti, Allah’ın yar-

dımı ile sahip olunan kuvvetle sarf etmek ve her uzvu kendisi-

ne ait olan itaatle meşgul kılmaktır. Mesela gözün itaati, Al-

lah’ın yarattıklarına ibretle, âlim ve salihlere izzetle, zayıf ve 

aşağı olan dostlara şefkatle bakmaktır. Kulağın itaati, ilahî ke-

lam ve haberlere, Hz. Peygamber ve din büyüklerinin kıssaları-

na, üstatların öğüt ve nasihatlerine, Allah’a yakın insanların 

                                                      
39 Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 110-111. 
40 İbrahim, 11/7. 
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sözlerine kulak vermektir. Elin itaati de fakir ve ihtiyaç sahiple-

rine vermektir.41 Başka bir ifadeyle, bütün organların Allah’a 

itaati ve teslimiyetidir. Görüldüğü üzere şükür, her türlü hayrı 

düzenleyen, insanın kalbinin, dilinin ve diğer organlarının sa-

lahına şamil olan geniş anlamlı bir kelimedir. 

Abdullah Behçet’e göre, sıla-i rahim, hayır işlerine akra-

bayı ortak etmektir. Yani akrabasını kendi servet ve refahından 

hisse sahibi yapmaktır.42 

Abdullah Behçet insana nispet edilen yakınlığı ikiye ayı-

rır.  

Bunlar: 

1. Sıhrî yakınlık: Akraba ve taallukattan ibaret olan yakın-

lıktır. 

2. Manevî yakınlık: Ruhların ilişkisinden kinaye olarak 

bütün Âdemoğulları hakkında sabit olan ve tahakkuk eden 

yakınlıktır.  

Abdullah Behçet’e göre, sıla-i rahimi her iki grup için 

yapmak vacip olur. O, manevi akrabaların haklarına daha ziya-

de riayet edilmesi gerektiği kanaatindedir. Akrabalara karşı 

yapılması gereken vazifeler üzerinde de duran Abdullah Beh-

çet’e göre, kan bağı bulunan akrabalara karşı yapılması gereken 

vazifeler: 

a) Allah’ın üzerine verdiği vazifeleri yerine getirdikten 

sonra, ana-babaya şefkat vazifesini gerçekleştirmek. 

b) Akrabaların hukukuna riayet etmek.  

Manevi yakınlık içinde olan Müslümanlara karşı yapıl-

ması gerekenler ise: 

a) Öğretmen ve hocaların haklarına riayet etmek.  

b) Komşu ve mesai arkadaşlarının haklarına riayet etmek. 

                                                      
41 Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 111-112. 
42 Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 88. 
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c) Misafirin hukukuna riayet etmek. Çünkü misafir Allah 

katından bir emanettir. 

d) İsteyenin hakkına riayet etmek. Cenabı Hak: ‚Bir şey 

isteyeni engelleme‛43 buyururken, Hz. Peygamber (s.a.v.) de: 

‚İsteyen isterse bir at üstünde gelsin, ona hakkını ver‛44 öğü-

dünde bulunmaktadır. 

e) Şefaatçinin hakkına riayet de önemli haklardandır.45 

Abdullah Behçet, adaletin kısımlarından olan tevekkül ile 

ilgili de şu sözlere yer vermektedir: ‚İnsan gücünün yetmediği 

işlerde gayret ve çalışmayı terk etmelidir.‛ Başka bir ifadeyle, 

kalbin, sebeplerden Allah’a yönelmesi ve bütün isteklerin de 

Allah’tan istenmesidir. Abdullah Behçet’e göre, her kim işlerini 

Allah’a havale eder ve hakkında ortaya çıkan her şeyde İlahi 

inayete itaat ederse, o kimsenin işleri ve faaliyetleri düzenli bir 

hale gelir.46 

Abdullah Behçet’in bu tevekkül anlayışı, bu gün hiçbir te-

şebbüste bulunmayarak her şeyi Allah’tan bekleyen bir anlayış-

la büyük ölçüde örtüşmektedir. Hâlbuki İslâm’ın ön gördüğü 

tevekkül, elimizden geleni yapıp bütün sebeplere sarılarak da-

ha sonrasını, işimizin gerçekleşmesi ve gelişmesini Allah’a ha-

vale etmektir. Çünkü gerçek yaratıcı O’dur. O, son aşamada 

neyi ister ve dilerse o gerçekleşir. 

Abdullah Behçet, Allah ve Resulüne itaati her şeyin başı 

saymaktadır. Allah ve Resulüne itaat ise, dini hükümler, Al-

lah’ın takdir ettikleri ve Hz. Peygamber’in din adına bizden 

istediklerini iyi bir şekilde benimseyip, itaat etmekten, gereğini 

yerine getirmekten ibarettir. Çünkü Allah katında gerçek din 

İslâm’dır ve insandan İslâm’dan başka bir din kabul edilmeye-

cektir. Kim ki İslâm dışında bir din seçerse, onun dini asla ka-

                                                      
43 Duha, 93/10. 
44 Ebû Davûd, Zekât 33. 
45 Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 88-100. 
46 Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 04-105. 
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bul görmeyecektir.47 Zira kim Müslüman olmuş olursa, o yüzü-

nü Allah’a dönmüş olur. Burada Hz. Peygamber’in de çok bü-

yük bir yeri vardır. Zira kim O Peygambere uyar, itaat ederse 

Allah’a itaat etmiş olur.48 Çünkü o konuşunca nefsinden kendi 

hevasından konuşmaz. Onun konuştuğu ilahi vahiyden başka 

bir şey değildir.49 

Abdullah Behçet de diğer klasik İslâm ahlâkçılarında ol-

duğu gibi bütün iyi ve kötü davranışları nefsin değişik halleri 

ve kuvvetlerinden çıkarmaktadır. Bu ahlâkçılar, başta dört te-

mel fazilet olmak üzere, diğer iyi hasletleri de dört temel fazile-

te dayandırarak ortaya koymaya ve temellendirmeye çalışmış-

lardır. Yine bu iyi ahlâk/iyi huylar yanında, insanların kaçınma-

ları gereken kötü huyları da nefsin üç kuvvetinin aşırılık veya 

eksikliğinden önce altı kötü huy, bir de adaletin zıddı olan 

zulmü de buna katmak suretiyle birçok kötü huy ve ahlâken 

hoş karşılanmayan fiiller de bu seriye katılmıştır. Çünkü nefsin 

üç kuvvetinin ifrat ve tefritinden cerbeze-kabavet, tehevvür-

cübün (korkaklık), fücur-hamud ve bir de zulüm olmak üzere 

yedi temel kötü huy, diğer kötülüklerin anası durumundadır. 

Bütün diğer kötülükler de bunlardan doğmaktadır; yani bu 

kötü haller, huyun değişik kısımlarıdır.  

 

5- Kötü Ahlâk veya Kötü Huylar 

Akıl kuvvetinin ifratı cerbeze, tefriti ise gabavet/kabalık 

reziletidir. Cerbeze; hakkı, batıl; hayrı, şer; batılı, hak; şerri, ha-

yır gösterebilecek bir güçtür. Cerbezenin bir çeşidi vardır o da 

hayrettir.50 

Gabavet ise; manayı kavrama yeteneği olmayan bir kuv-

vettir ve hikmet-i ameliyece fikir kuvvetinin tefrite yönelme-

sinden/meyletmesinden meydana gelir. Bu doğuştan gelen bir 

                                                      
47 Âl-i İmrân, 3/ 85. 
48 en-Nisâ, 4/80. 
49 en-Necm, 53/3, 4; Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 105-106. 
50 Abdullah Behçet, a.g.e., s. 113-114. 
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özellik olmayıp, kötü alışkanlık ve boş vakitten meydana gelen 

kabalık ve anlayışsızlıktır. Çünkü Abdullah Behçet’e göre, yara-

tılıştan olduğu zannedilen kalp körlüğü, çoğunlukla eğitim 

yoluyla kaldırılıp yok edilmekte ve yine yaratılıştan olduğu 

bilinen zekâ ve akıl kuvvetinin de uzun süre terk edilmesi ve 

kullanılmaması sebebiyle yok olduğu görülmektedir. Abdullah 

Behçet’e göre anlayışsızlık ve kabalığın iki nedeni vardır. Bun-

lar: Cehl-i basit ve cehl-i mürekkeptir.51 

Ona göre Cehl-i Basit; ilmi mümkün olan bir şeyi bilme-

me hastalığıdır; fakat bu hastalığın sahibi bunun farkındadır; 

ancak hastalığını gidermeye, tedavi etmeye çalışmaz ve cehalet-

te ısrar ederse, ‚Onlar sapkınlıkta olan hayvanlar gibidir‛52 ayeti-

nin sırrına muhatap olarak hayvanlar mertebesine düşmüş 

olurlar. Hiçbir fazilet ilimsiz olmadığı için ‚<Rabbim! Benim 

ilmimi artır de‛53 ayeti gereğince en çok bilgi sahibi olan Resulul-

lah (s.a.v.) bile daha fazla bilgi öğrenmekle sorumlu tutulmuş-

tur.54 

Cehl-i Mürekkep: Yanlış bir şeyi, doğru bildiğini zan-

netmektir. Bunun aslı ise, gerçeğe uygun olmayan şeye doğ-

ruymuş gibi inanmaktır. Bu hastalığa yakalanan kimse kendisi-

ni âlim sanır. Hâlbuki bu insanlar bilmez, bilmediğini de bil-

mezler. Aksine her şeyi bildiklerini sanırlar. Bu katmerli cehalet 

hastalığının tedavisinde ruh ve ahlâk tabipleri aciz ve çaresiz-

dirler. Yani bu hastalığın tedavisi mümkün değildir. Eğer bir 

tedavi düşünülecekse riyaziyata (matematik’e) devam etmek işi 

biraz da olsa kolaylaştırabilir. Hesap ve geometrinin zevkine 

vardırıp bazı öncüller yardımıyla tedricen de olsa cehl-i basit 

seviyesine indirilebilir. Şimdilik en uygun ilaç bu olabilir; daha 

sonraki aşamada da başka çareler araştırılabilir.55  

                                                      
51 Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 115-116. 
52 A’raf, 7/179; Furkan, 25/44. 
53 Tâhâ, 20/114. 
54 A Behçet, a.g.e.,  s. 116-117. 
55 Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 118-119. 
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Gazap kuvvetinin ifratından tehevvür, tefritinden ise cü-

bün/korkaklık rezileti doğar. Tehevvür; aklın izin vermediği 

tehlikeye nefsi yönlendirici kuvvettir. Tehevvürün on çeşidi 

vardır. Bunlar:  

1. Aceb/Taaccüb, 2. Kibir, 3. İftihar, 4. Mera’/Husûmet, 5. 

Licac, 6. Mizah, 7. İstihza, 8. Gadr, 9. Deym (intikam kastıyla 

başkasına zulmetmek), 10. Münafeset, 11. Gadab (öfke). 

Bir diğer kötü huy ise korkaklıktır. Korkaklık, aklın iyi ve 

hayır olarak gördüğü bir şeye cesaret gösterememektir. Başka 

bir ifadeyle, intikama ilk hamle yapılmak istendiği zamanda 

nefsin bu hareketten geri durmasıdır. 

Abdullah Behçet’e göre ‚korkaklık‛, (kuvve-i gazabiyye) 

gazap kuvvetinin tefrit yönüne meylinden doğan bir rezi-

let/kötü davranıştır. Bu nefis hastalığının reddedilmesinin on 

sebebi vardır. Bunlar: 

1. İnsan nefsine hakaret ve zillet arız olmasına neden olur.  

2. Kötü yaşayış. 

3. Haklara halkta tama’/aşırı istek uyandırmasıdır ki, ma-

lın kaybedilmesine neden olur. 

4. İşlerde sebatsızlık göstermek, 

5. İşlerde tembellik ve kayıtsızlık göstermektir ki, fazilete 

zıtlık teşkil eder.  

6. Zorla zulme meydan vermek, 

7. Irz ve namusa halel getirmek, 

8. Rezil ve alçak kimselerin sövme ve vurma, saldırma gi-

bi söz ve fiillerine hedef olmak, 

9. Utanma duygusunu zayıflatmak, 

10. Mühim anlaşmaları bozma ve atıl kalmasına neden 

olmadır.56 

                                                      
56 Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 138-139. 
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Şehvet kuvvetinin ifratından fücur, tefritinden ise hamûd 

rezileti doğar.  

Fücûr; hayvanî lezzetlerden akıl ve dinin uygun ve caiz 

görmediği şeylere talip olan güçtür. Bunun bir kısmı vardır, o 

da hırstır. 

Hırs ise; hayvanî lezzetlere ait işlere gereğinden fazla sa-

rılmaktır. Nefsanî bir hastalık olan hırs ve fücurun helak edici 

yanını yok etmek için ilaç olarak; hayvanlarla ortak oluşu, az 

zamanda az lezzet, nefsin isteklerini düşünmek ve insana şeh-

vet kuvvetinin verilişindeki hikmeti düşünmek, bunu faydalı 

hale dönüştürmek, hırs ve fücurdan kendimizi uzaklaştırmak, 

salih amellerle meşgul olmak ve tabiî isteklerden kaçınmaya 

çalışmak gerekir. 

Nefsin hırsı, yeme ve içme ile alakalı ise bunun zararlarını 

düşünmek icap eder. İkinci olarak çok yeme ve içmenin sağlığa 

zararlı olduğunu düşünmeli, bu hususta ‚karın, her türlü de-

vanın başıdır‛; ‚Az yemek, sağlıktır‛; ‚Çok yemek ise hastalık 

sebebidir.‛ gibi hadisleri hatırdan çıkarmamak gerekir.57 

Hamûd ise; ihtiyarî olarak şehvet gücünün kullanılma-

ması ve tamamen şehvetten uzak durmaktır. Bunun kıs-

mı/çeşidi ise batalettir. Yani yaratılışın hikmetini yok etmek, 

nefis ve bedenin yokluğu, hiçliği, şehvet gücünü tamamen yok 

edip cemadata/nesnelere benzemektir. 

Bunun ilacı ise; çalışma ve gayretle, hemcinsiyle ilişkisini 

düşündürme ve bunların anlatılmasıyla tembelliğin kötü sonu-

nu düşünmek ve duyurmakla olur. 

Batalet, dünya işlerine ait ise, insanlar arası ilişkilerden ve 

diğer işlerden habersiz olduğu için kişinin helakinin ve neslin 

kesilmesinin sebebi olur; bu nedenle bundan uzaklaşmak gere-

kir. Çünkü ‚insana kendi çalıştığından başkası yoktur‛ 58  ve 

‚herkesin kazancı kendisinedir.‛59 

                                                      
57 Bkz. Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 140-141. 
58 en-Necm, 53/39. 
59 En’am, 164; Ayrıca bkz. Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 143-144. 
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Abdullah Behçet’e göre, bir takım kötülüklerin birlikteliği 

ve bunların alışkanlık haline getirilmesi beraberinde bir takım 

kötü sıfatları doğurur. Abdullah Behçet bu sıfatların sekiz tane 

olduğunu belirtir. Bunları sırasıyla kısaca açıklayacak olursak: 

1. Hüzün: Dünya nimetlerinin yok olması veya sonradan 

yok olması sebebiyle nefsin sıkışmasıdır. Hüzün, insanın aslî ve 

zarurî bir işi olmayıp kötü seçiminin sonucu istenilenin dışında 

gerçekleşen arızî bir haldir. Bunun kaynağı ise cehalet ve hırs-

tır. Hadiste belirtildiği üzere: ‚İnsanoğlunun iki vadi dolusu 

altını ve gümüşü olsa bir üçüncüsünü ister<‛60 

2. Hased: Başkasının nimetinin yokluğunu istemektir. 

3. Gıbta: Başkasının nimeti gibi kendisinde de istemektir. 

4. Kizb: Vakıaya uygun olmayan sözdür. 

5. Tama’: Haksız yere başkalarının nimetlerini istemektir. 

6. Hıkd: İntikam istemektir. Bunun kaynaklandığı rezilet 

ise tehevvür ve cehalettir. 

7. Sılf/Salefe: Kendisinde olmayan şeyle başkasına üstün-

lük sağlamaktır. Bunun kaynağı ise yalan ve ucubtur. 

8. Nifak: Kalpte olan hallerin aksini ortaya koymak ve 

açıklamaktır.61 

Bir diğer kötü ahlâk/rezilet ise adaletin zıddı olan zulüm-

dür. Zulüm; nefs-i natıkanın/akıl gücünün ifrat tarafından do-

ğan bir kötülüktür. 

Abdullah Behçet bir de ahlâka benzeyen keyfiyetlerden 

ve fazilete benzeyen reziletlerden söz eder.62 

                                                      
60 Buhârî, Rikâk, 10; Tîrmizî, Zühd, 27, Menâkıb, 64; İbn Mâca, Zühd, 

27; Dârimî, Rikâk, 62; Ahmed b. Hanbel 3/168. 
61 Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 145-156. 
62 Bilgi için bkz. Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 161. 
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İnsan için ahlâkı mükemmelleştirme bir görev olarak ve-

rilmiştir. İyi ahlâkın korunması ve devam ettirilmesi için de 

önce kötü ahlâkın yok edilmesi gerekmektedir. 

Abdullah Behçet’e göre iyi ahlâkın korunmasının dört yo-

lu vardır: 

1. İyi ahlâk ve iyi sıfatıyla vasıflanmış kimselerin sohbet-

lerinde bulunmak, şer ve heva ehliyle bir arada olmaktan ka-

çınmak. 

2. Muteber, iyi kitapları okumak ve iyi meselelerle meşgul 

olmaya devam etmek. 

3. İnsan olma sebebiyle var olanlarla birlikte olmak ya-

nında, bir de yeni arkadaşlarla birlikteliği sürdürürken kişinin 

kendisi için atfedilen kusurlarını terk etmesi. 

4. Dünyanın hakaret ve kötülüklerini düşünerek nefsî 

lezzetleri terk edip sabır ve riyazata önem vermek gerekir. 

Abdullah Behçet; kötü ahlâkın yok edilme yolları üzerin-

de de durur ve bunları dört olarak sıralar: 

1. Kötü ahlâka karşı iyi ahlâkı kazanmak. 

2. Başkasından nefse gelenleri kıyaslayarak ve düşünerek 

kötü durum ve rezaletten, kötülükten korunup sakınmak. 

3. Nefsi kuvvetler ifrat iken tefritin, tefritte iken de ifratın 

seçilmesi. Bu durumda diğer uçta kalmamak için orta yola dik-

kat etmek şarttır. 

4. Nefsi lezzetleri terk ederek, mümkün olduğunca karış-

tırmaya elverişli olan gıdaları itidal ile kullanmalıdır.63 

6- Kötü Ahlâk ve Tedavi Çareleri (Yok Etme Yolları) 

Abdullah Behçet, kötü ahlâkı ve bu ahlâkın bir araya 

gelmesinden sonra oluşan kötü sıfatları da açıklayıp, bu rezilet-

                                                      
63 Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 164. 
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lerin yok edilme nedenleri üzerinde durduktan sonra, kötü 

ahlâkın yok edilmesi ve tedavi yolları üzerinde de durmakta-

dır. Önce bu tedavi yollarının her birini uzun uzun konunun 

geçtiği yerde açıklamakta, daha sonra da bu sonuç kısmında 

özet olarak bir tarafa kötü ahlâkı yazıp onun karşısına da onu 

yok etmenin çarelerini önermektedir. Sözü edilen kötü ahlâk 

isimleri ve onları yok etme çareleri şöyle sıralanmıştır: 

 

Kötü Ahlâk İsmi: Bu Hastalıkları Yok Etme Çareleri 

Hayret: Akli delilleri mantık usullerine tatbik veya beyni 

ilaçlarla tedavi etmek.  

Cehl-i Basît: İlim erbabı ile sohbettir. 

Cehl-i Mürekkeb: Nefsî lezzetlerden uzaklaşmak ve ri-

yaziyat ilimleriyle araştırma yapmak ve ilim ehline ihtiyaç ol-

duğunun gerekliliğine inanmaktır. 

Ucb-Kibir: His eden duygulu varlıklara ihtiyacının oldu-

ğunu ve özellikle de nefsinin başlangıç ve sonunun olduğunu 

düşünmektir. 

İftihar: Nesep ve şerefle övünmenin başkasının sıfatıyla, 

mal ve mevkii ile övünmenin ise vefası olmayan bir şeyle 

övünmek olduğunu düşünmektir. 

Riya ve Düşmanlık: Düzeni bozduğunu ve fesada sebep 

olduğunu düşünmektir. 

Gadr-Zulüm-Hırsızlık : Dünyevi lezzetlerin hızla yok ol-

duğunu düşünmektir. 

Münafeset: Nefsin isteklerinin aşırısının çok büyük bir 

düşman olduğunu düşünmektir. 

Korkaklık: İş zamanının zorunlu olması, öncelik ve son-

ralığının farkı olmadığını ve bütün eşyanın yok olabileceğini 

düşünmektir. 
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Hırs: Alçaklıkta diğer hayvanlara benzemek gibi bir du-

ruma düşüleceğini düşünmek. 

Batalet: Çalışanlarla beraber olup onların meclislerine de-

vam, eser ve iyi hallerini araştırmak. 

Hüzün: İnsani faziletleri elde etmekle dünyanın gösteri-

şine aldırmaktan kaçınmak. 

Haset ve Tama’: Hırs ve cehaleti yok etmektir.  

Hıkd (Kin- Haset): İnsanlar arasında olan hakiki kardeş-

liği düşünerek nefsin fenalıklarını defetmektir. 

Kizb: Hakaret ve reziletin halk ve diğer büyükler arasın-

da ortaya koyduğu kötülüğünü düşünmektir. 

Self-Nifak: Yalan ve ucbu defetmektir; yok etmektir. 

Mizah (Şaka)- Alay: Vakar ve gerçeğe aykırı ve düşman-

lık sebebi olduklarını düşünmektir. 

Öfke ve Gadab : Öfkenin bilinen sebeplerini yok etmek-

tir.64 

Abdullah Behçet, ahlâkî kemâlatı elde etmenin yolunun 

ahlâk olduğunu, ayrıca ahlâkî kemalata ulaşmada ve nefis ter-

biyesi işinde sufilerin de önemli bir yeri olduğunu, bu işi ise 

mürşit denilen uzman kişilerin yürüttüğünü, bu hususun ayrı 

bir ihtisas alanı olduğunu belirterek kitabını tamamlar.65  

Abdullah Behçet’in ahlâk ile ilgili bu eseri büyük ölçüde 

klasik ahlâk kitaplarına benzerlik göstermekte, birçok pratik 

ahlâk konularını çok çeşitli yönleriyle ele alıp çözümler öner-

mektedir. Bu kitap o günün okullarında okutulmak üzere hazır-

lanmış bir ders kitabı özelliği taşımaktadır. 

 

                                                      
64 Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 165-166. 
65 Abdullah Behçet, a.g.e.,  s. 166. 



         ABDULLAH BEHÇET ve BEHÇETÜ’L- AHLÂK, HÜSAMEDDİN ERDEM        117 
 

 

 

Kaynaklar 

KUR’AN-I KERİM, 

ABDULLAH BEHÇET, Behçetü’l-Ahlâk, İstanbul,1314, 

ACLÛNÎ, Keşfü’l- Hafâ’i ve Müzilu’l-İlbâs Ammâ İştehere 

mine’l- Ehâdisi alâ elsineti’n-Nâs, Beyrut,1352 H.  

AHMED b. HANBEL, el-Müsned, İstanbul,1981 

Başvekâlet Osmanlı Arşivi DH. SAİD. Sicill-i Ahvâl Defte-

ri nr. 22, s. 351-352 

BUHARÎ, Camiu’s- Sagîr, Mısır,1373 H. 

BUHARİ, Ebu Abdillah Muhammed b. İsmail, el-Camiu’s- 

Sahîh, İstanbul,1981. 

DARİMÎ, Ebu Muhammed Abdillah b. Abdurrahmân, 

Sünenü’d- Dârimî, İstanbul,1981. 

Ebû DAVUD, Süleyman b. Esas es- Sicistani, Sünen-i Ebi 

Davud, İstanbul,1981. 

GAZZÂLÎ, İhyâu Ulûmi’d- Dîn, çev. A. Serdaroğlu, İstan-

bul,1973. 

İBN MÂCE, Ebu Abdullah Muhammed b. Yezîd el-

Kazvinî, Sünen-i İbn Mâce, İstanbul,1981. 

SÜYÛTÎ, el-Câmiu’s-Sağîr, Beyrut 2004 

TİRMİZÎ, Muhammed b. İsâ, Sahihu’t- Tirmizî, İstan-

bul,1981. 

 



 



 
 

 

 

 

IV 

 

AHMET NAÎM’İN AHLÂK ANLAYIŞI 

 

Recep KILIÇ* 

 

Ahmet Naim’in Ahlâk Anlayışını ortaya koymayı hedefle-

yen bu bildiride önce Ahmet Naim’in hayatı ve eserleri hakkın-

da kısa bilgi verilecek, ardından düşünürün bilimler sınıflan-

dırması açıklığa kavuşturulduktan sonra ahlâkın bilimler için-

deki konumu belirlenecek, en sonunda da ahlâk ile ilgili görüş-

leri belirgin hale getirilmeye çalışılacaktır. Bilimler sınıflandı-

rılması büyük ölçüde yazarın Hikmet (Felsefe) Dersleri isimli ese-

rinden; ahlâk ile ilgili görüşleri ise Ahlâk-ı İslâmiye Esasları isimli 

eserinden istifade ile ortaya konulmuştur.  

Hayatı ve Eserleri  

Bağdat'ta 1872(1290) yılında doğan Ahmet Naîm, ilk tah-

silini Bağdat'ta tamamladıktan sonra İstanbul'a gelmiş, 1891'de 

Galatasaray Lisesi'ni, 1894 yılında Mülkiye Mektebi'ni bitirmiş-

tir. Özel olarak Medrese öğrenimi görmemiş olmasına rağmen, 

döneminde Medrese'de okunmakta olan İslâmî ilimlerle Arap-

çayı kendi özel gayretleriyle öğrenmiştir.1 Memuriyet hayatına 

1894'de Hariciye Nezareti Tercüme Kaleminde Arapça müter-

cimi olarak başlayan Ahmet Naîm, 1908'de II. Meşrutiyet'in 

                                                      

* Pro. Dr., Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Din Felsefesi Anabi-

lim Dalı Başkanı, kilicrecep@gmail.com 
1  Osman Ergin, "Ahmet Naim; Zatı ve Eserleri", Babanzâde Ahmet 

Naîm, İslâm Ahlâkı'nın Esasları, Sadeleştiren Ömer Rıza Doğrul, İstan-

bul 1945, içinde, s. 7.  

mailto:kilicrecep@gmail.com
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ilanından sonra Maarif Nezareti’ne geçmiştir. Ekim 1915'de 

Dârülfünûn Edebiyat ve İlahiyât Şubesi müderrisliğine atanan 

Ahmet Naîm; Ekim 1918 - Ekim 1919 tarihleri arasında Dârül-

fünûn'un umum müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 1919 yı-

lında A'yân Meclisi'ne üye olmuş üyeliği 4 Kasım 1922'de İs-

tanbul Hükümeti'nin tasfiyesi ile son bulmuştur. Sonra 

T.B.M.M. Hükûmeti Maarif Vekilliğinin görevlendirmesi ile 

Darulfünûn Edebiyat Fakültesi'nde genel felsefe, metafizik, 

psikoloji, ahlâk ve mantık dersleri okutmuştur. Maarif Nezareti 

Tercüme Dairesi üyesi olduğu yıllarda Islahat-ı İlmiye Encü-

meni'nin çalışmalarına katılmış olan Ahmet Naîm, "Felsefe Istı-

lahları" ve "Sanat Istılahları" isimli eserlerin hazırlanmasında 

önemli katkılarda bulunmuştur. 1933 Üniversite reformuyla 

yeni kurulan İstanbul Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak ka-

bul edilmeyerek emekliye sevk edildikten sonra 13 Ağustos 

1934 günü vefat etmiş; Edirnekapı mezarlığına defnedilmiştir.  

 

Eserleri  

Sarf-ı Arabîye Mahsus Temrinat2,  

Ulûm-u Âliye-i Diniyye Şubesinde Tedris Olan Felsefe-i 

İslâmiyye'den Hikmet(Felsefe) Dersleri3,  

İslâm'da Da'vây-i Kavmiyet4,  

Mebâdi-i Felsefeden İlmü'n-Nefs5,  

                                                      
2 İstanbul, 1316.  
3 İstanbul 1329, Matbaa-i Hukukiyye. Bu kitabın ulaşabildiğimiz nüs-

haları eksiktir. Diyanet İşleri Başkanlığı kütüphanesinde mevcut olan 

iki nüsha gibi İSAM kütüphanesindeki nüshada da 468.ci sayfadan 

sonrası mevcut değildir. Kitabın 464.ci sayfasında ‚Hıfz-ı Marifet 

(İlim)‛ başlığı altında dördüncü altbaşlık olarak ‚Hayal ve Hafıza‛ 

üzerinde durulmaya başlanıyor; ‚Hayalin Tarifi ve Hizmeti‛ bahsine 

geçildiği 468.ci sayfadan sonrası ise kayıp olarak görünüyor.  
4 İstanbul, 1330. 
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İlm-i Mantık6,  

Kırk Hadis7,  

Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi8,  

Ahlâk-ı İslâmiye Esasları9 gibi telif ve tercüme kitaplarının 

yanında ekseriyeti  

Servet-i Fünûn, Sırât-ı Müstakîm, Sebilürreşad ve Dâru'l-

Fünûn Edebiyat Fakültesi Mecmuası dergilerinde yayımlanmış 

pek çok makalesi bulunmaktadır.  

1914 -1919 ve 1922-1933 yılları arasında Darülfünûn Ede-

biyat Fakültesi'nde onbeş yıl genel felsefe, metafizik, psikoloji 

ve mantık dersleri okutmuş olmasından da anlaşılacağı gibi, 

Ahmet Naîm’in esas uzmanlık alanı felsefedir. Felsefe alanında 

yazdığı "Felsefe Dersleri" isimli hacimli telif eseri ile 

G.Fonsgrive'den geniş ilaveler yaparak "Mebâdi-i Felsefeden İl-

mü'n- Nefs" adıyla yaptığı psikoloji ile ilgili tercüme, felsefe ve 

sosyal bilimler alanındaki kapasitesini göstermek için yeterlidir. 

Felsefe ve Sanat terimlerinin bizdeki karşılıklarının bulunması 

konusunda son derece ilmî ve titiz çalışmalarda bulunmuş olan 

Ahmet Naîm'in, Istılâhât-ı İlmiyye Encümeni'nin hazırladığı 

"Felsefe Istılahları" ve "San'at Istılahları" isimli eserlerin hazırlan-

masında önemli katkıları olmuştur.  

                                                                                                                  
5 İstanbul, 1331. G. Fonsgrive'den birçok dipnot ekleyerek tercüme 

ettiği bu eserin sonuna Ahmet Naim, 100 sayfalık adeta bir Felsefi Te-

rimler Terimler Sözlüğü ilave etmiştir. 
6 İstanbul, 1338. Elie Rabier'den tercüme. 
7 İstanbul, 1343. Nevevî'nin "el Erbaûn" isimli eserinin tercümesidir. 
8 1. ve 2. ciltler, 1928 yılında tamamlanmış olup 3. cildin müsveddele-

rini Ahmet Naim hazırlamıştır. Vefatı üzerine Kamil Miras bu müs-

veddeleri gözden geçirerek yayımlamıştır. I. cilde "Mukaddime" olarak 

yazdığı yaklaşık 500 sayfalık kısım, son derece seviyeli bir "Hadis 

Usûlü" kitabıdır. Ahmet Naîm bu "Mukaddime"de hadisçilerin tarih 

ilmine yaptıkları katkıları anlatmış; tarih tenkidciliği hakkında bilgiler 

verirken tarih felsefesi de yapmıştır. 
9 İstanbul, 1342. 



122     SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ VE AHLÂK ANLAYIŞLARI 
 

  

İlimler Sınıflandırmasında Ahlâkın Yeri 

Ahmet Naîm ilmi, "hâdise ve şeylerin vukû’ ve vücudu-

nun keyfiyeti (kanun) ile vukû’ ve vücudlarını iktiza’ eden şeyin 

(illet) araştırılmasıdır (taharrisidir)"10 şeklinde tarif eder. Oluş ve 

varlığa geçiş keyfiyetine "kanun", hâdise ve şeylerin oluş ve 

varlıklarını gerektiren şeye de "illet" adını verir. Dolayısıyla 

ilim, bir taraftan "meydana gelmeden önce şeyleri keşfetmek", 

diğer taraftan da "keşf olunan şeylerden istifade etme gücü"11 

demektir. İlimleri sınıflandırabilmek için varlık dünyasını kendi 

içinde sınıflandıran Ahmet Naîm; âlemi, "his" (La monde phy-

sique) ve "mânâ" (La monde moral) âlemi olmak üzere ikiye 

ayırır. Duyularımızla algıladığımız fizik âlem'e "his âlemi"; du-

yularımız dışında sahip olduğumuz bir takım zihnî özellik ve 

yetilerimiz ile idrak ettiğimiz âleme de "mânâ âlemi" adını ve-

rir.  

Duyularla algıladığımız fizik dünyada ilk defa dikkatimi-

zi çeken, cisimlerdir. Cisimler de; a) "cansız ve gayr-i uzvî", b) 

"canlı ve uzvî" olmak üzere önce ikiye ayrılır. Bu ayırımdan iki 

ilim dalı doğar: 1. İlm-i hayat (Biologie), canlı cisimlerden bah-

seder. 2. İlm-i tabiî (Physique), cansız cisimlerden bahseder. 

Canlı cisimler "bitkiler" ve "hayvanlar" olmak üzere ikiye ayrıl-

dığına göre, ilm-i hayat ta ikiye ayrılır: 1a. İlm-i nebatât (Bota-

nique); 1b. İlm-i hayvanât (Zoologie). İlm-i tabiî (Physique)'nin 

konusu olan cansız cisimlerin bizzat kendileri ile ancak bu ci-

simlerde ortaya çıkabilen arazları(fenomenleri) birbirinden 

ayırmak gerekir. "Mesela bir taş parçası, hava, su, bunlar birer 

şey, birer ayn(chose)'dır. Bunlarda tesadüf ettiğimiz ses, ışık ve 

sıcaklık ise birer 'hâdise (phenomene)'dir. Ses, ışık ve sıcaklığın 

mevcud olabilmesi için işitilen, ışık veren ve sıcaklık veren bir 

şey olmalıdır. Hâdise(Phenomen)'ler arazlar türünden olup 

kendi başlarına mevcud değildirler." 12  İşte bizzat cisimlerin 

                                                      
10. Ahmet Naîm, Felsefe Dersleri, s. 7. 
11. Ahmet Naîm, a.g.e., s. 6.  
12. Ahmet Naîm, a.g.e., s. 8.  
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kendilerinden değil de bu cisimlerde ortaya çıkan fenomenler-

den bahseden ilme de "hikmet-i tabîiyye (physique)" denir. Ci-

simlerde ortaya çıkan fenomenlerden değil de, bizzat cisimlerin 

kendilerinden bahseden 'ilm-i tabîî' de, yöneldiği cisimlere göre 

kendi içinde sınıflandırmaya tâbi tutulur: 2a. İlm-i Hey'et (Ast-

ronomi) ve Kozmoğrafya, yıldızlarla; 2b. İlmü'l- Arz (Geologie), 

üzerinde yaşadığımız gezegen ile; 2c. İlm-i Meâdin (Mineralo-

gie), yeryüzünün maddesini teşkil eden mineraller ile; 2d. Kim-

ya (Chimie), cisimlerin terkip ve tahlili ile ilgilenir.  

İlimlerin bu şekilde sınıflandırılması, duyularımızla algı-

ladığımız varlık dünyası açısındandır. Ancak insanın bir de 

"tecrid" (soyutlama/abstraction) yetisi vardır. Bu yetiyle insan, 

yalnız dış dünyada gerçekliği olan varlıklarla değil, aynı za-

manda bazı niteliklerle de ilgilenme imkânına kavuşur. "Bu 

nitelikler maddî şeylerden çıkarıldığı halde maddî değildirler. 

Bunlar adeta zihnî birer tasavvurdur. Mesela birçok ağaç, taş... 

görürüz. Fakat bu ağaçların, taşların miktarını öğrenmek ister-

sek duyularımız yetersiz kalır. Bu konuda bazı zihnî işlemlere, 

bu zihnî işlemlere yardım edecek bir takım işaretlere muhtaç 

oluruz."13 İşte bu zihnî işlemlerin ilke ve kuralları ile kullanıla-

cak işaretlerin anlamlarını öğreten ilme "Hesab ilmi (Arithme-

tique)" denilir. Bu ilme "Adedler ilmi (La Science des nombres)" 

de denilir. Zira eşyanın miktarını ancak aded ile ifade edebili-

riz. "Aded ise duyular ile idrak olunmamakla beraber, eşyadan 

ayrılmayan soyut bir niteliktir."14 

Daha önce de ifade edildiği gibi, ilimlerin bu şekilde sınıf-

landırılması duyularla algıladığımız "his âlemi" adı verilen fizik 

dünya açısındandır. Fakat varlık dünyası sadece "maddî ve 

tabîî âlem"den ibaret değildir. Maddî âlemin yanında bir de 

"manâ âlemi" (Le monde moral) adı verilen manevî dünya da 

vardır. Sözü edilen bu manevî dünyanın merkezinde insan bu-

lunur. İnsan, maddi ve tabiî özellikleri bakımından hayvanlar 

                                                      
13. Ahmet Naîm, Felsefe Dersleri, s. 9.  
14. Ahmet Naîm, a.g.e., s. l0. 
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âlemine âit olmakla birlikte (bu açıdan ilm-i hayvanat’ın konu-

sudur), sahip olduğu kendine özgü/zâtî (essentiel) özellik ve 

yetileri açısından diğer canlılardan farklıdır. İşte insan türüne 

özgü olan bu özellik (havâs) ve yatkınlıklara (isti’dâdât) ‚mânâ 

(Le moral)‛ denilmektedir.15 İnsan türüne özgü bu yetiler göz 

önüne alındığında manevî dünya ile ilgili olarak manevî ilimler 

ortaya çıkmaktadır. Mânevî ilimlerin birincisi "Tarih ilimleri"dir. 

"Geçmişi hatırlamak, zamanı ölçmek, söylemek, yazmak yetileri 

mevcud olan insan; kendisine, âilesine, kabilesine, milletine ve 

bütün insanlık âlemine ait olayları önce şifahen nakledip açık-

lamaya, sonra da yazı ile tesbit ve kaydetmeye muktedir olmuş-

tur."16 İnsanın bu yetisinden "Tarih" veya "Tarih ilimleri" adı 

verilen bir grub ilim doğmuştur. Bunlar da şunlardır: Asıl Tarih 

İlmi, Eski Eserler İlmi (Archeologie), Mahkûkât ve Menkûşât 

İlmi (Epigraphie), Meskûkât-ı Kadîme İlmi (Numismatique) ve 

Coğrafya. 

Mânevî ilimlerin ikinci grubu, "Lisan ilimleri"dir. Lisan 

ilimleri de şunlardır: İlm-i Mukayese-i Elsine (Philologie), İlm-i 

İştikâk(Etymologie) ve Paleografi. Mânevî ilimlerin üçüncüsü 

olan "İctimaî İlimler" de; Siyaset (La politique), Hukuk (La ju-

risprudence) ile Servet (L'economie politique) ilimlerinden iba-

rettir. Bu ilimlere vücud veren âmil, insanların yalnız ve sadece 

cemiyet içinde yaşayabildikleri gerçeği, başka bir deyişle tabiat-

ları gereği medenî oluşlarıdır.17  

İlimlerin sınıflandırılması açısından burada önemle işaret 

edilmesi gereken konu şudur: Bahsettiğimiz mânevî ilimler, 

insanın mânevî dünyasının dış tecellilerini inceler. 18  İşte dış 
                                                      
15 Ahmet Naîm, Felsefe Dersleri, s. 13.  
16. Ahmet Naîm, a.g.e., s. 13.  
17 Ahmet Naîm, a.g.e., s. 14.  
18  "İnsan fıtratındaki manevî olaylar (Faits moraux); fikir(pensee), 

tehassüs (sentiment, duygulanım) ve irade (volonte) gibi doğrudan 

doğruya meşâir ile idrak edilemeyip, kimde vaki oluyorsa yalnız o 

kimse tarafından içte yaşanarak bilinen hâdiselere derler. Mânevî 

ilimler bu hâdiselerin yalnız dış tecellilerini araştırırlar, bizzat kendi-
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tezahürlerini değil de insan ruhunun ve ruhî yetilerinin bizzat 

kendilerini araştırma konusu edinen ilimler de vardır. Bu ilim-

lere de "Ruhî İlimler" (Sciences Psychologiques) adı verilir. Ah-

met Naîm, tek tek ilimleri inceledikten sonra, bu ilimlerin varo-

lanların bütünü hakkında kuşatıcı, doğru bir fikir vermekten 

uzak olduğu sonucuna varır. Çünkü varolanların bütünü hak-

kında doğru bir fikir edinebilmek için ilimlerin ulaştığı sonuçlar 

arasında değişik açılardan irtibatlar kurmak, terkibler yapmak 

gerekmektedir. Aksi halde varolan ancak bir boyutuyla tanına-

bilecektir. İşte sözü edilen bu terkibin yapılabilmesi için ilimle-

rin temel ilkelerinin bir üst disiplin tarafından sorgulanması 

gerekmektedir. Bu disiplin felsefedir.  

Gerçekte her ilmin konusu belirlendi... Fakat her birisinde 

araştırılmaya ve tamamlanmaya ihtiyaç duyulan büyük birer 

noksan kalıyor ki o da varolanlar arasındaki cihet-i vahdettir. 

Bu ilimler sayesinde varolanların her biri başlı başına öğrenili-

yorsa da varolanlar arasındaki bağlar ve ilişkiler meçhul kalı-

yor. Böylece varolanların tamamı hakkında sahih bir fikir edini-

lemiyor. Demek ki, ruhun özel ilimler aracılığı ile henüz karşı-

lanmamış olan fakat ihtiyaç duyduğu bir konu daha kalıyor ki, 

bu da terkib (synthese) ihtiyacıdır.19  

Adı geçen terkibin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için, 

ayrıca ilimlerin müştereken kullanmakta oldukları belirli temel 

kavramların da sorgulanması gerekir. Bu kavramların sorgu-

lanmasını yapacak olan da, yine felsefedir. 

                                                                                                                  

lerini araştırmazlar. Fikrin tercümanı olan lisan, fikrin kendisi değil-

dir. İnfiâlât ve irâdât-ı beşeriyyenin ürünü olan tarihî olaylar, bu in-

fiâlât ve irâdâtın aynı değildir. İnsanda temeddün kabiliyetinin (soci-

abilite) eserleri olup adaletin icrasının âletleri mesabesinde olan beşerî 

cem’iyetler, ne temeddün kabiliyetinin ne de adaletin zâtları değildir. 

Kısaca ictimaî, tarihî ve lisan ile ilgili hâdiselerin tamamı, insan ruhu-

nun yalnız dış görünüşünden ibaret olup, ruhun kendisi değildir." 

(Ahmet Naîm, Felsefe Dersleri, s. 15). 
19 Ahmet Naîm, a.g.e., s. 17. 
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"Bu kavramlar, ilimlerin tamamı arasında müşterek olup, 

insan ruhunun lazım-ı gayr-i mufarıkıdır. Bunlar bütün hü-

kümlerimize, akıl yürütmelerimize karıştığı gibi bütün hâricî 

hakikatlere de karışır. Adı geçen bu kavramlar; vücûd(existence), 

cevher, illet, kuvvet, fiil ve infiâl(action et reaction), kanun, gaye, 

hareket... gibi şeylerdir. Bütün ilimlerin temellerini teşkil eden 

bu ilkeler, aynı zamanda insan aklının da ilkeleridir. Bundan 

dolayı bu ilkeler; ister ilimlere, ister insan aklına ait olsun, her-

halde bu ilk ilkelere mahsus müdevven bir ilmin olması zaruri-

dir.20  

Ayrıca felsefe, ilimlerden farklı olarak, tek tek varolanla-

rın değil de bütün olarak Varlık'ın illetini aramaktadır.21  

Her ilim, yalnız kendi araştırma dairesine has olan illetle-

ri araştırır. Oysa bu illetlerin de birer illeti vardır. Lakin acaba 

silsilenin sonu olacak nihaî bir illet'e varmaksızın illetten illete 

mütemadiyen yükselebilir miyiz? Varlık dünyasını teşkil eden 

varolanların her birinin illetini ayrı ayrı araştırmak gerekirse, 

Varlık'ın bütününün illetini aramak neden gerekmesin?22 

Bu durumda felsefe; esas olarak ilimlerin sonuçları ara-

sında terkip yapan, onların temel ilkelerini, müştereken kullan-

dıkları temel kavramlarını sorgulayan ve büyük harfle yazılan 

"Varlık"ın illetini arayan üst seviyeden bir disiplin durumun-

dadır.  

Filhakika felsefe, artık bütün ulûmu daire-i ihatasına ala-

mıyorsa da, mevzuu mebâdî-i evvel ‚Premiers principles‛ ya-

hud mebâdî-i külliye ‚Principles universels‛dir. Bütün ulûm-u 

                                                      
20 Ahmet Naîm, Felsefe Dersleri, s. 18. 
21 "Her ilim, yalnız kendi araştırma dairesine has olan illetleri araştırır. 

Oysa bu illetlerin de birer illeti vardır. Lakin acaba silsilenin sonu 

olacak nihaî bir illet'e varmaksızın illetten illete mütemadiyen yükse-

lebilir miyiz? Varlık dünyasını teşkil eden varolanların her birinin 

illetini ayrı ayrı araştırmak gerekirse, Varlık'ın bütününün illetini 

aramak neden gerekmesin?" (Ahmet Naîm, a.g.e., s. 18.) 
22 Ahmet Naîm, a.g.e., s. 18. 
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hâssanın mebâdîsi ise bu mebâdî-i evvele, bu mebâdî-i külliye-

ye tabidir. Onlardan feyz alarak vücûd bulur. Her ilim eşyanın 

illetlerini araştırıyorsa, felsefe illetlerin illetlerini araştırır.23 

Felsefenin esas olarak inceleyeceği iki ana konu kalmak-

tadır. Bunların birincisi; insan ve sahip olduğu manevî yetiler, 

ikincisi de ilk illet ve ilkelerdir. "İşte bu iki mevzudan bahseden 

ilme felsefe denir. Bundan dolayı felsefe de, 'felsefe-i nefs-i nâtıka' 

(philosophie del'esprit humain) ile 'felsefe-i ûlâ' (philosophie 

premiere) isimleriyle ikiye ayrılır."24 Başka bir ifade ile söyle-

mek gerekirse Ahmet Naîm'e göre felsefenin birinci dereceden 

iki konusu, "insan" ve "Allah"tır. İlgilendiği bu konular açısın-

dan felsefe iki kısma ayrılır. İnsanı konu edindiğinde "felsefe-i 

nefsiyye" veya "felsefe-i nefs-i nâtıka"; Allah'ı konu ettiğinde ise 

"felsefe-i ûlâ" isimlerini alır. 

‚Felsefenin tariflerini daha basit bir ifadeye dökersek 

"ma'rifetullah ve'n-nefs" yahut "ma'rifetullah'a mukaddime ol-

mak haysiyetiyle ma'rifetu'n-nefs" diye tarif edebiliriz."25 ‚Felse-

fenin temel taşı insan, zirve-i ulyâsı Zât-ı zü’l-celâl oluyor‛26 

İnsanı konu edinen felsefe-i nefsiyye'nin dalları psikoloji, 

mantık, ahlâk ve estetik; Allah'ı konu edinen "felsefe-i ûlâ"nın alt 

dalları da metafizik ve ilahiyat’dır.  

İnsanın mâhiyetini inceleyen "felsefe-i nefsiyye"nin bir alt 

disiplini olan psikoloji, nefsânî kuvvetleri ‚hâlet-i hakîkiy-

ye‛lerine göre incelerken; mantık, ahlâk ve estetik ruhî kuvvet-

lerimizi olmaları gereken hal üzere inceler; onları hâlet-i kemâliye 

açısından ele alır. "Müdrikenin kemâl kanunlarını tedkik eden 

ilme mantık; irâdenin kemal kanunlarını tedkik eden ilme ahlâk 

denir."27 Aklın kemâli hatadan korunması, iradenin kemâli ise 

                                                      
23. Ahmet Naîm, Felsefe Dersleri, s. 19.  
24. Ahmet Naîm, a.g.e., s. 20.  
25 Ahmet Naîm, a.g.e., s. 21-22. 
26 Ahmet Naîm, a.g.e., s. 21. 
27. Ahmet Naîm, a.g.e., s. 23. 
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günahtan uzaklaşmasıdır. Dolayısıyla mantık, hatadan korun-

muş olan akla ait ilim; ahlâk da günahtan korunmuş olan ira-

denin ilmi olmuş olur. Ancak insanın kemâl kanunlarına tabi 

olan ruhî kuvvetleri akıl ve iradeden ibaret değildir. "Nitekim 

'mütehayyile' (L'imagination) böyledir. Akıl istediğini tasav-

vurda, irade istediğini tercihde serbest olduğu gibi, mütehayyi-

le de istediğini tahayyülde serbesttir. Ancak müdrikenin rast-

gele her şeyi tasavvur etmemesi; iradenin de rastgele her şeyi 

tercih etmemesi lazım geldiği gibi mütehayyile'nin de rastgele 

her şeyi tahayyül etmemesi gerekir. Böyle olunca mütehayyi-

le'nin konusunun tâbi olduğu kemâl kanunları olan 'ilm-i meha-

sin' (Esthetique) adıyla üçüncü bir kısım daha vücud bulmuş 

oluyor."28  "Müdrikenin gayesi hakikat, iradenin gayesi hayır, 

mütehayyile'nin gayesi de hasen'dir. Bundan dolayı hakikat 

mantığın, hayır ahlâkın, hasen ilm-i mehasin'in konularıdır."29  

İnsanı konu edinen "felsefe-i nefsiyye"nin kısımlarını bu 

şekilde belirleyen Ahmet Naîm, ilk illet ve ilkelerden bahseden 

"felsefe-i ûlâ"yı da "metafizik" ve "ilahiyât" dallarına ayırır. "Fel-

sefenin ikinci kısmı olan 'felsefe-i ûlâ' da, eskiden beri birçok 

kısımlara ayrılmıştır. Biz ise daha basit bir taksimle bu ilme; 

ilkelerden genel ve soyut bir şekilde bahsetmesi haysiyetiyle 

'metafizik'; Zât-ı Ecell-ü A'lâ'dan, ilk illetlerden bahsetmesi hay-

siyetiyle 'İlahiyat' diyeceğiz."30  

Düşünürümüz bir başka açıdan da felsefeyi, geleneğe 

uyarak genel bir ayırımla "nazarî" ve "amelî felsefe" olmak üze-

re iki kısma daha ayırır. "Felsefe; psikoloji ve metafiziği kapsa-

mak üzere 'nazarî felsefe', mantık ile ahlâk'ı kapsamak üzere 

'amelî felsefe' kısımlarına ayrılır ki, bunlara eskiden 'hikmet-i 

nazariyye' ve 'hikmet-i ameliyye' derlerdi."31  

                                                      
28. Ahmet Naîm, Felsefe Dersleri, s. 23-24.  
29. Ahmet Naîm, a.g.e., s. 24.  
30. Ahmet Naîm, a.g.e., s. 25.  
31. Ahmet Naîm, a.g.e., s. 25.  
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Görüldüğü gibi ahlâk, merkezinde insan olan ‚mânâ âle-

mi‛ne ait olan bir disiplin olup, bir ilim olarak insan iradesinin 

kemal kanunlarını tedkik eder; bu anlamda ahlâk, ‚günahtan 

korunmuş iradenin ilmi‛ demek olur ki konusu, ‚hayr‛dır. Fel-

sefe-i nefsiyyenin veya hikmet-i ameliyenin bir alt disiplinidir.  

Ahlâk Anlayışı ve Ahlâkın Temellendirilmesi 

Ahlâk metafiziğinin en temel sorularından birisi, ahlâkın 

(ahlâkî ilke ve değerlerin) kişi, kurum ve kültürlere göre değiş-

ken mi olduğu yoksa kişi, kurum ve kültürleri aşan değişme-

yen/evrensel ilke ve değerlerinin mi olduğudur. Zaman, mekan 

ve kültüre göre değişen bir ahlâk anlayışını kabul etmeyen 

Ahmet Naîm’e göre ahlâk kanunu evrenseldir. Evrensel olması, 

bu kanunun insanlar için olmasında aranmalıdır. Ahlâk kanu-

nunun insanlar için olması demek, sözünü ettiğimiz kanunun, 

insan türünün bütün fertlerince mantıklı ve kendisine tâbi olu-

nacak değerde olması demektir. Bu da ancak, ahlâk kanununun 

insanlığın bütün fertlerinin müşterek yaratılışına uygun olma-

sına bağlıdır.  

Kanun-u ahlâkî insanlar içindir. Ve insanların bunca şe-

hevât, ihtiyacât ve ihtirasât-ı gûnagûn arasında gerek kendile-

rinin, gerek başkalarının fıtraten müteveccih oldukları gaye-i 

kemâlâta rehzenlik etmiyecek fiil ve hareketlerinin tâbi olduğu 

küllî kanunun bilumum efrâd-ı nev-i beşerce ma'kûl ve şayân-ı 

ittibâ olması herhalde cümlesinin müşterek fıtratına muvafık 

olmasına bağlıdır.32  

Acaba ahlâk yasası, insan fertlerinin fıtrat-ı müşterekesine ne 

zaman ve hangi hallerde muvafık olur? Babanzade’ye göre ahlâk 

yasasının evrensel ya da insanların müşterek fıtratına uygun 

olması, özellikle ilahî vahiy'den kaynaklandığı zaman mümkün 

olur. Akıl ile temellendirilen ahlâk yasasının da evrensel olma-

sı, teorik açıdan mümkündür. Ancak bu durum, pratikte ger-

çekleşme imkânı bulamaz. Çünkü ahlâk yasasının, evrensel bir 

                                                      
32 Ahmet Naîm, Ahlâk-ı İslâmiyye Esasları, s. 67.  



130     SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ VE AHLÂK ANLAYIŞLARI 
 

  

yasa olabilmesi, aynı zamanda bu yasanın doğruluğuna kuv-

vetle iman eden insanların varlığı ile mümkün olabilir. Oysa 

sırf akıl ile temellendirilen ahlâk yasasının doğruluğuna kuv-

vetli bir iman seviyesinde inananlar, olsa olsa, sınırlı bir müte-

fekkir zümresi olabileceğinden, böyle bir yasanın geniş halk 

kitlelerine hitap etmesi mümkün olmaz.33 İnsan hayatını düzen-

leyen ilişkilerin dayandığı ahlâkî kuralları, insanlara ilk defa 

öğreten dindir. Ahlâk kurallarının en kuvvetli müeyyideleri 

dindedir. ‚Ahlâk ilkelerinin en büyük bekçisi ve koruyucusu; 

mutlak bir güç ve kuvvet sahibi olan Allah'ın, âhiret gününde 

kullarını ödüllendireceğine veya cezalandıracağına olan kuv-

vetli imandır.‛34 Bu sebeple ahlâk sistemlerinin en mükemmeli 

olarak gördüğü İslâm Ahlâkında, ahlâkî önermeler ile dinî 

önermeler arasında bir ayniyet ilişkisi söz konusudur. ‚Bizde 

ahlâkî görev ve haklar dinî emirler ile içiçedir; ahlâk ile din ade-

ta tek bir şeydir. Hiçbir ahlâkî buyruk yoktur ki, aynı zamanda 

dinî ve insanî bir buyruk olmasın.‛35 

Ahmet Naîm'in çeşitli ahlâk felsefeleri içinde "en doğru ve 

ruhunu İslâm'a en uygun"36 bulduğu ahlâk teorisi, akıl ile te-

mellendirilen rasyonalist ahlâk teorisidir. Bu sebeple İslâm 

ahlâkının üstünlüğünü gösterebilmek için zaman zaman rasyo-

nalist ahlâk anlayışı ile bazı kıyaslamalar yapar. Ancak yeri 

geldiğinde onları tenkit etmekten de geri durmaz. Bu cümleden 

olmak üzere İslâm ahlâk yasasının kaynağının vahiy olmasının, 

Kant'ın ‚categorical imperatif‛ adını verdiği ‚öyle hareket et ki, 

hareketinin maximi evrensel bir yasa olarak ifade edilebilsin‛ şeklin-

de formüle edilen kesin buyruğu kabul etmemize mani olmadı-

                                                      
33 ‚Bu grubun azlığına delil aramak bile gereksizdir. Geçici arzularını 

lüks bir hayata değişmeyi işten bile saymayan geniş halk yığınları için 

ise bu felsefî teoriler, hiçbir zaman uyulması gerekli olmak faziletini 

haiz olamaz. İnsanların büyük çoğunluğunu geniş halk yığınlarının 

oluşturduğu ise, gayet açıktır." (Ahmet Naîm, a.g.e., s. 6.) 
34 Ahmet Naîm, Felsefe Dersleri, s. 6. 
35 Ahmet Naîm, a.g.e., s. 16. 
36 Ahmet Naîm, a.g.e., s. 19. 
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ğını vurgular. Kant'ın kesin buyruğuna karşılık olarak, İslâm'ın 

temel ahlâk buyrukları, ona göre şu hadislerde ifade edilmiştir:  

"İyilik, kalbinin mutmain olduğu şeydir<‛ "İyilik, güzel ahlâk-

tır. Günah ise, kalbde yerleşip de insanların bilmesini istemediğin 

şeydir." "Senden ortaya çıkmasını halkın görmesini istemediğin şeyi 

yalnız iken de, kendi kendine yapma"  

Hadîs'de iyilik, "kalbinin mutmain olduğu şey" olarak tarif 

edilir. "Malumdur ki, bir fiilin iyi olduğuna kalbin mutmain 

olması, herhalde aklın delaletine ve aydınlatmasına bağlıdır."37 

Kötülük ya da günah ise, "kalbde yerleşip de insanların bilmesini 

istemediğin şey" olarak tarif edilir. İnsanların bilmesini istemedi-

ğimiz şey ise, aklın evrensel bir kural olarak tanımak istemedi-

ği, beğenmediği şeyden başkası olamaz. Bu sebeple iyilik ve 

kötülüğün niteliklerini belirleyen bu ilkeler, Kant'ın evrensel 

ahlâk yasasını da içine alır.  

Babanzade Kant’ın kesin ahlâk buyruğunun yalnız fiille-

rimizi kapsadığını, niyet ve maksatlarımızı ihmal ettiğini düşü-

nerek eleştirir; ona göre Kant, niyet olarak kalıp uygulamaya 

geçirilmemiş eylemlere sorumluluk yüklendiğini, o kadar açık 

göstermemektedir. Oysa İslâm'ın ahlâk yasasının ifade edildiği 

hadis-i şeriflerde, niyetlerimizin hepsinden sorumlu olduğu-

muz açıktır. 38  Ancak Ahmet Naîm’in Kant ahlâkını, ‚kuvve 

halinde kalıp da eyleme dönüşmemiş olan niyetlerimizi gör-

mezden geldiği‛ için eleştirmesi, bize isabetli görünmemekte-

dir. Çünkü Kant’a göre ahlâkî açıdan önemli olan eylemin so-

nucu değil, arka planındaki ‚maxim‛, yani niyettir. Bu sebeple 

Kant için 'kuvve halinde kalmış niyetleri görmezden geliyor' 

şeklinde yapılacak bir tenkit eksik kalmaktadır.  

                                                      
37 Ahmet Naîm, Felsefe Dersleri, s. 45.  
38 Bu sorumluluk; ‚Nefsinizde olanı açığa da vursanız, kendinize de sakla-

sanız, Allah Teâlâ sizden hesabını soracaktır‛(el-Bakara, 284); ‚Şüphesiz 

kulak, göz ve kalb, bunların hepsinden dolayı sual sorulacaktır‛(el-İsra, 38) 

âyetleriyle de pekiştirilmiştir.  
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İslâm ahlâkını Kant ahlâkı ile bir kez de, "vazife için vazife" 

ilkesi açısından mukayese eden Ahmet Naîm, sonuçta İslâm 

ahlâkını bu bakımdan da üstün bulur. Çünkü Kant'ın sistemin-

deki iyi niyet'in de kaynağı olan "vazife fikri"nin, sırf teorik bir 

niteliğe sahip olarak kaldığını, fiilen kalplerde yer edemediğini, 

son tahlilde ise ahlâkçıların hayallerini süsleyen ‚sırf bir te-

menni‛39 seviyesinden öteye geçemediğini düşünür. Çünkü bu 

ilkenin, ona göre insanlar üzerinde hiçbir yaptırım gücü yoktur. 

Sadece boş bir form durumundadır.  

Rasyonalistlerce ‘vazife için vazifenin yerine getirilmesi ilke-

si’nden anlaşılan ahlâkî ve amelî anlam ne ise, Müslümanlarca 

da 'bir vazifeyi Allah'ın emri olduğu için yerine getirmek'deki an-

lam, yaklaşık olarak odur... Fiil ve eylemlerimizin Allah rızası 

için yapılması gerektiği hususu, Müslümanların seçkinleri ve 

geniş halk kesimlerince bilinen müşterek bir fikirdir. Çünkü 

Kur'an'da, dünyevî ve uhrevî mutluluğun türleri sayıldıktan 

sonra, 'Cenab-ı Hakkın rızası, bunların hepsinden büyüktür. En bü-

yük başarı, işte bu rızayı kazanmaktır'40 buyuruluyor... Herhangi 

bir eylemin, ahlâken iyi olması için 'sadece Allah için yapılmış' 

olması gerekeceğini bilmeyen Müslüman yoktur.‛41 

Ahmet Naîm'e göre İslâm ahlâkı, vazife fikrinin çeşitli 

halk tabakaları arasında yayılmasında hiçbir felsefî teorinin 

gösteremediği bir başarı göstermiştir. Önemli olan da vazife 

fikrini, bir avuç düşünürler grubunda uyandırmak değil, geniş 

halk yığınlarına kabul ettirebilmektir ki İslâm ahlâkı, bu nokta-

da başka hiçbir felsefî teori ile kıyaslanamayacak kadar başarı-

lıdır. Bu başarının sebebi, İslâm dininin, insanların çoğunluğu-

na göre mücerret hakikatleri telkin etmenin, ahlâkı terbiye ve 

güzelleştirmek için yeterli bir yöntem olmadığını dikkate ala-

rak, somut teşvik ve cezalara, uhrevî mutluluk ve mutsuzluk 

durumlarının detaylarına oldukça fazla itina etmiş olmasıdır.  

                                                      
39 Ahmet Naîm, Ahlâk-ı İslâmiyye Esasları, s. 52.  
40 et-Tevbe, 73. 
41 Ahmet Naîm, a.g.e., s. 46-47. 



                      AHMET NAÎM’İN AHLÂK ANLAYIŞI, RECEP KILIÇ                               133 
 

  

Halkın çoğunluğu, sadece "Allah rızası" için eylemde bu-

lunmak gibi ulvî bir gayeyi yalnız tasavvur etmekle yetinir. 

Geniş halk kitlelerinden böyle bir gayeye yönelmelerini bekle-

mek haksızlık olur. Geniş halk yığınını eyleme geçiren esas 

sâik, kıyamet günündeki sevab ve cezalandırma tasavvurudur. 

Yani menfaat fikridir. Onlardaki bu sevab kazanma veya azab-

dan korkma fikri; hakiki vazife fikrine karıştırmaktan kendile-

rini alamadıkları, gizli bir sâikden başka bir şey değildir. İlim 

ve irfan arttıkça, akıl ve dirayet genişleyip yükseldikçe, gaye de 

yükselir. Gayelerin gayesi ise, sonunda mutluluğun tamamını 

içeren Allah rızasına dönüşür. Hakiki vazife fikri de, işte o za-

man tamam ve kemali üzere fiilen gerçekleşir.‛42 

Bu açıdan İslâm dininin insanları ahlâkî kemale ulaştır-

mak için yaptığı hitapların iki boyutu vardır: Bir tarafta Allah 

rızası, öbür tarafta ise sevap ümidi ile ceza korkusu. Başlangıçta 

herkes sevap ümidi ve ceza korkusundan hareket eder. Çünkü 

sırf Allah rızasından dolayı harekete geçebilmek, büyük bir 

kemâl seviyesini kazanmaya bağlıdır. Hedefledikleri ahlâkî 

gayeler açısından insanlar üç gruba ayrılırlar: "Dünya ehli", 

"Âhiret ehli" ve "Allah ehli".43 Ahlâkî kıymeti haiz olanlar, "âhi-

ret ehli" ile "Allah ehli" olan insanlardır. Asıl ahlâkî olgunluğu 

elde eden insanlar ise, Allah ehli olanlardır.44  

Görüldüğü gibi ahlâkı din ile temellendiren Ahmet 

Naîm'e göre, İslâm ahlâkının temeli İslâm dinidir. Bununla bir-

likte İslâm ahlâkının "din" ile temellendirilmiş olması, ahlâkî 

sahada, "akıl"ın önemini azaltmaz. Çünkü başlangıçta "insanın 

esasen Müslüman oluşu, iman etmesi, zaten aklî delillendirme 
                                                      
42 Ahmet Naîm, a.g.e., s. 50-51.  
43 Ahmet Naîm, bu sınıflandırmayı şu hadîs-i şerif ile temellendirir: 

‚Dünya âhiret ehline, âhiret dünya ehline; dünya ile âhiretin her ikisi de 

Allah ehline haramdır‛. 
44 Kur'an-ı Kerim'de haklarında ‘haberiniz olsun! Allah dostları için hiçbir 

korku yoktur. Hüzün de nedir bilmezler’ âyet-i kerimesi inmiş olan bu 

faziletli insanların, yapıb etmelerindeki ölçüleri, ‘iki ânı birbirine eşit 

olan kimse aldanmıştır, zarardadır’ sözüdür.‛ (Ahmet Naîm, a.g.e., s. 52) 
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sonucu gerçekleşmiştir."45 Bu sebeple de istidlâl-i aklî ile dini 

kabul eden Müslüman için, ahlâk buyruklarını dinden almak, 

esasen onları akıldan almak anlamına gelir. Çünkü daha baş-

langıçta dinin kabulü, aklî bir temellendirme ile gerçekleşmiştir. 

Ayrıca dinimizin mebnâsı da, zaten ‚mebâdi-i akliyyedir.‛46 

Dinin temeli akıl ilkeleridir derken Ahmet Naîm'in vurgulamak 

istediği iki konudan birisi, İslâm'da taklidî imanın önemli ol-

madığını vurgulamak; ikincisi de, İslâm iman ilkeleri ile Hıris-

tiyanlıktaki iman esasları arasındaki farka dikkat çekmektir.47  

"İslâm dininde aklın keşfedemiyeceği nitelikte sadece 

iman edilmesi gereken sır yoktur. Hiçbir kimseye 'aklın alsın 

almasın herhalde iman ile yükümlüsün. İman edilmesi gereken konu-

ları tartışmaya aklın yetkisi yoktur' denilmemiş ve denilemez."48 

Ahmet Naîm, ahlâk yasasının din/vahiy ile temellendi-

rilmiş olmasının, ahlâk alanında Kant gibi düşünmemize; ahlâk 

yasasının aynı zamanda akıl üzerine temellendirilmek suretiyle 

evrenselleştirilebilirliğine engel olmadığı kanaatindedir.49  

Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz: Ahmet Naîm, hem 

İslâm felsefesini, hem de Batı felsefesini bilen, her iki düşünce 

dünyasının temel dinamiklerini kavramış olan nadir düşünür-

                                                      
45 Ahmet Naîm, a.g.e., s. 43.  
46 Ahmet Naîm, a.g.e., s. 19.  
47 Ahmet Naîm, a.g.e., s. 39-40. 
48 Ahmet Naîm, a.g.e., s. 42.  
49 "İslâm dininde hakikaten ahlâkî gâyenin, diğer ifadeyle ahlâkî ka-

nun'un, mutluluk rehberi olacak evrensel kuralın, noksanlık ve istisna 

kabul etmeyen evrensel ve zorunlu bir kanun'un kaynağı, İlâhî vahiy-

dir. Fakat bunun böyle olması, Kant'ın genellikle kabul olunan 'öyle 

hareket et ki, iradenin tabi olduğu evrensel kural, yani itaat ettiğin kanun, 

evrensel bir kanun ilkesi şeklinde olsun' meşhur kuralını kabul etmemize 

hiç de engel değildir. Engel olmak şöyle dursun, bizim tabi olduğu-

muz ahlâkî kanun da zaten bundan ibarettir diyebiliriz. Çünkü hadis-i 

şerif'de Peygamberimiz 'hikmet mü'min'in kaybolmuş malıdır, onu nerede 

bulsa alır' buyurmuştur." (Ahmet Naîm, Ahlâk-ı İslâmiyye Esasları, s. 

44) 



                      AHMET NAÎM’İN AHLÂK ANLAYIŞI, RECEP KILIÇ                               135 
 

  

lerimizden birisidir. Hüküm koyan normatif bir ahlâkın müm-

kün olabilmesi için "ahlâk yasası"nın evrensel olması gerektiği-

ni savunmuş; ahlâk yasası'nın evrensel olabilmesinin imkânını 

ise, "vahiy" ile temellendirilmesine bağlamıştır. Bu sebeple va-

hiy ile temellendirilmiş olduğunu düşündüğü "İslâm ahlâkı"nı, 

felsefî ahlâk teorilerinin hepsinden daha üstün görmüştür. Akıl 

ile temellendirilmiş olan rasyonalist ahlâk anlayışını, özellikle 

de Kant ahlâkını, felsefî teorilerin en tutarlısı olarak kabul etmiş 

olmakla birlikte ciddi tenkitler yöneltmekten de geri durmamış-

tır.  

Rasyonalist ahlâk anlayışlarına getirmiş olduğu en önemli 

tenkidi, bunların müeyyidelerinin olmadığı üzerinde yoğun-

laşmıştır ki esasen bu eleştirisi felsefi bütün ahlâk teorileri için 

geçerlidir. Kant'a getirmiş olduğu bir başka eleştiri, evrensel 

ahlâk yasasını tam olarak temellendiremediği üzerinedir ki 

buna katılmamak mümkün değildir. Ayrıca Kant'ın ahlâk yasa-

sının temeli olan kesin buyruğun, kuvve halinde kalıp eyleme 

dönüşmemiş olan niyetlerimizi görmezden geldiğini savun-

muştur; kanaatimizce bu görüşü tartışmaya açıktır. Ona göre 

sadece teorik açıdan değil pratikte de üstün olduğuna inandığı 

İslâm ahlâkı; "vazife fikri"nin geniş halk tabakaları arasında 

yayılmasında hiçbir felsefî teorinin gösteremediği bir başarı 

göstermiştir. Çünkü İslâm ahlâkı, sadece soyut gayeler belirle-

mekle yetinmemiş, bu gayelerin hayata geçirilebilmesi için ge-

rekli olan somut teşvik ve cezaları da koymuştur.  



 

 



 
 

 

 

 

TARTIŞMALAR 

SORULAR – CEVAPLAR 

 

Prof. Dr. Celal ERBAY (Oturum Başkanı) 

İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. Hukuk Fakültesi Dekanı 

Hocamıza teşekkür ediyorum. Tebliğini çok başarılı bir 

şekilde sundular. Bu konuşmalardan, sunumlardan en çok ben 

yararlanıyorum. Aşağı yukarı dört seneden bu yana hukuk fel-

sefesi ve hukuk sosyolojisi okutuyorum. Önce okuyorum, sonra 

okutuyorum.  

Şunu gördüm batılılar kendi düşünürlerinin -mübalağa 

etmiyorum- rüyalarından bile sonuç çıkarmaya çalışıyorlar. 

Halbuki bizde ne kadar malzeme var. Abdurrahman Şeref, Ab-

dullah Şevket, Abdullah Behçet, Ahmet Naim Babanzâde ve 

diğerleri. Bu mütefekkirlerin değil rüyalarını yazdıklarını bu-

güne taşımak bir ibadettir. 

Biliyorsunuz bu yıl YÖK başkanının organizesi Sayın 

Cumhurbaşkanlığımızın ev sahipliğinde üniversitelerin açılışı 

merkezden yapıldı. Orada Sayın Cumhur Başkanımız çok 

önemli bir cümle ortaya koydu ve dedi ki: Üniversiteler bu mil-

letin geçmişi ile bugünü arasındaki köprüyü kuracak olan mü-

esseselerdir. 

Bakın arkadaşlar bunlar bize aktarılmadı. Hangimiz bun-

ları lisede okuduk. Hangimiz Babanzâde’yi bir düşünür olarak 

okudu. Bırak Babanzâde’yi en babaları olan İbn-i Haldun’u, 

İbn-i Rüşd’ü lisede okudu. İbn-i Haldun beni çok etkiledi. İbn-i 

Haldun o zamandaki Yahudileri etkilemiş, zamanındaki kilise-

ye bağlı düşünürleri etkilemiş ve onun sayesinde tabir caiz ise 
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batının kilisenin esaretinden kurtulmasını çabuklaştırmıştır. 

Topluma bunları sunmadılar.  

Recep KILIÇ Bey’in şu cümlesi çok hoşuma gitti ve şah 

cümlesi olarak kabul ediyorum. Eğer Babanzâde eserlerini fran-

sızca yazsaydı bugün onlar üzerinde onlarca dortora yapılırdı. 

Önce kendi değerlerimize biz sahip çıkacağız.  

  

Prof. Dr. Mahmut KAYA’dan Katkı  

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi 

 

Ben değerli tebliğlerinden dolayı her iki hocamıza da te-

şekkür ediyorum. Babanzâde Merhum bizim düşünce ve kültür 

tarihimizin önemli şahsiyetlerinden biridir. Ben 1979 da Aristo 

üzerinde yaptığım doktora tezimi 1983 yılında bastırdım ve 

Ahmet Naim Bey’e ithaf ettim. Bu ithaf İstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümündeki hocalar arasında hadi-

se oldu: ‚Sen nasıl Ahmet Naim gibi bir yobaza kitabını ithaf 

edebilirsin‛ diye. O zaman buna dahi tahammül edemiyorlardı.  

Çok ilginçtir, o zaman Ahmet Naim Bey’i yeterince tanı-

mıyordum. Fakat Mehmet Akif Bey’in bir sözünü okuduktan 

sonra Ahmet Naim Bey üzerinde araştırmaya başladım. Meh-

met Akif Bey diyor ki: ‚Bu ümmet içinden Sahabe-i Kiram’dan 

sonra en çok sevdiğim insan Ahmet Naim Bey’dir‛ Ahmet 

Naim Bey, âlim, fazıl, ahlâk ve şahsiyet âbidesidir.  

Bir vesile ile Balıkesir’li emekli hâkim bir zatla tanışmış-

tım. Hukuk fakültesinde Ahmet Naim Bey’in talebesi olmuş 

şöyle demişti: ‚Öyle tutucu, öyle tutucuydu ki, başına takke 

koymadan ders yapmazdı ve yazın bile ayağına mest giyerdi, 

yobazın biriydi‛ Halbuki insanın giyim –kuşamına saygı gös-

termesi lazım. O bir geleneğin temsilcisi, oradan geliyor, ilkeli, 

şahsiyet sahibi bir insandı.  
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Macit Gökberk’de onun talebesiydi. Ahmet Naim Bey 

hakkında ondan da iyi şey duymadım. Macit Gökberk yurt dı-

şında doktorasını yaptığı halde Ahmet Naim Bey batıyı ve batı 

zihniyetini, batı düşüncesini Macit Gökberk’den çok daha iyi 

biliyordu. Dolayısıyla Ahmet Naim Bey hakkında birkaç dokto-

ra yapılması lazımdır. 

Yalnız benim Ahmet Naim Bey hakkındaki çekincem şu: 

Ahmet Naim Bey’in dili çok ağır. Halbuki onun sağlığında çok 

sahada yazan yazarlarımız, şairlerimiz, müelliflerimiz vardı. 

Mehmet Akif Bey bunların başında geliyordu. Türkçemiz o 

izafet ve sıfat terkiplerinden soyutlanmıştı. Mehmet Akif ve 

Hasan Basri Çantay bunu başaranlardandır.  

Teşekkür ederim.  

 

Prof. Dr. Mustafa UZUN’dan Katkı 

Marmara Ü. İlâhiyat Fakültesi  

 

Hüsameddin ERDEM’ in tebliğinden sonra aklıma geldi. 

Abdullah Behçet Bey hakkında yeterli malumat yok dediniz 

veya bulamadım dediniz.  Acaba Başbakanlık Arşivi Sicill-i 

Ahval Defterleri’ ne baktınız mı? Sosyal ilimlerin tarih hariç 

bütün dallarında hemen hemen biz Başbakanlık Arşivi’nin o 

Sicill-i Ahval kısmına çok fazla müracaat etmiyoruz. Bizim 

edebiyat alanlarında da bu böyledir. Orada pek çok insanın 

tafsilatlı bilgileri vardır. Ona bir bakılsa derim. 

Recep KILIÇ Bey’e de: Merhum Seyfettin Özege'nin Ata-

türk Üniversitesi'ne bağışlamış olduğu Özeğe Kütüphanesine 

ve Özeğe Katoloğu’na baktınız mı? Diyeceğim. Özeğe Rahmetli 

böyle nadir kitapları gider, toplar, alır getirirdi.  

Bakarsınız orada zuhur eder. Yahut da Bayazıt Umumî 

Kütüphanesi’ne –vaktiyle orası derleme kütüphanesi de olmuş-

tu- bakılabilirse bulunabilir.  

Teşekkür ederim.  
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Prof. Dr. Tayfun AMMAN’dan Katkı 

Sakarya Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 

 

Ben Mahmut Bey hocamızın az önceki ifadelerine katılı-

yorum. Yani Babanzâde Ahmet Naim Efendi çalışmalarıyla saf 

bir ilim adamı olarak karşımıza çıkıyor. Tasavvufî bir yönü de 

yokmuş gibi görünüyor. Fakat ‚kâl‛ olarak değil ‚hâl‛ olarak 

çok derin bir yaşayışa sahip olduğu, ehl-i takva olduğu bilini-

yor. Yalnız ilginç bir şey var: Rahmetli Ahmet Hamdi Akse-

ki’nin Muhiddin-i Arabî ile ilgili zahiren de İslâm’la çatışan, 

te’vil edilmesi gereken bazı sözleri üzerine sualleri olan bir 

mektubu var. Babanzâde Ahmet Naim Efendi bu suallere cevap 

vermiş. Bunlar Dergâh Dergisi’nde bir iki mektubunda yayın-

landı. O mektubu okuduğumuz zaman Muhiddin-i Arabî’ye 

karşı o derin sevgisi ve onun sözlerini te’vil etmeye çalışması 

onun tasavvufî yönünü de ortaya koyar nitelikte olduğunu dü-

şünüyorum.  

Teşekkür ederim. 

 



 

 

 

 

 

 

V 

 

SON DEVİR OSMANLI AHLÂKÇILARI ARASINDA  
 

DİKKATLERDEN KAÇAN BİR EĞİTİMCİ 
 

ALİ NAZÎMÂ BEY VE AHLÂK KONULU ESERLERİ 

 

Mustafa İ. UZUN* 

 

Yakın geçmişin en önemli eğitimcilerinden biri olan bu 

velûd Osmanlı müellifinin asıl adı Mehmed Ali’dir. 1861’de 

İstanbul Üsküdar’da Doğancılar semtinde doğmuştur. 

Babası Hilâliahmer’in kurucularından ve son görevi Gü-

müşsuyu Askeri Hastahanesi baştabib yardımcısı olan yarbay 

Dr. Ahmed Servet Bey, annesi Seniye hanımdır.1 Dedesi Karan-

tina nâzırlarından tabib Hacı Ârif Bey’dir. Ailesi aslen Kemah’a, 

oradan da Kafkasya’ya kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip-

tir. 

Eserlerinde Ali Nazîmâ veya Nazîmâ ismini kullandığın-

dan bu şekilde tanınmış olan bu değerli eğitimci, kanundan 

sonra, Yiğit soyadını almıştır. Atatürk’ün yakın çevresinde bu-

lunarak Millî Mücadele döneminin tanınmış isimleri arasında 

yer aldığı için 1923-1950 yıllarında yedi dönem milletvekilliği 

yapmış olan İbrâhim Süreyyâ (Yiğit) Bey üvey ağabeyidir.2 

Üsküdar’da Doğancılar Sıbyan mektebinde başladığı ilk 

tahsili ve orta öğreniminin ardından Galatasaray Mekteb-i 
                                                      

* Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, uzun-

mis@gmail.com 
1 Nuyan Yiğit,  Atatürk’le Otuz Yıl, İstanbul 2004, s. 15.  
2 Age., s. 15. 
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Sultânîsi’ne kaydoldu3. Burayı bitirdikten sonra iki yıl Mekteb-i 

Mülkiye’nin yüksek kısmına devam etti. Babasının vefatından 

sonra dedesine daha fazla yük olmamak için 1881’de Galatasa-

ray Mekteb-i Sultânîsi Türkçe ve Arapça hocalığına tayin edile-

rek memuriyet hayatına başladı4. Fransızcası çok iyi olduğun-

dan bu görevine ek olarak 28 Kasım 1885’te Mekteb-i Mülki-

ye’de Fransızca hocalığına getirildi5. 

Ali Nazîmâ Bey’in Türk eğitim tarihindeki önemli bir 

hizmeti de, büyük batılı pedagoglardan İsviçreli Johann Hein-

rich Pestalozzi’nin (ö. 1827) eğitime getirdiği anlayış doğrultu-

sunda mektep kitapları kaleme alması ayrıca başarılı bir mual-

lim ve idareci olmasıdır. İdealist ve öncü kimliği sebebiyle, bu 

prensiplere göre eğitim vermek üzere Sultânî hocalarından ar-

kadaşı Necip Bey’le beraber İstanbul Cağaloğlu’nda Mekteb-i 

Edeb isminde bir özel okul açmıştır (Kasım 1888). İptidaî ve 

rüşdiye seviyelerinde tedrisat yapan okulun ders nazırlığı ile 

müdürlüğü görevini üstlendiği gibi devrin önemli edebiyat ve 

eğitim adamları olan Muallim Naci (ö. İstanbul 1893) ve kendi-

sinin Galatasaray’dan Arapça hocası olan Mehmed Zihni Efen-

di (ö. İstanbul 1913) gibi isimleri burada toplayarak onların yeni 

usûle uygun kitaplar yazmasına da vesile olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Sicilli Ahvâl Defteri, DH SAİD nr.  

0077, s.149 
4 agb. s.149-150 
5 agb.. s.149-150 
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Ali Nazîmâ’nın Sicill-i Ahvâl defterindeki sayfaları. 

İstanbul’daki özel okullar içinde kısa sürede eğitim kalite-

si bakımından rağbet gören Mekteb-i Edeb iki yıl sonra daha 

geniş bir yer bularak Beyazıt’a taşındığı gibi kız talebe de kabul 

etmiştir. Okulun kadrosunda yer alan devrin alanlarında ta-

nınmış eğitimci ve ediplerinden önemli isimler buradaki halka 

açık dersleriyle dikkat çekmiştir. Nitekim Mehmed Zihni Efen-

di, Arapça eğitiminde çığır açan kitaplarını6 kaleme aldığı gibi, 

Mülkiye mezunlarından yirmi kişiye Arapça tefsir ve hadis 

dersleri vermiştir. Muallim Feyzi Efendi (ö. İstanbul 1910), 

Farsça öğrenmek veya ilerletmek arzusunu taşıyan her seviyede 

insana, bu mektepte günlük normal eğitim tamamlandıktan 

sonra Fars dili ve edebiyatı okutmuş, Muallim Nâci de Mekteb-i 

Edeb adını taşıyan ders kitaplarını (I. İstanbul 1303; II. 1306 )7 bu 

                                                      
6 Geniş bilgi için bk. Hulusi Kılıç, ‚Mehmed Zihni Efendi‛,  DİA, 

XXVIII, 542-543. 
7 Mekteb-i Edeb bir kıraat kitabı olmakla beraber, ilk kısmında ‚ana-

babaya hürmet, doğru söylemek, vadinde durmak, iyilik etmek, doğru söyle-

mek, yalancılıktan sakınmak, yumuşak huyluluk ve gazap, şiddet ilim tahsili, 

zamanı doğru kullanmak, dile hâkim olmak, zerâfet ve nezâket, kendini be-
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okuldaki görevi sırasında hazırlamıştır. Varlığını ve faaliyetle-

rini uzun müddet sürdüremese de Mekteb-i Edeb, kurucuları 

Necib Bey’in vefatı ve Ali Nazîmâ Bey’in Maarif Nezâreti Ted-

kîk-i Müellefât Komisyonu üyeliğine getirilmesiyle 1892’de 

veya bir yıl sonra kapanmıştır. 8 

Ali Nazîmâ Bey 13 Aralık 1893’te Galatasaray Mekteb-i 

Sultânîsi ders nâzırı olunca Mekteb-i Mülkiye’deki hocalığın-

dan ayrılmıştır. Bu tarihten sonraki memuriyetlerinin çeşitli 

yüksekokullarda muallimlik, müdürlük ve muavinliklerle de-

vam ettiği görülmektedir. Bu da onun idarecilikteki başarısını 

ortaya koymaktadır. 

Nitekim 1894’de Osmanlı tebeası olan Arap aşîretleri ço-

cuklarının eğitilmesi için İstanbul’da kurulan ve daha sonra 

Kürt aşîretlerinin isteği üzerine onların da çocuklarının kabul 

edildiği özel bir eğitim kurumu olan Aşîret Mektebi9 müdürlü-

                                                                                                                  

ğenmek, minnettarlık ve nankörlük, az söylemek, istikamet, iyi düşünmek, 

israf ve tutum‛ gibi konuların ele alındığı edebî metinlerden oluşmak-

tadır. İkinci kısımda ise ‚istişâre, iyi huy ve ahlâk, cömertlik ve iyilik, 

cömertlik ve kerem, Allahtan ilim ve hikmet istemek, karı kocanın karşılıklı 

vazife ve sorumlulukları, kötülüğe karşı iyilik etmek, içki içmeme, istihzâ, 

lâtife, ta’riz, hor görme, sır saklama, dostluk, nifak ve ihtilâf vs.‛ gibi konu-

larla ilgili metinler yer almıştır. Bu özellikleriyle eser aynı zamanda 

bir ahlâk kitabı olarak kabul edilebilir. Eserin iki cildi 504 sayfalık tek 

kitap halinde M. Necip Yılmaz tarafından neşredilmiştir (İstanbul 

2016). 
8 Songül Keçeci Kurt, Osmanlı Devleti’nde Özel İslâm Mektepleri (Dok-

tora Tezi), Erzurum 2011, s. 159-161. Araştırmacı eserini Yabancı Okul-

lara Karşı Osmanlı Refleksi Özel İslâm Mektepleri (İstanbul 2013) adıyla 

yayımlamıştır.  
9 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Sicilli Ahvâl Defteri, DH SAİD nr. 

0077,  s. 149. Kuruluş gayesi, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde 

bulunan Arap ve diğer aşiret reislerinin çocuklarını İstanbul’da sara-

yın nezâreti ve himayesi altında bulunan bir okulda toplayarak onlara 

Türkçe öğretmek, iyi bir eğitim ve öğretim görmelerini sağlamak, aynı 

zamanda hilâfete, saltanata, Devlet-i Aliyye’ye ve Bâb-ı âlî’ye sadâkat-
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ğü gibi zor bir göreve tayin edilmiştir. Galatasaray Sultânîsin-

deki görevinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra Mekteb-i Mül-

kiye müdür muavinliğine getirilmiştir (24 Şubat 1895). Ayrıca, 

bu okulun Fransızca hocalığı yanında Dârülfünun Ulûm-i 

Tabîiyye ve Dîniyye Şubesi müdür muavinliğini de üstlenle-

mişti (21 Aralık 1895). Devrin önemli isimlerinin yetiştiği bir 

eğitim kurumu olan Mercan İdâdîsi/Sultânîsi Fransızca ve ter-

cüme usûlü hocalığı yaptı (14 Kasım 1900). Dârülmuallimîn ile 

Vefa İdâdîsi Fransızca hocalığı (1906) görevlerini de dönem 

dönem yürüttü. 

1909 yılı başında Mekteb-i Mülkiye müdür muavinliğin-

den istifa etti. Aynı yıl Dârülfünun Elsine (Filoloji) Şubesi Türk 

dili müderrisliğine ve bu görev üzerinde kalmak üzere Kadast-

ro Mektebi müdürlüğüne tayin edildi. Kadastro Mektebi’nin 

kapatılması ve Dârülfünun’daki derslerinin kaldırılmasıyla 

açıkta kaldı. Bir süre sonra yeni kurulan İnâs Dârülfünûnu mü-

dürlüğüne ve Kavânîn-i Câriye muallimliğine getirildi (1916). 

1919’da Maarif Nezâreti Telif ve Tercüme Heyeti üyeliği yanın-

da aynı yıl Mercan Sultânîsi müdürlüğü de yaptı. 1920’de 

Dârülmuallimât-ı Âliye müdürlüğü ve Fransızca hocalığına, 

1921’de Nişantaşı Sultânîsi müdürlüğü ve Fransızca hocalığına, 

1924’te Kadıköy, Davutpaşa, Gaziosmanpaşa orta mektepleri 

Fransızca hocalığına getirildi. 1925’te 45 yıllık başarılı bir hiz-

met hayatının ardından yaş haddi sebebiyle emekliye ayrıldı. 

Bundan sonra Amerikan Erkek ve Kız kolejleriyle Saint Benoit 

Lisesi Türkçe, Üsküdar Muhtelit Ortaokulu Fransızca hocalıkla-

rında10 bulunduktan sonra, Cumhuriyet Matbaasında çalıştı. 

                                                                                                                  

lerini arttırmak, bölgelerine döndüklerinde devlet ve millet için fayda-

lı hizmetlerde bulunmalarını temin etmek olan bu müessese hakkında 

derli toplu bilgi için bk. Bayram Kodaman ‚Âşiret Mekteb-i Hümâyu-

nu‛, DİA, IV, 9-11. 
10 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Sicilli Ahvâl Defter, DH SAİD nr.  

0077, s. 150. 
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1935 yılı Martında İstanbul’da vefat etti. *3 (?) Mart+11 

Son yıllarında çalıştığı Cumhuriyet Matbaasındaki oda-

sında çekilmiş bir resmini yayımlayarak vefatını duyuran 

Cumhuriyet Gazetesindeki haberde yer alan ‚Memleketimizin 

değerli ilim adamlarından... memleket ilim ve irfan hayatına uzun 

seneler hizmet eden Ali Nazîmâ ölümü ile kültür varlığımızda büyük 

boşluk bırakmış... kıymetli bir müellifti ve ilim alemimize pek çok kitap 

bıraktı. Bugün hayatta bulunanlarımızın pek çoğu merhumun kitap-

larından feyiz almışlardır.‛ cümleleri şahsı, muallimliği, etkileri 

ve kaleme aldığı kitaplar bakımından kaybının büyüklüğü or-

taya koymaktadır. 12 

Burhan Felek, vefatı üzerine Milliyet’teki köşesinde ya-

yımladığı yazıda onun hakkında şunları söylemektedir: ‚Türk 

irfan hayatının büyük bir kitabı dün kapandı. Ali Nazima yani bu 

günkü hocaların hocası belki iki evvelki neslin hocası öldü< Onda 

gördüğüm gayret ve intizam, yaşına göre değil, en genç olanlarımız 

için bile bir örnek olabilirdi. Bilmiyorum ama çoğumuzun okuduğu-

muzdan fazla kitap yazdığına şüphe etmiyorum. Yetiştirdiği talebenin 

adedini binlerle sayarsak ancak yorulmayız.‛13 

Ali Nazîmâ Bey dürüst ve çalışkan bir eğitimci ve çok 

eser kaleme almış, velûd bir yazar kişiliğiyle tanınmıştır. Nite-

kim daha ömrünün yarısını idrak etmiş ve eserlerinin neredey-

se birçoğunu henüz kaleme almamışken, Ahmed Midhat Efen-

di, Tarik gazetesinde kaleme aldığı bir yazısında (1315/1899) 

müellifimizin: ‚sansasyondan uzak, kalem kavgalarına karışmadan 

çocuk eğitim ve öğretimi yolunda sürdürmekte olduğu örnek yazı 

hayatına‛ dikkat çekmektedir. 

Hayatı boyunca hocalıkları, idarecilikleri ve kaleme aldığı 

eserlerle memleketin maârif hayatına yaptığı hizmetleri sebe-

biyle çeşitli derecelerden Osmanlı Devlet nişanlarıyla taltif 

                                                      
11 Cumhuriyet Gazetesi, 4 Mart 1935, s. 2, Onuncu sene no. 3258. 
12 Agy. 
13  Milliyet  Gazetesi 5 Mart 1935, s. 3. 
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edildiği gibi14 1925 yılında Maarif Vekâleti, İstanbul Muallimler 

Birliği’nden ‚Fazilet Mükâfatı‛ için bir aday göstermesini iste-

diğinde, Muallimler Birliği Genel Kurulu’nun teklifiyle Ali 

Nazîmâ o yıl bu mükâfata lâyık görülen sekiz muallim ve mü-

derris arasında yer almıştır. 

Eserleri 

Ali Nazîmâ, Fransızca, Arapça, Farsça, Türkçe dil bilgisi 

ve kıraat kitaplarıyla sözlükleri yanında çoğu kitabını, yayıncısı 

Kasbar Efendi’nin kurduğu ‚Tedrîsâtı İbtidâiyye Kütüphane-

si‛ ve ‚Tedrîsâtı Rüşdiyye Kütüphanesi‛, ‚Tedrîsâtı İdâdiyye 

Kütüphanesi‛ seri başlığı altında neşreden bir eğitimci-

yazardır. Eserleri devrin mekteplerinde okutulduğundan her 

biri arka arkaya pek çok baskı yapmış tarih, coğrafya, İslâm 

tarihi, hesap, hendese, ahlâk, akāid, ilmihâl, ev idaresi, dil ve 

belâgat konularında ders kitaplarıdır. Arapça, Farsça ve Fran-

sızca’dan yaptığı tercümeler, seçkiler, adaptasyonlar ve derle-

melerle, muhtelif mevzularda kaleme alınmış irili ufaklı ve ba-

zıları birkaç ciltten meydana gelen 150’den fazla esere sahiptir. 

Bu özellikleriyle Ali Nazîmâ Bey, kalemi kuvvetli bir Osmanlı 

müellifi ve eğitimcisi kimliğiyle öne çıkmaktadır. Sadece çeşitli 

seviyelerde hazırladığı ve bazıları birkaç cilt olan Fransızca 

kitaplarının sayısı 25’i aşmıştır. 

Sözlükçü kimliğiyle de tanınan Ali Nazîmâ Bey’in bu 

alandaki en tanınmış eseri, Fâik Reşad Bey (ö. İstanbul 1914) ile 

beraber hazırladıkları Mükemmel Osmanlı Lügati’dir (İstanbul 

1319, 1320 *1901+). Devrinde çok beğenildiği gibi Osmanlıca-

Türkçe sözlükler arasında hâlen değerini korumaktadır. Bu 

hacimli sözlük, yayımlandığında ‚İnşâ-yi Osmânî’de Müsta‘mel 

Arabî ve Fârisî Kelimât ve Ta‘birât ve Istılāhâtı Hâvîdir‛ alt başlı-

ğıyla tanıtılmıştı. Günümüzde Necat Birinci, Kâzım Yetiş, Fatih 

Andı, Erol Ülgen, Nuri Sağlam ve Ali Şükrü Çoruh tarafından 

muhtevası Latin alfabesine göre tertip edilerek Türk Dil Kuru-

mu tarafından yayımlanmış ve sonunda Arap harfleriyle dizini 
                                                      
14 Bunların dökümü için bk. agb. s. 150. 
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de verilmiştir (Ankara 2002). Osmanlı sarf ve nahvine dair eser-

ler yanında Muhtıra-i Belâgat adıyla kaleme aldığı kıymetli bir 

kitabı Ömer Zülfe tarafından günümüz harfleriyle yeniden ya-

yımlanmıştır (İstanbul 2012). 

Ali Nazîmâ Bey’in Fransızca’dan Türkçe’ye, Türkçe’den 

Fransızca’ya hazırladığı sözlükleri de devrinde özellikle talebe-

ler tarafından kullanılmış ve Lügat-i Nazîmâ (İstanbul 1901), 

Lügat-i Tefeyyüz (İstanbul 1910) ve Mini Mini Lügat-i Tefeyyüz 

(İstanbul 1912) adlarıyla çeşitli seviyelerdeki okuyucuların ihti-

yacını karşılayacak şekilde bir kaç kere yayımlanmıştır. 

Onun vurgulanması gereken bir özelliği de genel olarak 

Fransızca öğretimi için Osmanlı döneminde ve Cumhuriyetten 

sonra devrin mekteplerinde okutulmuş 25’ten fazla Fransızca 

esere imza atmış olmasıdır. Emekliliğinden sonra Gaziosman-

paşa, Saint Joseph, Saint Maichel, Saint Benua gibi mekteplerde 

Fransızca hocalığı yaparken La Clef du Français, (İstanbul 1932; 

1934) adıyla hazırladığı bu eser Tâlim ve Terbiye Kurulu tara-

fından Cumhuriyet maarifinin orta dereceli okulları için ders 

kitabı olarak kabul edilmiş ve devrin okullarında okutulmuş-

tur. Ayrı-

ca bu ki-

tabı sebe-

biyle 

kendisi 

devrin 

başbakanı 

İsmet 

İnönü 

tarafından 

tebrik 

edilmiştir.  

Devrin Başvekili İsmet İnönü’nün Ali Nazîmâ Bey’e  

tebrik mektubunun kitaptaki örneği 
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La Clef du Français’in bir diğer özelliği ise, kapağında ya-

zarın vefatından önce çekilmiş bir resminin bulunması ile so-

nunda da o zamana kadar yayımlanmış Fransızca ve Türkçe 

eserlerinin listesinin, yani oldukça mufassal bir bibliyografyası-

nın yer almasıdır (s. 106-109). 

 

Ali Nazîmâ Bey’in La Clef du Français’deki Türkçe ve Fransızca kitaplarının listesi 

Harf devriminden sonra yayımlanan bir kaçı yeni harfler-

le basılmış olan ders kitapları hakkında, Osman Nuri Ergin, 

alfabenin ve eğitim usullerinin değişmesiyle bu kıymetli eserle-

rin artık okutulmaz olduğunu ifade etmektedir.15 Aralarında az 

da olsa Tedrîsât-ı İbtidâiyye, Rüşdiyye ve İdâdiyye Kütüpha-

nesi seri başlıkları altında neşrettiği ders kitabı mahiyetindeki 

eserlerden tesbit edilebilenlerinin üzerinde yer alan numaralar-

dan -bazıları başka müelliflere ait olsa da- bunların da elliye 

yaklaştığını söylemeye imkân vermektedir. Tedrisât-ı İbtidâiy-

ye serisinin ilk kitabı Çocuklar Bahçesi (İlk baskı, Dersaâdet 1306) 

adlı okuma kitabıdır. 

                                                      
15 Türkiye Maarif Tarihi, III, İstanbul 1977, s. 835.  
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Yazarın ayrıca Çukulata (İstanbul 1309), Çay (İstanbul 

1309), Barbaros’un Hafîdi Metin Hamidiye’nin Kahraman Kuman-

danı Rauf Bey (İstanbul, ts.) gibi risâleleri; Mükellim (Ahn’den, 

İstanbul 1303), Nevâbigu’l-kelîm (Zemahşerî’den, İstanbul 1303), 

Yeni Müntehâbât-ı Gülistân (Sa‘dî-i Şîrâzî’den, İstanbul 1326) gibi 

tercümeleri, Sünbülistan yahut Kırâat-ı Fârisiyye (III. baskı: İstan-

bul 1325) gibi derleme, şerh ve tercümeleriyle, şimdilik bir tane-

si tesbit edilebilen, başka müelliflere ait Peymâne (Dersaâdet 

1312) gibi yayınları da bulunmaktadır. 

Ahlâkçılığı 

Ali Nazîmâ Bey’in dikkatlerden kaçan ve şimdiye kadar 

ahlâk konusunda çalışan akademisyenler tarafından ismi ve 

bir-iki eserinin zikredilmesinden başka üzerinde durulmadığı 

gibi yeterince ciddiyetle ele alınmayan bir yönü de onun ahlâk-

çılığı ve bu konuda kaleme aldığı, büyük çoğunluğu ders kitabı 

olarak hazırlanmış eserleridir.16 

                                                      
16 İslâmî Türk Edebiyatı alanında çalışan bir akademisyen sıfatıyla 

bizim konuya eğilmemizin iki sebebi vardır: İlki, manzum ve mensur 

ahlâk kitaplarının didaktik dinî-edebî eserler özelliğine sahip olmaları 

sebebiyle alanımızın konuları arasında bulunmasıdır. İkincisi, ahlâk 

konularında çalışan akademisyenlerin -büyük bir ekseriyeti diyeme-

sek bile- çoğu, İslâm ahlâk felsefesi nazariyatçıları yanında, daha çok 

Osmanlı devrine ait Kınalızade Ali Efendi ve Ahlâk-ı Alâî vs. gibi ta-

nınmış isimlerle onların kaleme aldığı eserlere eğilmeyi tercih etmiş 

görünmeleridir. Halbuki Osmanlı ahlâkçıları konusunda yazılmış bir 

nevi katalog hüviyeti gösteren makalelerde onlarca eser ve müellif 

zikredilmiştir (Meselâ bk. Agah Sırrı Levent, ‚Ümmet Çağında Ahlâk 

Kitaplarımız‛, Türk Dili Belleten 1953, Ankara 1953,  s. 89-115; Hüsa-

meddin Erdem, ‚Osmanlı’da Ahlâk ve Bazı Ahlâk Risaleleri‛, Selçuk 

Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Konya 2000, sy. X, s. 25-64). Ayrı-

ca Ali Nazîmâ gibi isimler eğitim tarihimiz bakımından da önemli 

olduğu halde bildiğimiz kadarıyla bunların çoğu üzerinde henüz 

yeterli akademik araştırma yapılmamış ve tez hazırlanmamıştır. Bu 

tebliğimizle ilgililerin bu çok yönlü Osmanlı münevverine dikkatini 

çekme vazifemizi yapmış olabilirsek bahtiyar olacağız. İSAV’ın da 
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Müellifin bu alanda hazırladığı kitap ve risâleleri birkaç 

grupta toplamak mümkündür: 

1. Adında ‚ahlâk‛ ile ilgili kelime, tamlama ve ibâreleri-

nin yer aldığı ve kendisinin de ahlâk kitabı olarak takdim ettiği 

eserler. 

2. Adında ahlâk kelimesi geçmemekle birlikte muhtevası 

bakımından çeşitli ahlâkī hasletleri, fazîlet ve rezîlet ölçüleriye, 

bir ‚kıraat/okuma‛ kitabı mahiyetinde anlatanlar. Bunların 

bazılarının üzerindeki tanıtımlarda da ahlâk kitabı olduğuna 

işaret edilmektedir. 

3. Eski ahlâk kitaplarındaki tasnifle ‚İlm-i Tedbîr-i 

Medîne/medenî ve siyâsî ahlâk‛, ‚İlm-i Tedbir-i Menâzil/başta 

ana, baba, kız ve erkek çocuklardan oluşan aile fertleri arasın-

daki hak ve sorumluluklar olmak üzere, eğitim ve öğretime 

dair konular‛, ‚Rehber-i Umûr-i Beytiyye /ev idare ve ekono-

misine ait bilgiler‛ gibi alanlarda yazılmış ‚müstakil‛ eserler. 

4. Dinî ahlâkı konu alan çeşitli seviyelerde hazırlan-

mış‚ilmihâl‛ kitapları, 

5. Gençlere bilgi vermek, onları hayatları boyunca fayda-

lanacakları ilim ve hikmetlerle donatmak maksadıyla kaleme 

alınmış tarih, coğrafya, hesap hendese, Osmanlı Türkçesi, 

Arapça, Farsça ve Fransızca gibi ‚devrin önde gelen dillerini 

edebiyatlarıyla öğretmeye‛ yönelik ‚ders‛ kitapları. Özellikle 

dil öğretimine yönelik kitaplarında tercümeleri verilen örnek 

metinler, çoğu kere ahlâkî özellikler taşımaktadır.  

Ali Nazîmâ Bey’in, kaleme aldığı ahlâk kitapları ile diğer 

eserlerinde nazarî (teorik) ahlâk meselelerine eğilmek yerine, 

amelî (pratik) ahlâka yönelik bilgileri anlatmayı öne aldığı gö-

rülmektedir. Ahlâk ve huyun değişip değişmeyeceği konusun-
                                                                                                                  

öncülük ettiği bu sempozyumun bu tür çalışmaları gerçekleştirme 

yolunda şimdiye kadar atılmış en önemli ilmî adıma vesile olduğunu 

teşekkürle belirtmek ve bu çalışmaya ön-ayak olarak destekleyenleri 

tebrik etmek bizim için zevkli bir vazife, hatta bir vecibe-i zimmettir. 
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da ise Osmanlı ahlâkçılarını çoğu gibi o da, bunların eğitim 

yoluyla değiştirilebileceği düşüncesindedir. Bu ise İslâm ahlâk 

anlayışı ve eğitiminin tabiî bir gereğidir. Ayrıca meselelere va-

zife ahlâkı anlayışıyla yaklaştığını da özellikle belirtmek gere-

kir. Bu durum aşağıda kısaca tanıtılarak muhtevaları hakkında 

fikir vermeye yönelik olarak konu başlıkları aktarılacak eserler 

sathî olarak incelendiğinde bile açıkça görülecektir. Yazar telif, 

tercüme ve derlemelerinde kitaplarının hedef kitlesine göre 

seçtiği konularda yeterli ve anlaşılır bir dille, tahkiye usûlünü 

kullanarak bilgiler vermiş, çok yoğun olmamakla birlikte özel-

likle rüşdiyeler için kaleme aldığı kitaplarda, ilgili âyet ve ha-

disleri de aktarmıştır. Eğitimci kişiliği sebebiyle vermek istediği 

ahlâkī bilgileri çocuk ve gençlerin ilgisini çekecek okuma parça-

larına yedirerek ortaya koymuş ve bunları muallimlerin soraca-

ğı sorular vasıtasıyla -ki birçok eserde bu soruları da hazırla-

mıştır- müzâkereye açarak tartışılmasını sağlayan aktif eğitim 

metodunu benimsemiştir. 

Ali Nazîmâ’nın eserlerinin çeşitliliğini, ilk bakışta, Os-

manlı ahlâkçılarının vazife ahlakı anlayışı için yaptıkları şu tas-

nife bağlamak gerekmektedir. Vezâif-i nefsiyye: kişinin kendine 

karşı vazifeleri; vezâif-i beytiyye: kişinin maddî ve manevî irti-

batlarla bağlı olduğu ailesine ve ev halkına karşı vazifeleri; 

vezâif-i medeniyye: kişinin mensup olduğu devlet ve millete 

karşı vazifeleri; vezâif-i insâniyye: insanın, diğer insanlara karşı 

vazifeleri ile vezâif-i diniye: kişinin Allah’a ve çevresine karşı 

kulluğunun gereği olan vazifeleri. Bu anlayış, toplumda bir 

manada gelenekselleşerek yerleştiğinden müellifin coğrafya-

dan, yabancı dil ve hesaba kadar ortaya koyduğu eğitim mak-

satlı didaktik eserlerini de bu şablona bağlı olarak düşünmek ve 

bu tasnife bağlamak mümkündür. 

Ali Nazîmâ Bey’in La Clef du Français, Ta’lim-i Vildan II, 

Hazîne-i Kırâat yahut Çocuklara İkiyüz Hikâye, Tarih-i Nazîmâdan 

Küçük Osmanlı Tarihi vs. gibi eserlerinin arka kapaklarındaki 

listelerle, eski yayınevi katalogları ve Seyfettin Özege ile Müj-

gan Cumbur tarafından ayrı ayrı hazırlanmış kataloglarda tes-
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bit edilenler yanında şahsî sicilinde isimleri zikredilenler, ayrıca 

kütüphanelerde bulunan nüshaları görülerek incelenebilen 

ahlâkī eserleri şunlardır: 

1. Tertîb-i Cedîd İlâveli Risâle-i Ahlâk, *Dersaâdet 1310/ 

1893, Kitapçı Kasbar, Kasbar Matbaası, 48 sh.+. Nesih hattıyla 

basılmış eser, Tedrisât-ı İbtidâiyye Kütüphanesi (Otuz Yedincisi) 

seri başlığını taşımaktadır. 

Kitabın rik'a ve nesih 

hattiyle yapılmış baskısının 

[Dersaâdet 1310/1893, Kas-

bar Matbaası, 89+1 sh.+ üze-

rinde ‚hazırlayan: Mehmed 

Sadık Rifat Paşa, tanzim 

eden: Ali Nazîmâ‛ şeklin-

deki kayıttan müellifimizin 

M. Sadık Rif’at Paşanın ese-

rini bazı ilâvelerle yeniden 

düzenlediği anlaşılmakta-

dır. Özege’nin tesbitine göre 

kitap ilk defa ‚Yalnız Nesih 

Harfleriyle‛ 1310’da İstan-

bul’da *Kasbar Matbaası, 

45+1 sh.+ basılmıştır. 17  Ardından (yine nesih hattıyla: *Der-

saâdet, Kasbar Matbaası, 1312, 2. bs., 47+1 sh.+) ikinci ve *Der-

saâdet, Kasbar Matbaası, 1313 H/1895, 3. bs., 35, *1+ sh.+ üçüncü 

baskıları yapılmıştır. Bunun rik’a hattıyla olan neşri [Dersaâdet, 

Kasbar Matbaası, 1312, 47+1 s.+ künyesini taşımaktadır. Anla-

şıldığı kadarıyla daha esaslı araştırmalarla daha başka baskıla-

rının bulunması da muhtemeldir. 

Kitap, ‚İbtidâ‛ başlıklı bir okuma parçasıyla başlar. Yazar 

burada ‚ağaç yaşken eğilir‛ atasözüne dikkat çektikten sonra 

‚Velhâsıl gençlik zamânı gâyet kıymetli bir vakit olduğundan az bu-

çuk aklı ermeye başlayan çocuklar bu zamanda yalnız oyun oynamak 
                                                      
17 Özege, Katalog, nr. 20783.  
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vesâir faydasız şeylerle meşgûl olmaktan kaçınıp, büyüdüğü vakit 

kendi küçüklüklerinden beri birlikte bulundukları emsâl ve akranları 

yanında mu’teber olmak ve kendisini tanıyan ve tanımayan bir takım 

zevât tarafından dahi kendisi için (şu adamın oğlu ne güzel çıktı, 

maşâallah mektebe her gün devam ediyor, ilim ve hünerde fevkalâde 

ilerliyor, hele hüsn-i ahlâkça hiç emsâli yok) denildiğini işitmek için 

herkes tarafından beğenilen şeyleri anlayarak huyunu onlara uydur-

maya sa’y etmelidir. Bunun aksi takdirde yani herkes tarafından Allah 

esirgesin! kendisi için (Yazık, şu çocuğun babası ve cümle âilesi fev-

kalâde hüsn-i ahlâk sahibi iken çocuğu falan hayırsız çıktı; mektebe 

gitmek arzusunda hiç bulunmuyor; babası kendi hakkında çalışıp 

adam olması ve fenâ huyları terk edip hüsn-i ahlâk sahibi bulunması 

için o kadar gayret ve himmet etmiş ve hiçbir şeyi kendisinden esirge-

memiş iken o aslâ iyilik yoluna gitmeyip hayırsız, bed-hû ve edepsiz 

oldu) denildiğini işitmekten kendini hıfz edip iyi huylu olmaya gayret 

etmelidir.‛ cümleleriyle bir taraftan açık ve anlaşılır şekilde öğüt 

vermekte, diğer taraftan da kitabının ahlâk kitabı olduğunu 

belirtmiş olmaktadır. 

Kitapta yer alan 40 konu, şu başlıkları taşımaktadır: 

‚Uhuvvet, Edeb, İstikāmet, Kanâat, Ülfet, Enâniyet, İki Yüzlülük, 

Bed-zebânlık, Tahkīr, Cehil, Hased, Hüsn-i Karîn, Haylazlık, Hilekâr-

lık, Hatâ, Hayır ve Şer, Deyn, Rast-gû, Riâyet, Riâyetkârlık, 

Ziyânkârlık, Sehâvet, Sirkat, Şatâret ve Beşâşet, Sıhhat, Sadâkat, 

İbâdet, Acele, İsmet ve İffet, Garaz, Gıybet, Kizb, Maskaralık, Arsızlık 

ve Edebsizlik, Muâvenet, Nezâfet, Nemmâmlık, Vefâ, Hiciv, Yemin‛. 

Anlaşılacağı üzere eser ahlâkī konularda yazılmış, ahlâk-ı 

zemîmeden (kötü ahlâktan) korunmayı, ahlâk-ı memdûhayı, 

(güzel ahlâkı) teşvik etmeyi amaçlayan parçalardan oluşmakta-

dır. 

Kitabın bir diğer özelliği üzerindeki ‚Çocukların hem nesih 

hem rik’a hatlarını birlikte okumaya alışmaları için bir sahifesi nesih, 

diğer sahifesi rikâ olarak tabettirilmiş bir nüshası olduğu gibi yalnız 

rikâ hattıyla dahi tabettirilmiş diğer bir nüshası dahi vardır‛ açıkla-

masında anlaşılacağı gibi nesih-rik’a, yalnız nesih, ve yalnız 
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rik’a hatlarıyla olmak üzere bir çok defa, üç ayrı baskısının ya-

pılmış olmasıdır. 

2. Ta’lîm-i Vildân, Birinci ki-

tab: Kırâat-i Ahlâkıyye ve Sıh-

hiyye, *Dersaâdet 1323/1905, 

Artin Asaduryan Şirket-i Müret-

tibiyye Matbaası, 104-4 sayfa]18, 

5. Baskı:*Dersaâdet 1326, Te-

feyyüz Kitaphanesi, Kasbar 

Matbaası, 96 sayfa+. 

Kapağında ‚Maârif Nezâret-i 

Celîlesinin proğram komisyonu 

âlisince umûm mekâtib-i ibtidâiy-

yenin ikinci senelerinde tedris 

olunmak üzere kabul buyrulmuş-

tur‛ kaydının yer aldığı eserin 

incelediğimiz nüshası üzerinde 

yer alan bilgiye göre beşinci bas-

kıdır. 

Otuz okuma parçasında Düzen ve Temizlik, Oburluk ve Hır-

sızlık, Kurt, Toz Tanesi, Okuma Bilmenin Fâidesi-İki Ufak Şişe, İyilik, 

Tehlikede Olanlara Yardım Edelim, Edeplilik, Ebeveyne Şükran, İn-

san Vücûdunu Beslediği Gibi Akıl ve Zekâsını da Tağdiye Etmelidir, 

Bir Köpeğin Sadâkati, İyi Bir Hareket: Sehâvet, Pınar, İstikāmet, Mü-

tefâhir Çocuk, Hudut, İki Zenci ve Kitap, Hased ve Hâsid, Tabiî İlâç-

lar, Kıymetli Ot, Aksisedâ, Lastik Top ve Karıncalar, Buğday Tanesi, 

Mâlüllere Muâvenet, Zîbâ ile Küçük Yeğeni Sâbir, Çocuk ve Ayna, 

Hayır ve Faâliyet: İpek Teli, Sıhhat-Hastalık-Tabâbet- Hıfzıssıhhat-

Vesâyâ-yı Sıhhıyye, Ormanda Yangın, Muhabbet-i Hâlisâne-Ve 

Hüsn-i Hâtime başlıklarını taşıyan farklı mevzuları ele alan mü-

ellif, okuma parçaları ardından o metnin muhtevasına uygun 

olarak iri puntolarla ve çoğu kere sülüs hattıyla yazılmış ahlâkī 

                                                      
18 Özege, Katalog, nr. 19668.  
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ders/sıhhî ders başlıkları altında baxan bir-iki sayfa uzunlu-

ğunda parçadan çıkarılacak neticeleri de belirtmek yoluna git-

miştir. 

Kitabın sayfaları münâvebe ile nesih ve rik’a hatlarıyla 

basılarak, talebelerin bu harflerle yazılmış metinleri okuma 

alışkanlığı kazanmaları hedeflenmiştir. Bu metod ayrıca Os-

manlı eğitim hayatında el yazısı olarak kabul edilen rik’a hattı-

nın öğretilmesi yolunda başvurulan sürecin de bir parçası ola-

rak zikre değer görülmektedir ki, bu Ali Nazîmâ Bey’in bir 

özelliği olarak ayrıca işaret edilmesi geren bir husustur. 

3. Ta’lîm-i Vildân, İkinci kitab: Dürûs-ı Ahlâkiyye, [Der-

saâdet 1323/1905, Tefeyyüz Kitaphânesi, Artin Asaduryan Şir-

ket-i Mürettibiyye Matbaası, 92. sh.+19 

5. Baskı: *Dersaâdet 1323/1905, Tefeyyüz Kitaphânesi, 

Kasbar Matbaası, 92. sh.+ 

 

Ta’lîm-i Vildân’ın, İkinci kitab’ının kapağı ve sonundaki yazarın kitaplarına ait liste 

                                                      
19 Özege, Katalog, nr. 19669. 
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Eserin kapağındaki ‚Maarif Nezâret-i celîlesi proğram ko-

misyonu âlisince umûm mekâtib-i rüşdiyenin üçüncü senelerinde 

tedris olunmak üzere kabul buyrulmuştur‛ kaydından rüşdiyelerde 

okutulmak üzere kaleme alındığı anlaşılmaktadır, 

Bu kitap, ahlâk hakkında kısa bir girişle başlar. Müellif 

burada ahlâkın eğitim ile elde edileceğini belirterek: ‚Biz, Fahr-i 

kâinât efendimizin: ‘Ahlâkınızı tezhîb ve tahsîn ediniz. Ben mekârim-i 

ahlâkı itmâm için ba’s olundum’ kavl-i şerîfini nazar-ı itibâra alarak 

huyun değişmesine hüküm vereceğiz‛ anlayışıyla hareket ettiğini 

ifade etmektedir. Ayrıca ‚Hüsn-i ahlâkı idâme ve sû-i ahlâkı ıslâh 

Allah korkusuyla olur‛ diyerek dayanak noktasını da belirtmek-

tedir. Eserin fihristindeki ‚İhtiyât, İhsân, Uhuvvet, Edeb, İstikāmet, 

İsrâf, İtibar, İftirâ, Ülfet, İki Yüzlülük, Bed-hû, Bed-zebânlık, Boşbo-

ğazlık, Techil, Tahkīr, Sebât, Cemâl, Cehl, Hased-Hâsid, Hüsn-i karîn, 

Hakk-ı vildân, Haylazlık, Hîlekârlık, Hatâ, Hatâ-pûş, Hayr u şer, 

Dirâyet, Din, Râst-gû, Riâyet, Riâyetkârlık, Zebânkârlık, Sehâvet, 

Serkeşlik, Sirkat, Sefâhet, Sükût, Şetâret ve Beşâşet, Şefkat, Sıhhat, 

Sadâkat, İbâdet, Acele, İsmet ve İffet, İnat, Gadap, Gıybet, Fütüvvet, 

Kanâat, Kizb, Maskaralık ve Arsızlık ve Edebsizlik, Muâvenet, Men-

faat, Nankörlük, Letâfet, Vefâ, Hicv, Yemin‛ başlıkları, kitapta ele 

alınan 82 ahlâkī mevzuu göstermektedir. Kitabın sonunda ayrı-

ca müellifin matbu 66, basılacak 11 kitabının listesi verilmiştir 

(s. 83-90). 

3. Ta’lim-i Vildân Üçüncü 

Kitab “Kırâat-i Müfîde ve 

Zirâiyye‛, *Dersaâdet 1323, 110 

sh.]20 

Kaçıncı baskı oldukları 

tesbit edilemeyen diğer neşirler: 

*Dersaâdet 1324/1908, Şirket-i 

Mürettibiyye Matbaası, 110 sh.+; 

*Dersaâdet 1325/1909, Şirket-i 

Mürettibiyye Matbaası, 110 sh.+ 

                                                      
20 Özege, Katalog, nr. 19670. 
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İlk bakışta zirâat konulu okuma parçalarından oluşmuş 

gibi görünen kitap, Besmelenin ardından ‚Pederin Çalışması 

Âileyi Besler‛ adlı bir kısa parçayla başlamaktadır.‛ Haftadaki 

Günler, Çocuklara Hesap, Senedeki On İki Ay, Tereyağı, Peynir, Se-

ne, Sene-i Âdiye, Sene-i Kebîse, Zeytin ve Zeytin Yağı, Günün Tak-

simâtı: Saatler, Dakikalar, Sâniyeler, Çiftçinin Sevmedikleri, Çiftçinin 

Sevdikleri, Vaktin İsti’mâli, Kedilerin En İyisi, Toprağın Gıdası, Kızıl 

Gerdan Kuşu, Zirâat-i Mütenâvibe, Şeftâli, Hıfızssıhhat-i Hayvânât: 

Temizlik, Cisimler-Ahvâl-i Ecsâm, Efkâr-ı Bâtıla: Behlül ile Çiftlikte 

bir Gezinti<Mevâlid-i Selâse<Havâs-ı Hamse, Muhabbet..Cism-i 

İnsan<Şımarık Çocuk<Zevk ve Safâ Adasına Seyâhat<Sen Bernar 

Dağının Köpeği<Sa’y ve Gayret ve Hüner ve Ma’rifet<Kainât-

Ecrâm-ı Semâviyye- Coğrafya- Şekl-i Arz- Hareket-i 

Arz,...San’atinden Memnun Çocuk<‛ gibi farklı konuların işlen-

diği toplam 60 ana başlık altında yazar –ki bunların bazılarının 

bir çok alt başlığı vardır- ele alınan hemen her konunun, uygun 

bir ifadeyle ahlâkī ve hatta dinî yönüne işaret etmekte ve genç-

leri bilgilendirmektedir.  

Meselâ Haftadaki Günler’de Cuma namazından bahsedil-

mekte, Çocuklara Hesap’ta ana-babanın niçin hakkının ödene-

meyeceği hesaplatılmakta, Çiftçinin Sevdikleri parçasında ve her 

biri bir kuş türünün tanıtımına ayrılmış alt başlıklarında bu 

sevimli varlıkların faydaları anlatılarak, çocukların onların yu-

valarını bozmamalarına işaretle, hepsinin bir vazifesi olduğu, 

boşuna yaratılmadıkları vurgulanmaktadır. Ayrıca yukarıda 

işaret edilen bazı başlıkların ise doğrudan doğruya ahlâkī ko-

nuları ele aldığı görülmektedir. 

Dolayısıyla başlığındaki ‚Kırâat-i Müfîde ve Zirâiyye‛ 

ibâresinin ahlâkî bir çağrışımı olmamakla beraber Ta’lim-i 

Vildân’nın bu üçüncü kitabı, aynı zamanda müellifin ahlâk ko-

nusunu işleyen kıraat kitaplarının da güzel bir örneğini teşkil 

etmektedir. 
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4. Oku yahud Yeni Risâle-i Ahlâk ve Vezâif-i Etfâl, [Der-

saâdet 1307/1890, Kasbar Matbaası, 127+1 sh.+21 

2. Baskı: *Der-

saâdet 1308/1891, Kas-

bar Matbaası, 143+1 

sh.]; 

4. Baskı: *Der-

saâdet 1313/1895, Kas-

bar Matbaası, 98 sh.+, 

5. Baskı: *Der-

saâdet 1316/1898, Kas-

bar Matbaası, 152 sh.+, 

6. Baskı: *Der-

saâdet 1320/1902, Kas-

bar Matbaası, 150+2 

sh.], 

7. Baskı: *Der-

saâdet 1320/1902, Kas-

bar Matbaası, 100+4 

sh.]. 
Ali Nazîmâ Bey’in Oku yahud, Yeni Risâle-i Ahlâk ve 

Vezâif-i Etfâl adlı eserinin kapağı 

Tedrîsât-ı İbtidâiyye Kütüphânesi serisinin dokuzuncusu 

olan eser, yine bir kırâat kitabı hüviyetinde hazırlanmıştır. Ali 

Nazîmâ’nın tercümelerinden biri olduğu kapaktaki ‚müterci-

mi‛ ibâresinden anlaşılmaktaysa da, kitabın hangi dil, yazar ve 

eserden çevrildiği bilgisine yer verilmemiştir. 

(Çocukların hem kitap hem mektup yazısını birlikte okumaya 

alışmaları için tertib olunmuştur) alt başlığını taşıyan ve Ali 

Nazîmâ Bey’in Mekteb-i Mülkiye Darülfünûn Müdür muavini 

olduğu sırada hazırladığı bu kitap, aynı kapak içinde, hem rik’a 

hem de nesih hatlarıyla dizilerek basılmıştır. Risâlenin ‚ifade‛ 

başlıklı önsözünde şu bilgilere yer verilmiştir: ‚Bu ufak kitabı da 

                                                      
21 Özege, Katalog, nr. 15650. 
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çocuklara kendilerinde mevcut evsâf-ı memdûha ve mezmûmeyi irâe 

eder ve şundan kaçınılırsa bu kazanılır olduğunu zihinlere yerleştirir 

bir takım gâyet tabiî ve gâyet müfîd emsileden mürekkep bulunmak ve 

onların hem kitab hem de mektub yazılarını birlikte okumaya alışma-

larına medâr olmak için bu kitabın her bir sahifesinin nısfı nesih ve 

diğer nısfı rik’a olmak üzere tercüme ve tertib<‛ 

Bu ilk baskının 83. sahifesinde ise ‚ihtâr‛ başlığı altında 

şu not yer almıştır: ‚Çocukların dersleri buraya gelinceye kadar 

kitap yazısıyla birlikte mektup yazısını aslâ kekelemeksizin okumaya 

meleke hâsıl edecekleri Mekteb-i Edeb’te bi’t-tecrübe sübût bulmuş 

olduğundan seksen üçüncü sahifeden itibâren (Oku)nun maba’di 

yalnız rik’a hurûfuyla dizdirilmek münâsip görülmüştür.‛ Kitabın 

daha sonraki baskılarında ise bu kısım şu şekilde değiştirilmiş-

tir: ‚dörtte üç kısmının bir sahifesi nesih ve bir sahifesi rik’a ve bir 

kısmının yalnız rik’a hurûfatıyla olmak üzere tahrir ve tertib < bu 

defa hayli tashih ve ilâvelerle ve yedinci def’a olarak tab ve neşr ettir-

dim.‛ 

Kitabın muhtevasını teşkil eden yazılar fihristte şu başlık-

ları taşımaktadır: ‚Okuma Bilen Çocuk, Okuma Bilmeyen Çocuk, 

Uslu Çocuk, Uslu Olmayan Çocuk, Dikkatli Çocuk, Dikkatsiz Çocuk, 

İtâatli Çocuk, İtâatsiz Çocuk, Tenbel Çocuk, Tenbel Olmayan Çocuk, 

Ebeveynini Seven Çocuk, Ebeveynini Sevmeyen Çocuk, Nâzik Çocuk, 

Kaba Çocuk, Pisboğaz Çocuk, Pisboğaz Olmayan Çocuk, Pis Çocuk, 

Bu da Bir Pis Çocuk, Gâyet Temiz Bir Çocuk, İyi Arkadaş, Fenâ Ar-

kadaş, Hırçın, Sâlim, Bir İyi Çocuk, Zevzek Çocuk, Miskin Çocuk, 

Gayur Çocuk, İhtiyarlara Hürmet Eden Çocuk, İhtiyarlara Hürmet 

Etmeyen Çocuk, Yalancı Çocuk, Dâima Doğru Söyleyen Çocuk, Kibir-

li Çocuk, Kibirsiz Çocuk, Kalbi Saf Çocuk, Kalbi Fâsid Çocuk, Hırsız 

Çocuk, Edebli Çocuk, İyi Birâder, Kıskanç Çocuk, Nazlı Çocuk, Nazlı 

Olmayan Çocuk, Sır Saklayan Çocuk, Boşboğaz Çocuk, Hoyrat Ço-

cuk, Terbiyeli Çocuk, Devamsız Çocuk, Devamlı Çocuk, Mektebe Geç 

Gelen Çocuk, Mektebe Vaktiyle Gelen Çocuk, Mütecessis Çocuk, Bu 

da Mütecessis Çocuk, Abûs Çocuk, Güler Yüzlü Çocuk, Bir Küçük 

Haylaz, Kurnaz Çocuk, Nankör Çocuk, Nimetşinâs Çocuk, Mürâî 

Çocuk, Gayet sâdık bir Çocuk, Arzûsunu Yaptırmak İsteyen Çocuk, 
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İtaatli Çocuk, Şaşkın Çocuk, Sofrada Terbiyesizlik Eden Çocuk, Sofra-

da Terbiyesizlik Etmeyen Çocuk, Mektepte Gevezelik Eden Çocuk, 

Mektepte Gevezelik Etmeyen Çocuk, Müstehzî Çocuk, Terbiyesiz Ço-

cuk, Tedbirli Çocuk, Hocasını Sevmeyen Çocuk, Hocasını Seven Ço-

cuk, Hayvanlara Acımalıdır, Hayvanlara Fenâlık Eden Çocuk, Hay-

vanlara İyilik Eden Çocuk, Küçük Kuşları Yuvalarından Almamalı-

dır, Kuşları Yuvasından Alan Basri, At, Eşek, Öküz ve İnek, Keçi ve 

Koyun, Köpek, Kedi, Tavuk, Kırlangıç, Baştankara, Ötleğen Kuşu ve 

Nar Bülbülü, İspinoz ve Saka Kuşu, Mektep, Öğle Tatili, Evde Taâm, 

Tevzî-i Mükâfât, Âferin Varakası, Tahsin Varakası, İmtiyaz Varakası, 

Nokta-i Takbîh, Tevkîf, İzinsizlik, Tebeşir, Yazı Tahtası, Mektebimizin 

Saati, Teneffüs Bahçesi, Leylî Şâkird Olmasını İsterim, Nehârî Şâkird 

Olmasını İsterim, Uzun Boy Boş Kafa, Numûne-i Sadâkat, Adâlet-i 

İlâhî, İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış, Büyük Bir Çocuk Olursam, Büyük 

Bir Kız Olursam.‛ 

Görüldüğü gibi kitapta yer alan konular özellikle köyler-

de ve çiftliklerde yaşayan bir çocuğun mektep ve mektep dışın-

daki hayatına ait ahlâkī öğütler veren parçalar halinde düzen-

lenmiştir. Bu özelliği sebebiyle çok basılmış olmalıdır. 

5. On temmuz: Ma’lûmât-ı Medeniyye ve Tatbikāt-ı 

Ahlâkıyye ve Sâireye Dâir Kırâat Kitabı, Birinci Kısım: 

[Dersaâdet 1327/1911, Tefeyyüz Kitaphanesi, 128 sh.,] 22; 

2. Baskı: *Dersaâdet 1328/1912, Tefeyyüz Kitaphanesi, 128 

sh.,]; 

İkinci Kısım: *Dersaâdet 1327/1911, 128 sh.]; 

2. Baskı: *Dersaâdet 1328/1912, Tefeyyüz Kitaphanesi, 

Kasbar Matbaası, 134 sh.+ 

                                                      
22 Özege, Katalog, nr. 15708. 

http://katalog.ibb.gov.tr/yordambt/yordam.php?-ac=arama&-vt=YordamBTSYS&betik=ali%20nazima&bolumsanal=004
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Ali Nazîmâ Bey’in On Temmuz Ma’lûmat-ı 

Mede-   niyye ve Tatbikât-ı Ahlâkiyye adlı 

eserinin kapağı 

 

Özege, kitabın 

üçüncü kısmının Hüse-

yin Hıfzı adlı bir yazara 

ait olduğunu belirtmek-

tedir.23 

Yine bir kırâat 

kitabı hüviyetinde 

hazırlanan eserin ka-

pağında ‚Çocuklar için 

devr-i Meşrûtiyette ilk 

tab olunan kırâat kitabı-

dır‛ kaydını taşıması 

dikkat çekmektedir. 

Değişik mevzularda 

76 okuma parçasın-

dan oluşa eserin fih-

ristinde şu konuların 

ele alındığı belirtil-

mektedir: 

‚Hürriyet, Müsâvât, Uhuvvet, Adâlet, İttihad, İffet, İstikāmet, 

Vatan ve Çocuk, Üç Ağaç Fidanı, Garib Bir Vak’a, İki Hemşîre, 

İsti’âne, Mektup Yazma Usûlü-Posta, Ma’lûmât-ı Medeniyye, 

Boru Sadâsı, Asker, Jandarma, Tulumbacı, Zengin Çocuğu, 

Fakir Çocuğu, Çocuk, İnsanların İfâ Ettikleri Hidemât-ı Müte-

kābile *Vergi+, İnsanların İfâ Ettikleri Hidemât-ı Mütekābile 

(mâba’d) *Rüsûmât-İhtisâb-ı Resmî-Mal Kaçırma ve Kaçakçı-

lık+, Dâire-i Belediyye-Belediye Meclisi-Meclis-i Umûmî-i Be-

ledî-Meclis-i Meb’ûsân, Ameleden Kimse İçin Tahsîlin Fâidesi, 

Ağustos Böceği ile Karınca, İki Davacı, Mevt, Emsâl-i Haseneye 

                                                      
23 Efkâr-ı Âliye, Kemâlât-ı İnsâniyye, Fezâil-i Ahlâkıyye  *İstanbul 

1328/1912, Vezir Hanı 48  numaralı Matbaa, 160 sh.+, Özege, age., nr. 

15708. 
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Ali Nazîmâ Bey’in Farsça ahlâkî 

metinlerden seçerek oluşturduğu 

Nasîhati Hükemâ adlı kitabı 

Tatbîk-i Hâl ve Kāl Etmelidir, Çiçek, Tenbel, Altın Yumurta 

Yumurtlayan Tavuk, İntihâb İçin Verilen Rey ve Ehemmiyeti, 

Meşe ile Saz, Emniyet sandığı-Günde Yirmi Para, Bir Kadının 

Zekâveti, Tayfur-zâde Kardeşler, Satılık Araba, Nasihatü’l-

ihvân, Hükûmet Mektepleri, Mükâfâtı Görülmüş Şükrân, Tâci-

rin Oğlu, Maârif Nezâreti, Halep Vilâyeti, Devâir-i Merkeziyye, 

Palamut ile Bal kabağı, Sabrın Sonu Selâmettir, Nisvân-ı İslâm 

Bahsi, Ebûbekri’s-sıddîk, Hikâye-i Manzûme, Hatâ, Istakoz 

Saydı, Karga ile Tilki, Abdülkādir Kadri Efendinin Meb’ûsâna 

Hitâbı, Kuvve-i Cebriyenin Fâidesi, Sâhib-i Ma’lûmât Olmaya 

Nasıl Devam Olunur, Tahsilin Fâidesi, Bir Şirket-i Mübâdele, 

Etnoğrafyaya Bir Nazar, Ulüv-vi Cenâb, Tütün İçmeyiniz, Ser-

levha, Sineklere Karşı Bir Hüküm, Körün Değneği, Terahhüm, 

Hakkıyla Kazanılmış Servet, Kızları Tarafından Tahlîs Olun-

muş Bir Peder, Vilâyetler, Oruç Reis yahut Bir Çocuğun Pede-

rine Karşı Ettiği Fedâkârlık, Kosova Muzafferiyeti, İyilik 

Vak’aları, İlm-i Servete Dâir Bir Medhâl, Maârif-i Nisvân, 

Mektebler, Sultan Mehmed-i Hâmis Hazretleri, Postahânede, 

Zâbıta Memuru, Serseriler, 

Sâhir Muallim‛. 

6. İlâveli Nasîhati Hü-

kemâ, *İstanbul 1308/1891, 

Kitapçı Kasbar, Kasbar Mat-

baası, 32 sh.+ 24, 

2. Baskı: * İstanbul 

1308/1891, Kitapçı Kasbar, 

Kasbar Matbaası, 32 sh.+. 

Tedrisât-ı Rüşdiye Kü-

tüphanesi’nin 22. si olarak 

basılmış, Farsça ahlâkî metin-

lerden seçilerek oluşturul-

                                                      
24 Özege, Katalog, nr. 8726. 
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muş bu kıraat kitabında manzum ve mensur parçalar mevcut-

tur. Birinci bölümde Farsça hikmetler yer almakta takiben 

Sa’dî-i Şîrâzî’nin Pendâmesinden ‚ilmin fazileti, tevâzu, doğruluk, 

itâat, kanâat, kerem, cimrilik, kibirlenme, zulüm, yalan‛ konuların-

daki pasajlar aktarılmaktadır.  

Ardından Attâr’ın Pendnâmesinden ‚Nefs-i Emmâre, İyi 

Ameller, Dünyanın Vefasızlığı, Münâfığın Sıfatları, Takva Sahipleri-

nin Alâmetleri, Akıllıların Sıfatları, Ahlâk-ı Hamîde, Tedbirli Olmak‛ 

gibi başlıklar altında seçilmiş beyitlere yer verilmiştir. Ayrıca 

derlemenin sonuna ‚Metn-i risâlede münderiç bazı lügatlerden 

mürekkebtir‛ başlığı altında bir ‚lügatçe‛ eklenmiştir (s. 232). 

Böylece yazar hem bir kırâat kitabı oluşturmuş, hem Farsça 

öğrenilmesine katkıda bulunmuş, hem de gençlerin okudukları 

metinler yoluyla ahlâkī değerleri elde etme yolunda bilgilendi-

rilmesini sağlamış olmaktadır. Kitabın ilâvesiz baskısının ne 

zaman yapıldığı tesbit edilememiştir. 

7. Hazîne-i Kırâat ya-

hut Çocuklara İkiyüz Hikâye, 

Birinci Kısım, *Dersaâdet 

1328/1912 Tefeyyüz Ki-

taphânesi, Artin Asaduryan 

Matbaası, 3. baskı, 160 sh.] 25; 

- *İstanbul 1331/1915, 

Kasbar Matbaası, 160 sh.+. 

Özege, eserin birinci 

kısmının 3. baskısına ulaşmış 

olmalı ki bunu ayrıca zikret-

mekte, anlaşıldığına göre ki-

tap ayrıca iki kısmı bir arada 

olarak da basılmıştır: Hazîne-i 

Kırâat yahut Çocuklara İkiyüz 

Hikâye, İkinci Kısım, *Der-

saâdet 1328/1912, Kasbar Matbaası, 222 sh.+. 

                                                      
25 Özege, Katalog, nr. 7202. 
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Kapağında ‚Maârif Nezâreti Celîlesi’nin yeni programına 

dâhil olup çocukların tehzîb-i ahlâk ve tahsin-i etvâr etmelerine hâdim 

ahlâkī, edebî, hissî ve ibret âmiz iki yüz hikâyeden müteşekkil bir hazi-

ne-i kırâatdır.‛ Kaydı bulunmaktadır. Kitabın sonundaki ilâve 

sayfada müellifin ‚Yeni Tab Olunan Kitaplar‛ının listesi vardır. 

8. Sü’âl ve Cevaplı Tertib-i Cedîd Ahlâk Risâlesi, Nesih 

ve Rik’a hattıyla (İstanbul 1323-1325/1907, Asır Matbaası, neş-

reden: Yani Martoğlu, 89 sh.]26 

Anlaşıldığı kadarıyla 

eser, Nazîmâ Bey’in, tebli-

ğimizin 1 numarasında ta-

nıttığımız Tertîb-i Cedîd İlâve-

li Risâle-i Ahlâk, adlı kitabı-

nın bazı değişikliklerle ge-

nişletildikten sonra, soru 

kısımları çıkartılarak karşı-

lıklı sayfalarda nesih ve rik’a 

hatlarıyla basılmış halinden 

ibarettir. İlk kitapta ‚iptidâ‛ 

başlıklı kısımda verilen bil-

giler burada soruların cevabı 

olarak aktarılmıştır. Eserin 

üzerinde yer alan ve Maârif 

Nezâreti’nin iznini gösteren 

tarihlerden bu kitabın ilkin-

den sonra bastırıldığı anla-

şılmaktadır.  

Kataloglarda adı zikredilmesine rağmen nüshası görüle-

meyen bu eser maalesef incelenememiştir. 

                                                      
26 Özege, Katalog; nr. 18392. 
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9. Minimini Yektâ:  Ahlâk 

ve Ma’lûmât-ı İbtidâiyyeye 

Dâir Kırâat Risâlesidir, [Der-

saâdet 1327/1911, Tefeyyüz 

Kitaphânesi, 48 sh.]27 

Müellif ‚ifâde‛ başlıklı 

önsözünde kitabını şu cümleler-

le tanıtmaktadır: ‚Çocukların 

tehzîb-i ahlâkına hâdim olmakla 

beraber metn-i risâlede mevcut 

Arabî ve Fârisî lügatlerden mürek-

kep olup nihayetine ilâve olunmuş 

olan lügatçeye müracaatlerinde bir 

hayli lügat de zapt edecekleri cihetle talebeler için gâyet fâide-bahş bir 

eserdir.‛ 

Kabaca gözden geçirildiğinde eserin,  

ُسوَل َوأُْولِي َها الَِّذيَن آَمُنوْا أَِطيُعوْا للّاَ َوأَِطيُعوْا الرَّ ِمنُكمْ  األَْمرِ    َيا أَيُّ   

Ey imân edenler! Allah’a itaat ediniz! Resûlüne ve içinizden 

olan ul’û’l-emre itaat ediniz<‛ âyetine28  uygun şekillendirildiği 

için Allah’a, Peygamber’e, ulûl-emr’e, ana ve baba’ya itaat gibi 

kavramlar hakkında bilgi veren okuma parçalarıyla başladığı 

görülmektedir. Kitabın metinlerinde müellif, yer yer daha geniş 

bilgi elde etmek için ilgili konularda daha önce kaleme aldığı 

diğer kitaplarının okunmasını tavsiye etmektedir. 

Ayrıca, başka kitaplarında olduğu gibi burada da Ali 

Nazîmâ Bey, eserinin sonuna metinlerde geçen Arapça-Farsça 

kelimelerin kolayca öğrenilmesini temin için bir lügatçe ekle-

miştir. Kataloglarda adı zikredilmesine rağmen nüshasına ula-

şılamayan bu eser maalesef incelenememiştir. 

                                                      
27 Müjgân Cunbur ve dgr. Türkiye Basmaları Toplu Katalogu, Arap 

Harfli Türkçe Eserler, I/2, Ankara 1990, s. 496/3492.   
28 en-Nisâ sûresi 4/59. 

http://www.oncu.com/eskiharflikitaplar-wordpress/index.php/2011/06/15/mini-mini-yekta-ahlak-ve-mamumat-i-ibtidaiyyeye-dair-kiraat-risalesidir-18225/
http://www.oncu.com/eskiharflikitaplar-wordpress/index.php/2011/06/15/mini-mini-yekta-ahlak-ve-mamumat-i-ibtidaiyyeye-dair-kiraat-risalesidir-18225/
http://www.oncu.com/eskiharflikitaplar-wordpress/index.php/2011/06/15/mini-mini-yekta-ahlak-ve-mamumat-i-ibtidaiyyeye-dair-kiraat-risalesidir-18225/
http://www.oncu.com/eskiharflikitaplar-wordpress/index.php/2011/06/15/mini-mini-yekta-ahlak-ve-mamumat-i-ibtidaiyyeye-dair-kiraat-risalesidir-18225/
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10. İnci Kitap, *Dersaâdet 

1328/1912, Tefeyyüz Kütübhanesi, 

Kasbar Matbaası, 143 sh. resimli]29 

Üzerinde ‚Çocuklara dürûs-ı 

ahlâkıyye ve hikâyât-ı lâtifeyi hâvi 

kıraat kitabıdır‛ kaydı bulunan 

eser çoğu fabl mahiyetindeki ib-

retli hikâyelerin bir araya getiril-

diği çeşitli okuma parçalarından 

oluşmaktadır. 

Okuma parçalarının rik’a 

harfli başlıkların altında konunun 

ahlâkî özü hakkında kısa bir tak-

dim cümlesi yer almaktadır. Ni-

tekim ilk parça olan İnci’nin altına ‚Cenâb-ı Allah’ın Lütfundan 

Asla Ümid Kesilmemelidir‛; ‚İnci Çiçeği‛ başlığının altında ‚Az 

Sadaka Çok Belâları Def Eder‛ gibi bazıları ayet ve hadislerden bir 

kısmı da atasözleri ve topluma mâl olmuş ahlâkî değerleri kısa 

ve özlü şekilde aktaran cümleler konulmuştur. Ayrıca konuyla 

ilgili güzel çizimler ilâvesiyle dikkat çekici hale getirilmiş kitap-

ta, hemen her parça bu şekilde düzenlenmiştir.  

İlâve olarak her parçanın sonunda ‚Şifâhen ve Tahrîren 

Beyân-ı Efkâr‛ başlıklı bir kısım yer almakta ve burada okunan 

parçayla ilgili sorular sorularak öğrencilerin bunları cevapla-

ması istenmektedir.  

11. Rehber-i İmlâ yahut Esmâ-i Türkiyye, Birinci Kısım, 

*İstanbul 1308/1891, 

2. Baskı: *İstanbul 1309/1892, Kitapçı Kasbar, Kasbar Mat-

baası, 63 sh.+, 

- *İstanbul 1313, Kitapçı Kasbar, Kasbar Matbaası, 63 sh.+, 

5. Baskı: *İstanbul 1318/1900, Kitapçı Kasbar, Kasbar Mat-

baası, 63 sh.+. 30 

                                                      
29  Özege, Katalog; nr.  9124. 
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‚Tedrisât-ı İbtidâiyye Kü-

tüphanesi‛inden old uğu belir-

tilmekle beraber numara veril-

mediği görülen eseri Seyfettin 

Özege, serinin on altıncısı olarak 

kaydetmiştir.  

Ali Nazîmâ Bey, bu küçük 

esere yazdığı ‚ifade‛ başlıklı 

önsözde: ‚Sâye-i maârif-vâye-i 

hazret-i pâdişâhîde pek çok tashîhât 

icrâ ederek ikinci defa olarak tab‘ına 

muvaffak olduğum ve (Rehber-i 

İmlâ yahud Esmâ-i Türkiyye) 

nâmıyla cem etmiş bulunduğum bu 

eser-i nâçiz, okuyup yazmaya yeni başlamış olan çocuklara mahsûs-

tur. Mektep şâkirdânı ismini yazmasını istediği kelimeyi nasıl yazaca-

ğını bilmek için o kelime neye dâir ise ona göre faslını bulup bu faslın 

içinden imlâsını öğrenir ve yazar. Bu sûretle kelime aramaya devam 

ede ede imlâsını düzeltmeye muvaffak olur. Bundan başka çocuklara 

kıraat makâmında okutturulmak üzere her faslın nihâyetine tehzîb-i 

ahlâka hizmet eder bir takım ibâreler dahi yazılmıştır. Bu sebeple 

‚Rehber-i İmlâ‛nın bir ismine de ‚Risâle-i Ahlâk‛ dense sezâdır‛ 

diyerek tanıtmaktadır (s. 2).  

Ayrıca eserin sonunda ‚45. Kıraat‛ başlığı altında: ‚Ço-

cuklarım! Buraya kadar sizlere birçok ahlâk-ı hasene ile ahlâk-ı 

mezmûmeden bahsettim. Şimdi dahi ister doğru ve ister yalan 

bir şey için olsun zarûret ve lüzûm-ı sahîh olmadıkça şer‘an 

memnû olan yemîne dilinizi alıştırmamanızı size tavsiye ve 

ihtâr ... ederim (s. 62-63) cümleleri yer almakta ve eser bu pa-

ragrafla tamamlanmaktadır. 

                                                                                                                  
30  Özege, Katalog, nr. 16606. 
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Birkaç baskısı bulunan eserin ikinci kısmı yine Özege’nin 

tesbitine göre31 *Faik+ Reşad Bey tarafından kaleme alınmış gö-

rünmektedir.32 

12. Çocuklara Ahlâk Dersleri. Listelerde adı zikredilmesine 

rağmen nüshasına ulaşılamayan bu eser de maalesef incelene-

memiştir. 

Sonuç  

Asıl adı Mehmed Ali olan ve eserlerinde kullandığı, Ali 

Nazîmâ imzasıyla tanınan bu velût Osmanlı müellifi,  1861’de 

İstanbul Üsküdar’da Doğancılar semtinde doğmuş ve 75 yıllık 

bereketli bir ömrün ardından yine 1935’te İstanbul’da vefat et-

miştir. 

Dürüst ve çalışkan kişiliğiyle tanınan İstanbul Beyefendisi 

Ali Nazîmâ Bey’in, iyi bir tahsilin ardından Arapça, Farsça ve 

Fransızcayı bu dilleri öğretecek ve eserler tercüme edecek dere-

cede öğrendiği anlaşılmaktadır. 

Memuriyet hayatına 1881’de Galatasaray Mekteb-i 

Sultânîsi Türkçe ve Arapça hocalığına tayin edilerek başladı. 

Rüşdiyelerden itibaren, devrin önemli eğitim kurumlarının 

hocalıkları ve idareciliklerinde bulundu. Bunlar arasında İstan-

bul’daki çeşitli Yüksekokul ve Üniversiteler de vadır. Mekteb-i 

Edeb adlı bir özel okul açtı. Daha çok eğitimci kimliğiyle ve 

çeşitli konularda kaleme aldığı her biri birçok defa basılmış irili 

ufaklı 150’den fazla kitap ve risâleleriyle, yaşadığı devrin ta-

nınmış müellif ve hocalarının en önde gelenleri arasına girdi. 

Arkadaşı Faik Reşad beyle birlikte Osmanlıca bir sözlük de ha-

zırlamış olan bu değerli Osmanlı münevverinin, mühim eğitim-

ci kimliğine rağmen günümüzde unutulmaya yüz tutmuş çok 

kıymetli bir şahsiyet olduğu artık netlik kazanmıştır.   

                                                      
31  Özege, Katalog, nr. 1443. 
32 *İstanbul 1309/1892, Kitapçı Kasbar, Kasbar Matbaası, 84 sh.+. 
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Ali Nazîmâ Bey’in önemli ikinci özelliği de, şimdiye ka-

dar üzerinde yeterince ciddiyetle durulmadığı görülen ahlâkçı-

lığıdır. Nitekim tebliğimizi hazırladıktan sonra kaleme aldığı 

eserden on beş kadarının, devrin ibtidaîlerinden rüşdiye ve 

idâdîlere yani ilk mekteplerinden başlayarak liselere kadar çe-

şitli sınıflarda okutulan ahlâk konulu ders kitapları olduğu or-

taya çıktı. Bunları kısaca tanıtmak ve özelliklerini belirtmeyi 

hedefleyen bu ilk adım, ileride bu hususta çalışacak uzman 

araştırmacılara yol göstermiş olursa vazifesini yapmış olacaktır. 

Bu vesileyle belirtmek gerekir ki Osmanlı XVIII-XIX. yüzyılla-

rında Ali Nazîmâ Bey’e yakın özelliklere sahip birçok isim, 

özellikle genç araştırmacılardan ilgi beklemektedir.  

Ali Nazîmâ Bey’in ismini, ilk defa ENDERUN Kitabe-

vi’nde, oranın müdâvimlerinden olan büyük bibliyograf mer-

hum Seyfettin Özeğe Bey’den duymuş ve bazı kitaplarını da 

zaman içinde elde etmiştim. Ancak çalışmalarımız sırasında, 

adları bilinen kitaplarının nüshalarına bile kütüphanelerde rast-

lanılmayan bu velûd müellifin birçok eserinin kendisi gibi gizli 

kaldığını gördük. İnşaallah yakın bir gelecekte, eserlerinin açık-

lamalı bir bibliyografyasını yayımlamak üzere çalıştığımız 

müjdesiyle, üzerimize düşenin bir kısmını daha yerine getirmek 

gayretinde olduğumuzu erbâb-ı ilme arz ederiz.  

Bu vesîle ile yakın geçmişimizde ilim, eğitim ve kültür 

dünyamıza büyük hizmetlerde bulunmuş Ali Nazîmâ ve Sey-

fettin Özege Bey’lere de rahmetler niyâzı ile hatm-i kelâm eyle-

riz.   
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BAHÂ TEVFİK ve AHLÂK ANLAYIŞI 

 

Mehmet Tayfun AMMAN 
 

Giriş 

II. Meşruiyet dönemi aydınlarından Bahâ Tevfik, kısa öm-

rünü yoğun bir yayın faaliyetiyle geçirmiş, çeşitli dergiler çı-

karmış ya da çıkarılmasına katkıda bulunmuş, onlarca makale-

nin yanı sıra telif ve tercüme birçok eser vermiş, bütün bu ça-

lışmalarıyla Türkiye’nin modernleşme döneminde felsefe tari-

hinin dikkat çeken isimlerinden birisi olmuştur. Çalışmalarının 

bütününe bakıldığında, Osmanlı’nın son döneminde, içinde 

yetiştiği topluma radikal eleştiriler yönelten, dinî ve kutsal de-

ğerlere açıkça cephe alan, ateizmi, anarşizmi, biyolojik materya-

lizmi hararetle savunan polemikçi bilimperest bir yazar olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Cemil Meriç'e göre Bahâ Tevfik, ‚idra-

kinin kapılarını her millî değere taassupla kapamış‛, ‚Batı'nın 

en hâyide yalanlarını ilmin son sözü olarak sergilemiş‛ mater-

yalist bir yazardır. Beşir Fuad ile Ali Nâmık'tan sonra "dalâlet 

ordusunun üçüncü gönüllüsü"dür.‛1 

Biz bu çalışmada önce Bahâ Tevfik’in hayatı ve eserlerin-

den söz edecek, sonra ‚ahlâk‛la ilgili görüşlerini anlatacağız. 

‚Yeni Ahlâk‛ isimli bir kitap telif etmiş ve ahlâkla ilgili yazılar 

kaleme almış bir kişi olarak Bahâ Tevfik’in modern dönem 

                                                      

 Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bö-

lümü, metamman@yahoo.com 
1 Cemil Meriç, Bu Ülke, İletişim Yay., İstanbul, 1998, s.134. 
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Türk ahlâkçıları arasında anılmaya değer bir isim olup olmadı-

ğı tartışmaya açıktır. Ancak yaşadığı dönemde sesini duyura-

bilmiş bir felsefeci olarak ilgiyi hak etmektedir. 

 

1. Bahâ Tevfik’in Hayatı ve Eserleri 

Bahâ Tevfik 1884 yılında İzmir’de doğmuş, ilk ve orta eği-

timini orada gördükten sonra İstanbul’a gelerek Mülkiye Mek-

tebi’ni bitirmiş (1907), kısa bir süre memur olarak çalışmış, da-

ha sonra 1914 yılında vefat edene kadar Rehber-i İttihâd-ı 

Osmânî Mektebi’nde felsefe hocalığı yapmıştır. 

Bahâ Tevfik’in hayatında ilk dikkatimizi çeken şey, çok 

genç yaşta vefat etmesine rağmen yoğun bir yayın faaliyeti 

yapmış olmasıdır. Çıkardığı dergiler, yazdığı kitaplar ve maka-

leler, tercüme ettiği eserler, bunların tamamı 1907-1914 yılları 

arasında yedi yıllık bir emeğin ürünüdür. 1910 yılında arkadaşı 

Ahmed Nebil ile Teceddüd-i İlmî ve Felsefî Kütüphanesi adlı 

yayınevini kurmuş, 1913’te Türkiye’nin ilk felsefe dergilerinden 

biri olan Felsefe Mecmuası’nı çıkarmıştır. Yayın faaliyetinde ya-

kın çalışma arkadaşları -telif ya da tercüme- birçok eseri birlikte 

kaleme aldıkları Ahmed Nebil, Subhi Edhem ve ve Memduh 

Süleyman’dır. Tanzimat’tan beri Doğu’ya ve Batı’ya aynı dere-

cede bağlı olan Türk fikir adamları arasında ilk defa Bahâ Tev-

fik tek yönlü bilgisiyle bütün dikkatini Batı’ya çevirmiş, orta 

öğretim öğrencilerine, halka ve aydınlara ayrı ayrı hitap etmiş, 

yaşadığı dönemde ‚materyalizm‛ sözünü bayraklaştırmaktan 

çekinmemiş ve çağdaşlarına radikal davranmayı öğretmiştir. 

Türk fikir hayatında ateizmi açıkça savunan, dine ve dince mu-

kaddes sayılan şeylere karşı pervasızca hücum eden ilk kişiler 

arasındadır .2 

Bahâ Tevfik Biraz Felsefe (AÜ DTCF, İsmail Saib Sencer 

Ktp., nr. I/4907), Fransızca İştikak Lügatı (Hasan Vasfi ile I-II, 

İstanbul 1323-1325), Tedkîkat: Terâcim-i Ahvâl (İstanbul 1325), 

                                                      
2 Abdullah Uçman, ‚Bahâ Tevfik‛, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, 

1991, c. IV, s. 453. 
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Hassâsiyât Bahsi ve Yeni Ahlâk (Ahmed Nebil ile İstanbul 1910), 

Karagöz Salnâmesi (İstanbul 1913), Felsefe-i Edebiyyat ve Şair Celîs 

(İstanbul 1330), Muhtasar Felsefe (İstanbul 1331), Felsefe-i Ferd 

(İstanbul 1332), Teceddüd-i İlmî ve Edebî (İstanbul, ts.), Psikoloji-

İlm-i Ahvâl-i Rûh (Ahmed Nebil ile İstanbul, ts.), Niçe, Hayatı ve 

Felsefesi (Ahmed Nebil ve Memduh Süleyman ile İstanbul, ts.) 

adlı kitapları telif etmiş; Tolstoy’un Ba‘s ü Ba‘de’l-mevt (İstanbul 

1325), O. Lacquerre’in Feminizm Âlem-i Nisvan (İstanbul, ts.), 

Robier’in Mantık (, İstanbul, ts.), E. Haeckel’in Vahdet-i Mevcûd: 

Bir Tabîiyyât Âliminin Dini (Ahmed Nebil ile İstanbul, ts.), L. 

Büchner’in Madde ve Kuvvet (Ahmed Nebil ile I-III, İstanbul, ts.), 

A. Fouillée’nin Târîh-i Felsefe (Ahmed Nebil ile I-II, İstanbul, ts.) 

kitaplarını tercüme etmiş; Hâle (İstanbul 1320), İzmir (İzmir 

1323), Edeb Yâhû (İstanbul 1324), Kadın (Selânik 1324), Eşref (İs-

tanbul 1325), Musavver Eşref (İstanbul 1325), Şehbal (İstanbul 

1325), el-Ma‘lûm (İstanbul 1326), Eşek (İstanbul 1326), Felsefe 

Mecmuası (İstanbul 1326), Karagöz (İstanbul 1326), Kibar (İstan-

bul 1326), Piyano (17. sayıdan sonra Düşünüyorum, İstanbul 

1326), Tenkid (İstanbul 1326), Yine O (İstanbul 1326), Yûhâ (İs-

tanbul 1326), Âlem (İstanbul 1327), Yirminci Asırda Zekâ (İstan-

bul 1328), Zekâ (İstanbul 1328), Çocuk Duygusu (İstanbul 1329) 

adlı süreli yayınları çıkarmış, çıkmasına yardımcı olmuş ve 

başyazarlığını yapmıştır.3 

 

2. Bahâ Tevfik’in Ahlâkla İlgili Görüşleri 

Bahâ Tevfik Osmanlı’nın son döneminde ‚dinî değerleri 

esas alan geleneksel ahlâkı eleştiren‛ ve ‚yeni ahlâk‛ adını ver-

dikleri ‚tercümeler yoluyla dinden bağımsız pozitivist ve hü-

manist bir ahlâk oluşturma‛ arayışına giren aydınlardan birisi-

dir.4 Biz burada ‚Sosyal Yapının Ahlâkî Eleştirisi‛ ve ‚Mevcut 

                                                      
3 A.g.m.,  s. 453. 
4 Ahmet Çapku, ‚Cemil Sena’da Yeni Ahlâk Arayışı‛, İslâm Araştırmala-

rı Dergisi, 25 (2011), 173-188, s. 173. 
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Ahlâkın Felsefî Eleştirisi‛ başlıkları altında onun ahlâk eleştiri-

sini anlattıktan sonra ‚yeni ahlâk‛ önerisini özetleyeceğiz. 

 

2.1. Sosyal Yapının Ahlâkî Eleştirisi 

Bilindiği üzere son dönem Osmanlı aydınlarının ortak 

problemlerinin birincisi Batı karşısında siyasal, ekonomik ve 

askeri üstünlüğünü kaybetmiş olan Devletin nasıl ayakta tutu-

labileceğiydi. Yirminci yüzyılın başlarına gelindiğinde yüzyıl-

dır sürdürülen modernleşme ve gelişme çabalarına rağmen 

İmparatorluk iç ve dış sorunlarıyla başa çıkmakta zorlanıyor, 

çabalar kan kaybını önlemeye yetmiyordu. Buhran dönemleri 

kaçınılmaz olarak kurtuluş yolları aramanın da en yoğun oldu-

ğu dönemlerdir. Yakın tarihimizin şüphesiz en sıkıntılı yılları I. 

Dünya Savaşı’nın yaşandığı, sonucunda İmparatorluğun tasfiye 

edildiği ve Cumhuriyet’in kurulduğu yirminci yüzyılın ilk çey-

reğidir. Bu yıllarda fikir tarihimizin en hararetli tartışmaları 

yaşanmış, Bahâ Tevfik radikal görüşleriyle bu tartışmaların ön 

safında yer almış, ateşli ve saldırgan üslubuyla dikkatleri çek-

miştir.  

Yayınlamış olduğu Felsefe-i Ferd kitabında ‚Çöküşe Sebep 

Bireydeki Ahlâk Bozukluğudur‛ başlıklı yazı onun ‚ahlâk‛ önce-

likli yaklaşımını göstermesi açısından önemlidir:  

‚Memleketimizin gelişme yolunda büyük bir hızla ilerle-

mediğini söyleyenler, bu gecikmişliğin sebebi olmak üzere pek 

çok şeyler anmışlardır. Bence bu sebeplerin en önemlisi ahlâk 

bozukluğudur. Hatta bu hastalık bence cehaletten daha önce ve 

daha müthiştir. Ahlâkî metanetini ve her türlü anlamıyla terbi-

yeye malik olmayan bir ulusun bireyleri yalnız gecikmişliğe 

değil, hatta batışa bile mahkûm olur. Tarihin birçok olayları 

buna tanıktır. Roma, Bizans hükümetleri, Endülüs İslâmî salta-

natı, hatta Lehistan'ın akıbeti herkesçe bilinmektedir. Bu hü-

kümetlerin hepsinde de ahlâk bozulmuş, bireylerde metanet ve 

doğruluk kalmamış, utanç denilen özellik bütün bütün silin-

mişti. Ne yazık söylemeğe mecburum ki bizde de bu durumun 
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başlangıcına tanık olunmaktadır. Yalancılık, dolandırıcılık, göz 

boyamak gibi bayağı sanatlar memleketimizin her tarafında ve 

özellikle az çok uygarlaşmış şehirlerimizde pek çok dikkat çe-

kiyor. Bu gibi ahlâksızlıklarımız, ister devr-i sabık'ın *Abdül-

hamid'in istibdad rejimi kastediliyor.+ suçu ve zorunlu bir so-

nucu olsun, ister günden güne artan manevi hastalığımız olsun; 

etkisi daima birdir. Vatandaşların görevi bu acı gerçeği gizle-

mek ve onu dile getirmekten korkmak değil, tam tersine açmak; 

tartışmak ve tedavisine çalışmaktır."5 

Balkan Savaşları sonrasında Felsefe Mecmuası’nda yayın-

lanan bir yazısında da ‚En son harbin sıkıntıları, yenilginin 

felaketleri, bizde yeni yeni ahlâk bozuklukları meydana getirdi. 

Daha doğrusu eskiden beri var olan bozukluğu tamamen gün 

ışığına çıkardı‛6 demektedir. Zaten ona göre bir toplumda maa-

rifi oldukça yaygınlaştırmadan ve fertlerdeki nefs hâkimiyeti 

gücünü arttırmadan ciddi bir ahlâk oluşturmak mümkün de-

ğildir.7 

Bahâ Tevfik sosyal yapıya cinsiyet eksenli ahlâkî eleştiri-

ler de yöneltmiştir. Piyano Dergisi’nde yazdığı ‚İki Yüzlü Ahlâk‛ 

başlıklı yazısında, mevcut ahlâkı ‚münasebetsiz‛ olarak niteler. 

Çünkü ahlâk anlayışı bakımından erkek ve kadın ayrı iki hü-

küm altında bulunmaktadır.  

Örneğin ‚iffet, kadın için tamamıyla gerekli bir fazilet ol-

duğu halde erkek için ihmali mümkün bir fazlalık‛ olarak gö-

rülmekte, ‚iffetsiz bir erkek namuslu sayıldığı halde, iffetsiz bir 

kadın namussuz olarak‛ yargılanmaktadır.8 O dönemdeki yasa-

ların iffetle ilgili suçlarda erkek ve kadın aynı eylemi yaptıkla-

rında kadına daha ağır cezalar vermesini de eleştiren yazar ‚ni-

                                                      
5 Baha Tevfik, Felsefe-i Ferd, (Sadeleştiren: Burhan Şaylı), Yumuşak G 

Yay., İstanbul, 1997, s. 49. 
6 Baha Tevfik, Yeni Ahlâk ve Ahlâk Üzerine Yazılar, (Der. Ve Haz.: Faruk 

Öztürk), Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 2002, s. 55. 
7 A.g.e., s. 56. 
8 A.g.e., s. 83. 
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çin kadına karşı erkek korunuyor da, bilakis erkeğe karşı kadın 

savunulmuyor?‛ diye sormakta, feminizmin ‚her iki cinse ait 

ahlâkın birleştirilmesiyle eski köleliklerin bir kalıntısı olan bu 

vahşetlerin giderilmesini‛ istediğini, ‚kadının yalnız özgürlü-

ğünü değil, belki aynı zamanda ahlâkın yüceltilmesini‛ de arzu 

ettiğini belirtmektedir.9 

Ona göre sosyal yapıdaki ahlâk probleminin bir sebebi de 

mevcut ahlâkın dine dayanıyor olmasıdır. Farklı dinlere men-

sup insanların birlikte yaşadıkları cemiyetlerde dine dayalı ol-

duğu için ahlâk telakkileri ve ahlâkî davranışlar birbirinden 

farklı olmaktadır. Hâlbuki insanlar arasındaki ortak özellik ‚in-

sanlık‛tır. Bu yüzden dinî inançları farklı olsa bile, ilişkilerinin 

önemli bir bölümünü idare eden ahlâkları ‚insanî‛ olmalıdır. 

Bunun için de laik terbiye, laik kurumların maarifi uygun ve 

kurtarıcıdır.10 

Bahâ Tevfik, içinde büyüdüğü sosyal yapının ahlâkî eleş-

tirisini yapmakla da yetinmemekte, onun dayandığı dinî, 

ahlâkî, felsefî en az bin yıllık irfan birikimini de bir çırpıda silip 

atabilmektedir. Ali Kemal’i eleştirirken söylediği şu sözler bu 

durumu açıkça gözler önüne sermektedir: ‚Arapça’dan ne aldı-

ğını bilmediğim gibi bilmek için de uğraşmam. Çünkü bu dilde 

yeni bir teori, kendine has bir felsefî düşünce bulmak mümkün 

değildir. Orada ne varsa hepsi eski Yunan’dan gelmiş ve üzeri-

ne birçok sözler (tasavvurlar ve tasdikler) ilave edilerek çoğal-

mıştır. Bunların bugünkü felsefe açısından hiç bir değeri olma-

dığı gibi bilimsel olarak da bir önemi yoktur. Hepsi kuru laftan 

ibarettir.‛11 

2.2. Mevcut Ahlâkın Felsefî Eleştirisi 

Bahâ Tevfik’e göre mevcut ahlâk iflas etmiştir. Çünkü ya 

dine ya da ahlâkı yanlış ilkeler üzerinde kuran eski ahlâk teori-

                                                      
9 A.g.e., s. 85. 
10 A.g.e., s. 61. 
11 A.g.e., s. 60. 
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lerine dayanmaktadır.12  Kendisi ateist bir kişi olarak ahlâkın 

dayanağının din olmasını peşinen reddetmekte, Felsefe Mecmua-

sı’nda yayınlanan ‚İlm-i Ahlâk, Yazarı: Ali Kemal Bey‛ başlıklı 

yazısında ‚ahlâkın temelini, ne göklerde (dinlerde) ne de dinî 

kitaplarda aramak doğru olmaz‛13 demektedir. Aynı yazıda söz 

konusu kitaptan ‚Allah teâlâ varlıklar ve canlılar arasında insa-

nı fikir ve ferasetle ayrıcalıklı olarak yaratmıştır‛ ifadesini alın-

tılıyarak ‚Bu satırları bir çocuk bile yazmaz. Çünkü hayvanla-

rın da kendi beyinlerinin yapısı oranında akla, zekâya, fikre, 

ferasete, hatta dile sahip oldukları elli yıl önce ispatlanmıştır‛ 

eleştirisini yöneltmektedir. Sunduğu karşı argüman böyle olun-

ca ister istemez Bahâ Tevfik’in asıl derdinin ‚insanın beyin ya-

pısı gereği fikren ayrıcalıklı olması‛yla değil, cümlenin ‚Allah 

teâlâ... insanı... yaratmıştır‛ kısmıyla alâkalı olduğu anlaşılmak-

tadır. Yine Ali Kemal’in ‚İyiyi kötüden, çirkinden, iyi davranış-

ları kötü davranışlardan ayırmak meziyeti, Allah’ın insana bir 

bağışıdır‛ cümlesini ‚Eğer böyle olsaydı dünyanın her tarafın-

da iyilik ve kötülüğün aynı olması gerekirdi‛ diyerek eleştir-

mektedir.14 

Bahâ Tevfik’e göre sadece dine dayalı ahlâk değil, eski 

felsefî teorilere dayanan ahlâk da iflas etmiştir. Bu teorileri son 

derece yüzeysel bir biçimde anar: Aristo’nun ‚iyilik‛ teorisi, 

Epikür’ün ‚haz‛ teorisi, modern zamanlarda La Rochefouca-

ult’nun ‚menfaat‛ teorisi, Kant’ın ‚hayr‛ teorisi< Bunların 

hepsini çocukça çabalar olarak görür. Bahâ Tevfik'in ahlâkla 

ilgili yazılarında en çok üzerinde durduğu konulardan biri de 

Kant'ın ahlâk felsefesinin en önemli kavramlarından biri olan 

‚vicdan‛dır. Her türlü değeri ve kavramı madde ile izah etme-

ye çalıştığı için bu konudaki açıklamalarında da Kant felsefesi-

ne eleştiriler yöneltmektedir. Bahâ Tevfik'e göre, vicdan eğitim 

ve öğretim sonucunda oluşur. Çevre şartlarını, dolayısıyla da 

                                                      
12 A.g.e., s. 30. 
13 A.g.e., s. 61. 
14 A.g.e., s. 66. 
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eğitim ve öğretimimizi kendimiz oluşturmadığımız için de vic-

danın oluşumunda herhangi bir seçim şansımız yoktur. Dolayı-

sıyla değişmez ve ahlâk kanununa temel olacak bir vicdan bu-

lunmamaktadır. Kant'ın bahsettiği gibi bir ahlâk kanunu olsa 

bile, insanın böyle bir kanuna itaat etmesi insana hiçbir meziyet 

sağlamaz ve onu sadece mecburiyet altında bırakır. Bahâ Tev-

fik' e göre, yeni doğan bir çocukta, doğuştan bir adalet duygu-

su, adalet ve hakkaniyet ihtiyacı olduğunu savunmak 'bir 

cür'ettir'. Bu yüzden de, Kant'ın insanda doğuştan bir ahlâk 

bulunduğunu iddia etmesine hayret etmektedir. Sonuç olarak 

ona göre, vicdan tecrübelerin bir neticesi olup onu oluşturan 

şey terbiyedir. Bu yüzden de vicdan fıtrî değil, kazanılarak elde 

edilir.15 

2.3. ‚Yeni Ahlâk‛ Önerisi 

Bahâ Tevfik için ahlâk önemlidir. Ama ahlâk, artık kabul 

edilemez olan eski felsefî ya da dinî temeller üzerine değil, bi-

lim temelli olarak yeniden kurulmalıdır. Çünkü ahlâk, iyiyi ve 

kötüyü bilmek demek değildir. İyinin ve kötünün ne olduğu-

nun belirlenmesi zaten ahlâk gibi özel bir ilim dalının değil, 

fakat bütün bilimlerin ve fenlerin, bütün maarifin esaslı bir gö-

revidir. Ahlâk ise, ‚iyi olduğu kesinlik kazanan eylemlerin ya-

pılması ve kötülüğü apaçık derecesine uzanan eylemlerin ise 

yapılmaması kararlılığını takviye ile uğraşır< Bu da insanın 

kendi kendini denetleyebilmesi, kendine hâkim olabilmesine 

bağlıdır.‛16 Bunun için de psikoloji biliminin insan beyninin bir 

özelliği olan ‚hassasiyet‛le ilgili sağlam ve kesin kanunlarına 

dayanmak gerekmektedir. 

                                                      
15 Harun Anay, ‚Ödev Ahlâkının Türk Düşüncesine Girişi ve Baha Tev-

fik’in Kant Hakkındaki Yazıları‛, Dinî Araştırmalar Dergisi, 2010, s. 36, s. 

154. 
16 Bahâ Tevfik, Yeni Ahlâk ve Ahlâk Üzerine Yazılar, (Der. Ve Haz.: Fa-

ruk Öztürk), Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 2002, s. 33. 
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Ona göre ‚hassasiyet‛ bir kere öğrenildikten sonra ‚fen 

ve akıl dairesinde gerekli olan nefs hâkimiyetini kazanmaya 

çalışmak ve kendi kendimizi her istenilen tarafa hız ve çeviklik-

le hareket edebilen bir makine haline koymak gerekir. Bir kez 

bu meziyet elde edilecek olursa artık iş, ne türlü hareketin mut-

luluk getireceğini öğrenmek meselesine kalır ki, bunu sonsuz 

güvenimiz olan bilimden ve maariften bekleriz.‛.17 Bu satırlarda 

Bahâ Tevfik’in mekanik materyalist ‚bilimperest‛ yaklaşımı 

çok açık olarak görünmektedir. 

Bahâ Tevfik’in psikoloji biliminin ‚kesin‛ kanunlarına ve 

insan beyninin hususiyetlerine dayalı ‚yeni ahlâk‛ düşüncesi-

nin temelini oluşturduğu için ‚hassasiyet‛ kavramı üzerinde 

biraz durmamız gerekiyor. Ona göre ‚hassasiyet, beynimizde 

uzun süre etki meydana getiren fikirlerin ‚kalıcılık özelliği ge-

reğince‛ oluşturduğu alışkanlıklardan ve yine o alışkanlıkların 

kalıtsal bir şekli demek olan içgüdülerden oluşur‛.18 

Hassasiyetin tamamen anlaşılabilmesi için de beynimizin 

bir başka yeteneği olan ‚alışkanlık‛ ve ‚içgüdü‛den söz etmek 

gerekmektedir. İnsanda bir kez yapılmış olan bir hareketin son-

suza dek tekrarına çalışan yeteneğe psikologlar ‚alışkanlık‛ 

adını veriyorlar. Alışkanlık sayesinde insan eylemlerinde bü-

yük bir kolaylık ve mekaniklik meydana gelmekte ve bütün 

psikoloji bu esasa dayanmaktadır.19 Bahâ Tevfik’e göre alışkan-

lık, kalıtsal olarak çocuğa da geçmekte, çocuğun doğar doğmaz 

gıdasını aramaya ve gücü yettiği andan itibaren konuşmaya, 

yürümeye çalışması bu sebepledir. Bu kalıtsal alışkanlığa ‚iç-

güdü‛ denilmektedir.20 

Hassasiyetin ‚haz‛ ve ‚keder‛ gibi anlık görüntüleri ya-

nında ‚eğilimler‛ ve ‚ihtiraslar‛ gibi devamlı görünümleri de 

vardır. İhtiras, eğilimin kalıtsal olanı, yani ‚içgüdü‛ haline 

                                                      
17 A.g.e., s. 34. 
18 A.g.e., s. 41. 
19 A.g.e., s. 37. 
20 A.g.e., s. 38. 
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gelmiş kesin şeklidir21. Sonuç olarak hassasiyet, ‚düşüncelerin 

kökleşmesinden ve iradesiz bir şekilde beyin ve maddi yapımız 

üzerinde etki meydana getirebilecek bir hale gelmesinden iba-

rettir.‛22 

Bahâ Tevfik için bu hassasiyet bahsi önemlidir, çünkü 

ahlâk iyi olduğu kabul edilen eylemlerin bilinmesi değil yapıl-

masıdır. Eylem ve hareket ise ‚düşüncelerimizin yani, dış dün-

yanın etkisiyle bizde oluşan beyinsel titreşimlerin vücut üze-

rinde ortaya çıkan hareketlerinden başka bir şey değildir‛23 ve 

hassasiyet neticesinde oluşmaktadır.24 Ona göre hassasiyetin üç 

kaynağı vardır: Bilgisizlik, aşırı alışkanlık ve içgüdü. Cahil kim-

seler, kökleşmiş fikirlere, yani hassasiyete en çok sahip olan 

kişilerdir. Bir şeyi alışkanlık haline getirmek, bir şeye müptela 

olmak âlimlerden çok cahillerde görülür. Bilgisizlik hassasiye-

tin kaynağı olmaktan çok, terbiye ve dayanak yeridir.25 

İşte Bahâ Tevfik’in önerdiği ‚yeni ahlâk‛ ‚üç hastalık‛ 

dediği bilgisizlik, aşırı alışkanlık ve içgüdü üzerinde çalışarak, 

onları tedavi ederek ortaya çıkacaktır. Çünkü bu üç hastalık, 

daima insanın mutluluğunu bozmaktadır. Yeni ahlâk bu yolla 

‚insanlığı şimdiye kadar karışık ve dolaşık yollarda oyalayan 

araçlardan uzaklaşarak en doğru ve doğal olarak en kısa yoldan 

amacına, hedefine ulaştırmaya çalışacaktır‛.26 

Bahâ Tevfik’e göre ‚yeni ahlâk‛ın hayata geçirilebilmesi 

üç şeyle mümkün olacaktır: Sağlık, eğitim ve seyahat. Sağlık en 

önemlisidir, çünkü akıl sağlığı yerinde olmayan kişi ahlâkî fiil-

lerden sorumlu değildir. ‚İyi düşünmek için sağlık, iyi hareket 

edebilmek için yine sağlık ve sağlıklı olmak‛ gerekmektedir. 

Sağlıktan sonra ‚eğitim‛ gelir. ‚Eğitim ahlâkın büyük bir yar-

                                                      
21 A.g.e., ss. 48-49. 
22 A.g.e., s. 43. 
23 A.g.e., s. 43. 
24 A.g.e., s. 47. 
25 A.g.e., ss. 50, 51. 
26 A.g.e., s. 51. 
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dımcısı, yıkılmaz bir basamağıdır.‛ ‚Dünyadan cehalet kalkabi-

lirse, bu ‚yeni ahlâk‛ sayesinde, insanlığa sürekli ve ortak bir 

mutluluğun temin edilmesi mümkün olabilecektir.‛ ‚Seyahat‛ 

ise, ‚eğitim‛den sonra gelmekle birlikte onun bir dalıdır. ‚Se-

yahat insandaki batıl fikirleri yok eder. Çünkü her yerde pek 

büyük bir önemle algılanan ve mutlak olarak boş olan bir takım 

alışkanlıklar, âdetler, inançlar vardır ki, bunların zaman ve 

mekâna göre değiştiklerini görmek, boş olduklarını anlamak ve 

bunun bilincine varma‛ya yardımcı olur. Bu yüzden ‚yeni 

ahlâk‛ seyahati en esaslı bir tedavi olarak görmektedir.27 

 

Değerlendirme ve Sonuç 

Sosyal yapının ahlâkî ya da mevcut ahlâkın felsefî eleştiri-

si yapılabilir. Bunların ilki sosyolojinin, ikincisi felsefenin konu-

sudur. Bahâ Tevfik bu eleştirilerin ikisini de yapmıştır. Ancak 

eleştirileri sathî, argümanları yetersiz, görüşleri peşin hüküm-

lüdür. Çok etkilendiği ve hakkında bir kitap yayınladığı Ni-

etzsche gibi ‚put kırıcı‛ olmaya çalışmış, kırdıklarının yerini ise 

on dokuzuncu yüzyılın materyalist filozoflarının düşünceleriy-

le doldurmuştur. Düşünceleri açık bir biçimde biyolojik mater-

yalizme dayanmakta, bunun zorunlu sonucu olarak ‚yeni 

ahlâk‛ adıyla inşa etmeye çalıştığı ahlâkî görüşlerini de psikolo-

ji biliminin verileri üzerine kurmaktadır. Ona göre psikoloji 

‚kesin kanunları‛ olan bir bilimdir. Bu yaklaşım, psikolojinin 

on dokuzuncu yüzyılda sosyal bilimlerden biri olmadığını, 

‚doğa bilimi‛ sayıldığını, gelişmesini de tıp fakültesi çatısı al-

tında sürdürdüğünü 28  hatırlayacak olursak daha bir anlamlı 

hale gelecektir. 

Bahâ Tevfik’in bilim adına adeta tapındığı biyolojik ma-

teryalizm günümüz sosyal bilimlerinde çok küçük bir azınlık 

tarafından savunulmaktadır. Sosyobiyoloji bu hat üzerinden 

                                                      
27 A.g.e., s. 51, 52. 
28 Gulbenkian Komisyonu Raporu, Sosyal Bilimleri Açın, Metis Yay., 

İstanbul, 1993. 
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gelen sosyologların daha yakın zamanlarda benimsedikleri bir 

isim ve geliştirdikleri yaklaşımdır. Ahlâkî davranışlar da dâhil 

her şeyi biyolojiye indirgeyen bu yaklaşım, görüşlerini temel-

lendirebilmek için hayvan davranışları üzerinde yapılan deney-

sel çalışmalara dayanmakta; fakat sonuçta biraz alaycı bir ifa-

deyle insanî davranışların anlaşılmasına değil, hayvan davra-

nışlarının daha iyi öğrenilmesine katkı sağlamaktadır. 

Kanaatimce Baha Tevfik, ahlâk bahsinde anılmaya değer 

bir isim değildir. Ancak Türkiye’nin modernleşmesi sürecinde 

çok genç yaşta ve kısa bir zaman içinde telif ve tercüme olarak 

yapmış olduğu felsefî üretimle ve put kırıcı polemikçi diliyle 

etkili olmayı başarmış tarihsel bir figürdür. 
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TARTIŞMALAR 

SORULAR-CEVAPLAR 

 

Prof. Abdurrahman DODURGALI (Oturum Başkanı) 

Marmara Ü. İlâhiyat Fakültesi  

 

Soru: Tebliğinizden bir not okumak ve değerlendirmek is-

tiyorum: ‚Ahlâk konusunda "hürriyet" problemini işlerken, 

İslâm'ın kader inancını da ele alır. İslâm'ın kader inancı ile "fa-

talizm"in farkına işaret ederek, kader inancı ile insan hürriyetini 

bir arada savunmanın nasıl mümkün olduğunu gösterir. Bu 

konudaki yanlış anlaşılmaları düzeltebilmek için orijinal yo-

rumlar getirir‛ deniliyor ama bunların neler olduğu belirtilmi-

yor.  

Yine devamında ‚Buna göre kader inancı; insanı miskin-

liğe sevk eden bir düşünce şekli değil, tabiat kanunlarını bilme-

yi ve gereğini yerine getirmeyi gerekli kılan dinamik bir inanç 

unsurudur. Kader inancıyla ilgili olarak "sünnetullah" kavra-

mını yorumlarken, İslâm Dini ile doğrulanmış bilimsel gerçek-

ler arasında çatışmanın değil uyuşmanın olduğu sonucuna va-

rır.‛ denilmiş. Biraz kendimize karşı öz eleştiri yapmamız la-

zım. Biraz bu konularda cesur olmamız gerekir. Bütüncül ve 

yüzeysel ifadelerden kaçmak lazım.  

1992-1993 yıllarında Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakül-

tesi içinde ‚Osmanlı’dan Cumhuriyet’e‛ adı altında on kişi bir 

çalışma başlattık. Yani Türkçüsü, Osmanlısı, Solcusu şeklinde 

değil de acaba geçmişimizde ne var diyerek iyi bir çalışma baş-
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lattık ben de onun içinde yer aldım. Tabiî 28 Şubat süreci her 

yere darbe vurduğu gibi bizim çalışmamıza da darbe vurdu. 

Böyle bir çalışmanın yapılması gerektiğine inanıyorum. 

Burada böyle bir çalışmayı gerçekleştirdiği için hem üniversi-

temizi, hem İlâhiyat Fakültemizi, hem İslâmî İlimler Araştırma 

Vakfı’mızı, hem de Düzce Belediyesi’ni böyle güzel çalışmalara 

ön ayak olduğu için hakikaten tebrik ediyorum.  

Ayrıca Mustafa Uzun Hoca’ma da şunu sormak istiyo-

rum: Ali Nazîmâ’nın çok tanınmamış biri olduğunu söyledi. 

Mülkiye okumuş ama bitirememiş, fakat aynı mülkiyeye hoca 

olmuş, hatta müdür olmuş. Peki, bunlar nasıl olur? Böyle bir 

uygulama olabilir mi? Mekteb-i edebe kız öğrenci almış, ilk 

defa mı alınmış, kız-erkek öğrenciler karma mı? 

Prof. Dr. Mustafa UZUN’un Cevabı 

Mülkiyenin iki devresi var; birini okumuş ama diğerini 

bitirememiş. Böyle bir uygulama var. Kız öğrenciyi başka mek-

tepler de almış; ama bunlar ilk defa almış. Bu okul karma değil, 

ayrı.  

Prof. Dr. Salih TUĞ 

– Her iki tebliğciye de teşekkür ederim. Baha Tevfik’i ya-

kından anlamak için Tayfun Amman Bey’e sorularım olacak: 

Yaptığınız tanıtım tahlillerinden benim anladığım kadarıyla 

Baha Tevfik aydınlanma felsefesi yolunda yürümüş ama kendi-

si aydınlanma felsefesinin farkında mıydı, yoksa tamamen ori-

jinal bir biçimde günün şartlarında, bilgi birikimleriyle kendisi 

mi ortaya koydu. Kendi kitaplarında bu aydınlanma felsefesini 

nasıl ifade etti?  

 

Prof. Dr. Tayfun AMMAN’ın Cevabı 

Bahâ Tevfik’te orijinal hiçbir şey yok. Aydınlanma düşün-

cesinden gelen tamamen pozitivist, materyalist felsefeye bağlı-
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lığı var. Felsefesini doğrudan aydınlanma felsefesi olarak ifade 

etmiyor. Görüşlerine ve tercüme ettiği kitaplara baktığınız za-

man hep o materyalist felsefenin ünlü tanınmış kişilerin kitap-

larını tercüme ettiğini görürsünüz. Ateist olduğunu açıkça ilan 

ediyor. Dolayısıyla muhtevayı okuduğunuz zaman çok açık bir 

biçimde materyalist bir insan tasavvuru üzerinde olduğunu 

düşünüyorsunuz. Zaten şunu açıkça söylüyor: ‚Eğitimle biz bir 

insanı mükemmel bir makine haline getiririz‛ diyor.  

Teşekkür ederim.  

 

Prof. Dr. Recep KILIÇ’tan Katkı 

Ben her iki hocama da teşekkür ediyorum. Amman ho-

cam Baha Tevfik’le ilgili baştan da söyledi. Zaten otuz yaşında 

vefat etmiş bir adamdır. Eğer elli yaşına kadar yaşamış olsaydı 

belki o yazdıklarını bir değerlendirme imkânı bulabilirdi. Ama 

düşünce tarihimizde ahlâk alanında ahlâkı ilimle temellendir-

me teşebbüsünün bir temsilcisi olarak ben bu toplantıya gelmiş 

olmasını bir eksiklik olarak görmüyor aksine iyi düşünce olarak 

görüyorum.  
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AHMET NAZİF  

ve OSMANLI AHLÂK GELENEĞİNE KATKISI 

Ayhan ÖZ
 

Hayatı  

Ahmet Nazif’in hayatı hakkında ayrıntılı bir malumat 

yoktur. Bu sebeple doğum ve ölüm tarihiyle ilgili net bir bilgiye 

rastlanmamıştır.1 Kaleme almış olduğu eserlerde onun iptidaiye 

                                                      
 Yrd. Doç. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Din 

Eğitimi Anabilim Dalı, e-mail: ayhanoz@ibu.edu.tr 
1 Yapılan bir biyografik çalışmada, kendisinden Sahaflar Şeyhi Zâde 

lakabıyla bahsedilmiş ve ölüm tarihi olarak 1858 yılı verilmiştir. (bkz. 

Süleyman Hayri Bolay, Tanzimattan Günümüze Türk Düşünürleri, 

Nobel Yayınları, Ankara, 2015, c. 5, s. 3241) Ancak bizim yaptığımız 

araştırmalar, Sahaflar Şeyhi Zâde Ahmed Nazif’in daha önce yaşamış 

bir başka ilim adamı olduğunu göstermektedir. Zira Sahaflar Şeyhi 

Zâde Ahmed Nazif hakkında bilgi veren kaynaklarda eserlerinden 

bahsederken, bildirinin temel referansları arasında yer alan Ahlâk-ı 

Diniye ve Vezâif-i İslâmiye adlı eseri başta olmak üzere Ahmed Na-

zif’in eserlerinden hiç birine, –ki bu eserleri bizzat kendisi eserlerinde 

zikretmiştir– yer verilmemiştir (bkz. Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı 

Müellifleri, c. 2, , Matbaa-ı Âmire, 1333, İstanbul, s. 462-463; Türk Dili ve 

Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah Yayınları, 1977, c. I, s. 70 ). Ayrıca Ah-

med Nazif’in eserlerinin yayımlandığı tarihler dikkate alındığında da 

yazarın daha sonraki bir dönemde yaşadığı görülmektedir. Ahmed 

Nazif, 1328 (1910) tarihinde yayımlanan Teshil İlmihal adlı eserini me-

katib-i iptidaiyeye mahsus yazdığını belirtmiştir (bkz. Ahmed Nazif, 

Teshil İlmihal, Mekatib-İ İptidaiyenin Üçüncü Senesine Mahsus, İstan-
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muallimi olduğu bilgisine yer verilmektedir. 2  Eserlerinin ya-

yımlanma tarihleri ve Ahlâk-ı Diniye ve Vezâif-i İslâmiye adlı ese-

rinin içerik itibariyle II. Meşrutiyet dönemi ahlâk kitaplarının3 

genel karakteristiğini yansıttığı tespiti dikkate alındığında Ah-

med Nazif’in kabaca II. Abdülhamid ve II. Meşrutiyet dönemle-

rini yaşamış son dönem Osmanlı eğitimcilerinden biri olduğu 

söylenebilir. 

Ahmed Nazif 1305 (1888) tarihli Telhıs Sarf-ı Osmanî adlı 

eserde kendisini Fatih İptidaiye Mektebi muallimi olarak tak-

dim etmektedir.4 Daha sonraki dönemde ilk derece mektepler 

için hazırlamış olduğu yeni usul Elifba-i Cedîd (1836?) adlı eser-

de 38 seneyi geçen iptidaiye muallimlik tecrübesinden ve halen 

Mahmudiye Vakfı Mektebi’nde ulum-u diniye muallimi olarak 

görevini sürdürdüğünden bahsetmektedir. 5  Ahmed Nazif’in, 

1877 tarihinde açılan ve ilk iptidailer arasında yer alan Fatih 

İptidaiye Mektebinde uzun yıllar görev yaptığı6 ve daha sonra-

                                                                                                                  

bul: Matbaa-i Ahmed Kâmil, 1328) İlk iptidaiye mektebi ise 1872 tari-

hinde açılmıştır. (bkz. Bayram Kodaman, Abdülhamit Devri Eğitim 

Sistemi, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1999, s. 71.) Kaldı ki kendisi bir 

eserinde otuz sekiz yıllık bir iptidaiye muallimliği tecrübesinden bah-

setmektedir. (bkz. Ahmed Nazif, Elifba-i Cedîd, Mesaffi’l-Hamid, t.y. s. 

2).  
2 Nazif, Elifba-i Cedîd, s. 2; Nazif, Teshil İlmihal, s. 48. 
3 Bkz. Gülsüm Pehlivan Ağırakça, Mekteplerde Ahlâk Eğitimi ve Öğreti-

mi, Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2013, ss. 283-366. 
4 Ahmed Nazif, Telhıs Saf-ı Osmânî, İstanbul, Matbaa-i Âmire, 1305.  
5 bkz. Nazif, Elifba-i Cedîd, s. 2. Eserin basım tarihi belirtilmemiştir. 

Ancak 1328 (1910) basım tarihli Teshil İlmihal adlı eserin son kısmında 

mekatib-i iptidaiye mahsus yazdığı kitapları listelerken otuz yıllık bir 

iptidaiye öğretmenliği tecrübesinden bahsettiği göz önüne alınırsa 

(bkz. Nazif, Teshil İlmihal, s. 48) ilgili eserin 1336 (1918) tarihlerinde 

yazılmış olabileceği söylenebilir ki bu, Ahmed Nazif’in 1918 yılına 

kadar muallimlik görevin sürdürdüğü anlamına gelmektedir. 
6  Maarif Nezareti Salnamelerinde Fatih Mektebinde muallim ismi 

olarak Nazif Efendi ismi geçmektedir. Bkz., Salname-i Nezaret-i Maa-

rif-i Umumiye, İstanbul: Matbaa-i Amire, 1321/1903, s. 181; 1319/1901, 
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ki dönemde yine aynı tarihte açılmış olan Mahmudiye İptidaiye 

Mektebinde muallimlik görevini sürdürdüğü anlaşılmaktadır. 

Uzun bir muallimlik tecrübesine sahip olan Ahmed Nazif 

sadece muallim olarak görev yapmamış, bunun yanında mek-

teplerde okutulması amacıyla bir dizi telif ve derleme eser de 

kalem almıştır. Bu, onun alanıyla ilgili kitap yazacak yetkinlikte 

bir eğitimci olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Bu min-

valde bizzat kendisinin ismini verdiği eserleri şunlardır: 

1. Elifba-ı Cedîd, 

2. Birinci seneye mahsus Birinci Kısım İlmihal, 

3. İkinci seneye mahsus İkinci Kısım İlmihal, 

4. Üçüncü seneye mahsus üçüncü defa tertib olunan Tes-

hil İlmihal, 

5. Üçüncü seneye mahsus Muhtasar Tarih-i Osmânî mea 

Ahlâk, 

6. Üçüncü seneye mahsus Teshil Sarf-ı Osmanî, 

7. Üçüncü seneye mahsus Teshil İlmihal, 

8. Üçüncü seneye mahsus Muhtasar Teshil Coğrafya,  

9. Rüşdiye mekteplerine mahsus Ahlâk-ı Hamîde ve 

Vezâif-i İslâmiye Risalesi, 

10.  İptidaiye ve rüşdiyeye mahsus Sülüs Karalama Defter-

leri, 

11.  İptidaiye mektebinin her sınıfına elverişli Teshil İlm-i 

Hisâb7, 

12.  Ahlâk-ı Diniye ve Vezâif-i İslâmiye. 

Kendisi de bir iptidaiye muallimi olan ve özellikle iptida-

iyelerde okutulması amacıyla eserler kaleme alan Ahmed Na-

zif’in belki de en çok bilinen eseri Ahlâk-ı Diniye ve Vezâif-i İslâmiye 

adlı eseridir. Kendisi bu eserini okul kitabı olarak yazıp yaz-

                                                                                                                  

s. 180; 1318/1900, s. 837. Ayrıca Teshil İlmihal (1328/1910) adlı eserin 

başında eseri toptan alacakların Fatih Mektebi muallim-i evveline 

müracaat etmeleri istenmektedir. 
7 Bkz. Nazif, Teshil İlmihal, s. 48; Ahmed Nazif, Ahlâk-ı Diniye ve Vezâif-

i İslâmiye, Matbaa-i Ahmed Kâmil, İstanbul, 1331, s. y. 



192   SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ VE AHLÂK ANLAYIŞLARI 
 

 

madığı noktasında bir bilgi vermemektedir. Ancak yazdığı 

eserlerin hemen tamamının okul kitabı olarak hazırlanmış ol-

ması ve eserin başında metinin anlaşılması için sade bir dil kul-

landığını belirtmesi; ayrıca ilgili eserde konuların ağırlıklı ola-

rak amelî ahlâk konularından oluşması ve teorik konulara pek 

temas edilmemesi eserin iptidaiye için yazılmış olabileceğini 

düşündürmektedir. Zira eserin yazılmış olduğu II. Meşrutiyet 

döneminde ilköğretimin amacı çocuklara hayat için pratik bilgi-

ler vermek, onları dine bağlı, vatanperver üstün bir insan ola-

rak yetiştirmektir.8 Ayrıca yazar 1328 (1911) tarihinde yayımla-

dığı Teshil İlmihal adlı eserinde Rüşdiye Mektepleri için Ahlâk-ı 

Hamîde ve Vezâif-i İslâmiye Risalesi adlı ayrı bir eser kaleme aldığı 

bilgisini veriyor ki bu da ilgili eserin iptidaiye için yazılmış ola-

bileceği ihtimalini kuvvetlendirmektedir.9  

Bahsi geçen eserlere bakıldığında yazarın farklı alanlarda 

ders kitabı yazdığı ya da derlediği görülmektedir. Bu eserler 

arasında son dönem Osmanlı uleması ve aydınları arasında 

hararetli tartışmalara konu olan ahlâk mevzuunu ele alan eser-

lerin de olduğu görülmektedir. Bunlardan ikisinin isim benzer-

liği taşıdığı ve muhtemelen benzer saiklerle kaleme alındığı 

anlaşılmaktadır. Kendisine ulaşamadığımız Muhtasar Tarih-i 

Osmânî mea Ahlâk adlı eseri ise, her ne kadar içeriği hakkında 

bilgi sahibi değilsek de, Osmanlı tarihini ahlâk vaziyesinden ele 

                                                      
8 Recai Doğan, II. Meşrutiyet Dönemi Eğitim Hareketlerinde Din Eği-

tim-Öğretimi, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 1998, cilt: 

XXXVIII, s. 383. 
9 Burada şu husus da belirtilmelidir ki bu eser yayımlandığı dönemde 

1910 yılında Maarif Nazırı olan Emrullah Efendi’nin Tedrisat-ı İptida-

iye Kanunu şeklinde tasarı olarak meclise sunduğu ve 1913 yılında 

‚geçici‛ olarak kanunlaşan yasa ile iptidai ve merkez rüşdiyeleri adla-

rıyla mevcut olan okulların ‚mekatib-i iptidai‛ adıyla birleştirilip 

ilköğretimin altı yıl olarak düzenlenmiş olması zaten böyle bir ayrımı 

ortadan kaldırdığı gibi, müellifin eserini birleştirilen bu yeni eğitim 

kurumuna uygun olacak şekilde yeniden düzenlemiş olması da 

mümkündür. İlgili düzenleme için bkz. Recai Doğan, a.g.m., s. 381. 
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alan ilginç bir kitap olarak dikkat çekmektedir. Her ne kadar 

eserin içeriği hakkında bilgi sahibi olmasak da eserin Osmanlı 

devletinin geçirdiği safahatları, iniş ve çıkışları; ahlâkî fazilet ve 

erdemlerin ne ölçüde yaşandığıyla ilişkilendiren bir yaklaşımı 

ortaya koyduğu tahmin edilebilir. Zira bir diğer eserinde onun, 

Osmanlı Devletinin şan ve şöhret kazanmasını adalet, istikamet 

ve çalışmak kavramlarıyla ilişkilendirdiği görülmektedir.10 

Ahlâk ve Eğitimine Dair Genel Durum 

Ahmed Nazif’in ahlâk konusundaki görüşlerine, bu mese-

leye yaklaşımı ve onu ele alış tarzına değinmeden önce yaşadığı 

dönemde ahlâk alanında yaşanan gelişmelere ve buna zemin 

hazırlayan dinamiklere; ayrıca bir muallim olması ve bu alanda 

eserler vermesi hasebiyle eğitim kurumlarında ahlâkın kendine 

nasıl yer bulduğuna kısaca bir göz atmak faydalı olacaktır.  

Osmanlı’nın son dönemlerinde Batı karşısında düşülen 

durum ve ağırlaşan şartlar dönemin idareci ve düşünürlerini 

çıkış yolları üzerinde kafa yormaya itmiş, bu çerçevede özellik-

le Tanzimat sonrası süreçte ahlâkın bir kurtuluş reçetesi olabile-

ceği, ya da bir başka ifadeyle sorunların altında ahlâkî değer-

lerden uzaklaşmanın yattığı şeklindeki görüşler güçlü bir şekil-

de dillendirilir olmuştur. Osmanlıda ahlâkî bozulma siyasetten 

başlamış, daha sonra bu ekonomiye sirayet etmiş, fakirlik ve 

ekonominin bozulması hem devlet ahlâkının hem de halk 

ahlâkının bozulmasını hızlandırmıştır.11 Bunları tekrar yoluna 

koymak için başlatılan değişim ve reform hareketlerine rehber-

lik edecek sağlam bir zeminin bulunamamış olması bu alanda 

ciddi gelgitlere ve kırılmalara neden olmuş, bu durum başta 

yeni yetişen nesil olmak üzere halk üzerinde kimlik karmaşası-

na yol açımış ve ahlâkî erezyonunu daha da hızlandırmıştır.  

                                                      
10 Nazif, a.g.e., s. 49. 
11  Hüsamettin Erdem, Son Devir Osmanlı Düşüncesinde Ahlâk, Sebat 

Ofset Matbaacılık, Konya 1996, s. 48. 
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Ahlâk kanunlarını yeniden toplumda hâkim kılmak için 

ahlâkın Batı’dan devşirilmesi veya dine dayanan bir ahlâk an-

layışının yeniden inşası şeklinde ifade edilebilecek iki ana görüş 

ortaya çıkmış ve bu ikisi arasında tartışmalar sürüp gitmiştir. 

Bu tartışmalar mekteplerde din ve ahlâk derslerinin birlikte mi 

yoksa ayrı mı verileceği meselesinde de kendini göstermiştir. 

Hayatın ve toplumsal yaşamın tüm alanlarını bütünlükçü bir 

tarzda kuşatan ve temel referanslarını toplumun yüzlerce yıllık 

dini ve kültürel birikimi üzerine temellendiren bir yeniden ihya 

süreci başlatılamamış olması ahlâk alanında bir belirsizlik ora-

ya çıkarmıştır. Osmanlı’nın son döneminde gerek aydınlar ge-

rekse onların etkisiyle halk arasında hangi yöne dönüleceği 

noktasında göze çarpan bu belirsizlik toplumda ortak bir ahlâkî 

zemin oluşturulması ve sürdürülmesi imkânını zora sokmuş-

tur.12  

Bu düalist yapı sebebiyle sosyal kurumlar ikiye bölün-

müştür.13 Ancak şu bir gerçektir ki her iki taraf da toplumda ve 

özellikle de gençlerde bir ahlâkî düşkünlüğün mevcudiyeti, 

özellikle de yeni açılan mekteplerde yetişen öğrencilerin ahlâkî 

açıdan zayıf oldukları noktasında birleşmişlerdir.14  Buna dur 

demek adına bu süreçte bir dizi kararlar alınmıştır. 1846 tari-

hinde yayınlanan ilköğretim Talimatı ile okumayı öğrenmiş, 

elifba cüzünü geçmiş öğrencilere Meclis-i Maarif-i Umumiye 

tarafından sağlanacak dinen ve aklen teşvik edilen ve yasakla-

nan davranışlar hakkında bilgi veren Türkçe yazılmış kısa 

Ahlâk risalelerinin okutulmasının çocukların güzel ahlâkî dav-

                                                      
12 Osmanlının son dönemlerinde bütün okullarda ahlâk dersi okutul-

maya başlandığı, ancak orta kısımda kitapların dini ve milli ahlâkla 

ilgili iken lise kısmındakilerin ise batı ahlâkına göre yazılmış ahlâk 

kitapları olduğuyla ilgili bilgi için bkz. Erdem, a.g.e., s. 146, 67. dipnot.  
13 Yurdagül Mehmedoğlu, Tanzimat Sonrasında Okullarda Din Eğitimi, 

İFAV, İstanbul, 2001, s. 13. 
14 Mehmedoğlu, a.g.e., s. 237. 
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ranışlar kazanmasında faydalı olacağı belirtilmiştir.15 1869 tari-

hili maarif-i Umumiye nizamnamesinde de sıbyan mekteple-

rinde okutulacak dersler arasında Ahlâk üzerine yazılmış kü-

çük kitaplar (risaleler) da yer almıştır.16 Ahlâkla ilgili en fazla 

eser de Osmanlı’nın son dönemlerinde kaleme alınmıştır. 17 

Özellikle devletin ve toplumun içinde bulunduğu sıkıntı ve 

yozlaşmanın sebebinin İslâm ve onun öngördüğü ahlâkî değer-

lerden uzaklaşmak olduğunu dile getiren düşünürler –ki bun-

lardan bir Said Halim Paşa’dır– çare olarak İslâmî ahlâkın güç-

lendirilmesi için çabalamışlardır. Bu amacın tahakkukuna hiz-

met edecek en önemli kurum ise okullar olduğundan okullarda 

okutulmak için de çok sayıda ahlâk kitabı yazılmıştır.18 

II. Abdülhamid de yaşanılan sıkıntılarda din ve ahlâk 

noktasındaki eksikliklerin önemli rol oynadığını düşünmüştür. 

Mekteplerin programlarında din ve ahlâk derslerine yeterince 

yer verilmediği tespiti üzerine II. Abdülhamid döneminde ipti-

daiye ve rüştiye programlarındaki din ve ahlâk derslerinin sa-

yısı arttırılmış, ahlâk risaleleri basılmıştır.19 Ayrıca okulda bazı 

personel, öğrencilerin ahlâkî davranışlarını denetlemekle gö-

revlendirilmiş, bu kişilerden öğrencilerin dini ve ahlâkî gelişim-

lerini gösterir bir kayıt tutmaları istenmiş20 ve II. Abdülhamid’e 
                                                      
15 Yahya Akyüz, ‚İlköğretimin Yenileşme Tarihinde Bir Adım: Nisan 

1847 Tâlimatı‛, A. Ü. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Dergisi 5, (1994): 4, 26. 
16 Reşat Özalp, Aydoğan Ataünal, Türk Millî Eğitim Sisteminde Düzen-

leme Teşkilatı, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1977, s. 550. Programda 

yer alması öngörülen dersler için ayrıca bkz. Kodaman, a.g.e, s. 63. 
17 Erdem, a.g.e., s. 5. 
18 Bu kitaplarla ilgili olarak bkz. Ağırakça, a.g.e., s. 230-424. 
19 II. Abdülhamit döneminde şehir ve kasaba ayrımı gözetilmeksizin 

‚Dersaadet ve Kasabat İptidai Mekteplerine Mahsus Müfredat Prog-

ramı‛ hazırlanmış ve üç yıllık programın ikinci ve üçüncü yıllarında 

iki saatlik ahlâk dersine yer verilmiştir. bkz. Kodaman, a.g.e., s. 88. 
20 Muhammed Ali Yüzbaşı, ‚Klasik Osmanlı Döneminde Cumhuri-

yet’e Osmanlı’da Ahlâk Eğitim ve Öğretimi‛, İnsan ve Toplum Bilim-

leri Araştırmaları Dergisi, c. 3, S. 4, 2014, s. 768-771. 
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ait bir iradede ahlâkla ilgili notların şehadetname ve diplomala-

ra işleneceği belirtmiştir.21  

Özellikle Balkan Savaşları ve I. Dünya savaşında yaşanan 

sıkıntılar ve bunun sonucunda oluşan bir takım ahlâkî prob-

lemler, ahlâk meselesini yeniden ön plana çıkarmış, özellikle 

ahlâkın dinî mi millî mi, hatta laik mi olacağı sorusuna cevap 

aranmıştır. Ancak mesele daha çok siyasî ve hissî bir zeminde 

ele alınmıştır. Yaşanan sıkıntıların sebebi olarak dini inanç ve 

pratiklerin zayıflamasını gösterenler, meselenin sebeplerini 

etraflıca ele almadan eğitimde dine önem verilmesiyle ahlâkın 

kendiliğinden düzeleceği kanaatini ortaya koymuşlardır. Diğer 

taraftan Satı Beyin başını çektiği bir diğer grup ise pedagoji 

biliminin verilerinin esas alınması gerektiğini, bireyin bütün 

kabiliyetlerinin dengeli gelişiminin ahlâk karakterini kendili-

ğinden ortaya çıkartacağını söylemişlerdir.22 

Osmanlıcılık fikrinin Balkan Harbinde iyice zayıflama-

sından sonra İslâmcılık görüşü ağırlık kazanmıştır. Okullarda 

okutulan müstakil ahlâk derslerinin isminin yeniden dinle iliş-

kilendirilir olmasında bu paradigma değişikliğinin etkisi olsa 

gerektir. Özellikle eğitimin dinî mi millî mi, yoksa hem dinî 

hem de millî mi olacağı noktasında yapılan tartışmalar23, görü-

nen o ki, bu dönem mekteplerde okutulan ahlâk derslerinin 

adına ve bu derslerde okutulan ahlâk kitaplarının içeriğine de 

yansımıştır. Nitekim 1910 yılında Maarif Nazırı olan Emrullah 

Efendi’nin Tedrisat-ı İptidaiye Kanunu şeklinde tasarı olarak 

meclise sunduğu ve 1913 yılında ‚geçici‛ olarak kanunlaşan 

yasayla ilköğretim programında Malumat-ı Medeniye ve 

                                                      
21 Umut Kaya, Tanzimattan Cumhuriyete Osmanlıda Ahlâk Eğitimi, 

DEM Yayınları, İstanbul, 2013, s. 44. 
22 Doğan, a.g.m., s. 372. 
23 Bu tartışmalarla ilgili olarak bkz. Doğan, a.g.m., s. 361-390 ve Safiye 

Kesgin, Cumhuriyet Dönemi Örgün Eğitim Kurumlarında Ahlâk Eği-

timi, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 52:1 (2011), ss.209-

238, s. 213. 
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ahlâkîye adıyla bir derse de yer verilmiş ve bütün mektepler-

deki ders programlarının dayandığı temel dört esastan birinin 

dinî ve ahlâkî öğrenime önem vermek olduğu belirtilmiştir. 24 

Ahmed Nazif’in eserinin de aynı tarihlerde yazıldığı ve içerik 

olarak da bahsi geçen dersin adıyla örtüştüğü görülmektedir.25  

Ahlâk Geleneğine Katkısı 

İslâm ahlâkçılarına göre ahlâkın kaynağı dindir. Akıl ise 

ahlâkî kaidelerin dinden istinbat olunmasına aracılık eder. 26 

İslâm geleneğinde din ile ahlâk öylesine bütünleşmiş ve kay-

naşmıştır ki ikisini birbirinden terfik etmek mümkün değildir. 

Bu sebeple dinî bir emir aynı zamanda ahlâkî bir görev olarak 

görülmüştür.27 Esasında en uzun ömürlü ve yaygın ahlâk ekol-

lerinin din kaynaklı olması da bu ikisi arasındaki yakın ilişkiyi 

açıkça ortaya koymaktadır.28  

Kendine ait bir Osmanlı İslâm anlayışı geliştirmiş olsa bile 

klasik dönem Osmanlı ahlâk anlayışında da din ve ahlâk ayrıl-

maz bir bütün olarak görülmüştür. Nitekim ahlâkın dinden ayrı 

olmayacağı, bir başka ifadeyle dinin içinde ahlâkın zaruri ola-

rak bulunduğu kabulünden hareketle Osmanlı’nın son dönem-

lerine kadar medreselerdeki ders programlarında ayrı bir ahlâk 

dersine yer verilmemiştir.29 Kaldı ki mekteplerde okutulmaya 

başlanan müstakil ahlâk derslerinin içeriğinin de dinden soyut-

                                                      
24 Doğan, a.g.m., s. 381-390. 
25 Eserin tam ismi şu şekilde ifade edilmiştir:  Ahlâk-ı Diniye ve Vezâif-i 

İslâmiye ve Hülasat-ü Malumat-ı Medeniye. 
26 Ahmed Hamdi Akseki, Ahlâk Dersleri, Ankara, Öğüt Matbaası 1340-

1342, şın (ش ). Akseki bu eseri kaleme alış gayesini de dinden ayrı bir 

ahlâkın olamayacağını ispat olarak ifade etmektedir bkz. a.g.e., sad 

 .(ص)
27 Hüseyin Peker, Din ve Ahlâk Eğitimi Psikolojik ve Metodik Esasları, 

Aksi Seda Matbaası, Samsun, 1998, s. 188 
28 Peker, a.g.e., s. 187 
29 Bkz. Yüzbaşı, a.g.m., s. 764; Medrese programlı için bkz. İsmail Hak-

kı Uzunçarşılı, Osmanlı Döneminde İlmiye Teşkilatı, Ankara, Türk Tarih 

Kurumu Basımevi, 1988, s. 20-32 
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lanmış olduğunu söylemek imkânsızdır. Daha önce bahsi geçti-

ği üzere her ne kadar Osmanlının son dönemlerinde dine da-

yanmayan bir ahlâk yaklaşımını savunanlar olmuşsa da ahlâkı 

dinin ayrılmaz bir parçası olarak görenler sayı olarak da etki 

olarak da ağır basmıştır. Bu çalkantılı dönemde yetişmiş ve bir 

eğitimci olarak görev yapmış olan Ahmed Nazif de Osmanlı 

ahlâkçılarının bu geleneğini devam ettiren isimlerden biri ol-

muştur.  

Ahmet Nazif’in ahlâkla ilgili görüşlerine yer verdiği en 

meşhur eseri Ahlâk-ı Diniye ve Vezâif-i İslâmiye adlı eseridir. Eseri 

için seçmiş olduğu isim onun nasıl bir ahlâk anlayışına sahip 

olduğunun da ipuçlarını taşımaktadır. O, 19. yy’ın sonları ve 

20. yy’ın başlarında mekteplerde müstakil bir ders olarak oku-

tulan ‚ahlâk‛ derslerinin, içerik itibariyle olmasa bile, isimlen-

dirme noktasında ahlâkı dinden ayıran yaklaşımına bir anlam-

da zımnen itiraz etmekte; eserine ‚Ahlâk-ı Diniyye‛ ismini ve-

rerek İslâm ahlâkçılarının yüzyıllardır söyleyegeldiği ahlâkın 

din kaynaklı olduğu yönündeki görüşünü desteklediğini açıkça 

ortaya koymaktadır. Ayrıca o, eserine verdiği isimle, batıdan 

alınıp Tanzimat sonrası süreçte, özellikle de Maarif-i Umumiye 

Nizamnamesi ile birlikte, ahlâk alanındaki tartışmaların merke-

zine konulan vazife kavramını da İslâm ile terkip ederek bir 

anlamda İslâm ahlâk geleneğinde bu vazifelerin de mündemiç 

olduğuna işaret etmiş olmaktadır. Yani o, vazifenin kaynağının 

din, ya da bir başka ifadeyle Allah’ın emir ve yasakları olduğu-

nu eserine verdiği isimle de göstermektedir.  

Yaşadığı dönemde toplumun içinde bulunduğu ahlâkî 

buhran ve açmazlar bir eğitimci olan Nazif’i, özellikle yeni yeti-

şen nesillerin terbiye mekânı olması bakımından okullarda ya-

pılabilecekler noktasında sorumluluk almaya itmiş ve bu eseri 

kaleme almıştır. Giriş kısmında eserin yazılma sebebi olarak şu 

hususları dile getirmiştir: 

‚Zamanımızda ahlâk-ı İslâmiye şirâze-i intizamdan ve 

daire-i meşruiyetten çıkıp son derece tebdil ve tağyir olunarak 
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küçük büyük, ebeveyn, üstad, komşu, ihvâniyet hukukuna şer-i 

şerifin beyanı veçhile riâyet olunmamakta ve umur-u mühim-

meden olan terbiye-i evlat ve hayrü’l-halef yetiştirmeye dahi 

dikkat ve itina olunmamakta ve çok kimseler efal ve herakatı-

nın şer-i şerife müvafık olup olmadığını aramayıp kendi fikirle-

rine göre icra eylemekte olduğundan bu ahlâksızlığın ve hare-

kat-ı sekîmemizin neticesi bizi her türlü bela ve mesâibe ve her 

kavmin zül ve hakaretine giriftar ediyor. Buna binaen bu abd-i 

âziz min gayri haddin ve liyâkatin islâf-ı izâm ve ulemây-ı zevil 

ihtirâmın te’lif ve tasfif eyledikleri kütüb-ü diniyyeden ve bazı 

kütüb-ü ahlâkîyyeden cem’ ve her ferdin anlayabileceği Türkçe 

ve sâde lisan ile bu risâleyi tertib ve tahrir eyledim ki mütâlâsı-

na tâlib ve râgıb olan ihvân ve tüllâb müstefid ve mütenassıh 

olursa belki bu vesile ile mazhar-ı aff-ı ğaffâr olurum.‛30  

O, Osmanlı’nın son dönemlerinde Batı hayranı kimi ay-

dınların (!) iddia ettiğinin aksine din terakkiye engel olmadığı, 

tam aksine, Batı karşısında Müslümanların düşmüş olduğu 

acziyetin sebebinin Müslümanların atalet, sefahat ve cehaleti; 

dinin ve ondan neşet eden ahlâkın gereklerine bihakkın yerine 

getirme konusundaki gevşeklik ve ihmali olduğu kanaatinde-

dir. 31 O, bu gerçeği şu şekilde dile getirmektedir:  

‚Bizi zül ve hakârete giriftar eden ve her türlü belâ ve 

musibetleri başımıza getiren din-i mübine temessük etmediği-

miz ve ahlâksızlığımızdır. Zira bir kavim ahlâk-ı hüsnâsını 

ahvâl-i kabîhaya ve efâl-i seyyieye tebdil ve tahvil etmedikçe 

Allahü Teâlâ o kavimin hâl-i saatedini ve nâil olduğu nimet ve 

afiyetini bozmaz.‛32 

Toplumda ahlâkî hasletlerin ve hassasiyetlerin zayıflama-

sı sonucu ortaya çıkan ahlâkî buhran Osmanlının neden Batı 

karşısında bu hale geldiği sorusunun da açık bir cevabıdır. 

Ahmet Nazif’e göre yaşanan bu ahlâkî yozlaşmanın iki sebebi 

                                                      
30 Nazif, a.g.e., ss. 2-3. 
31 Nazif, a.g.e., s. 5. 
32 Nazif, a.g.e., s. 6. 
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vardır: birincisi Allah’ın emirlerine ve şeriatına uygun hareket 

etmemek, ikincisi ise rızık ve nafakanın helal haram olmasına 

dikkat etmemek.33 Aslında iki madde şeklinde ifade edilen bu 

durumu bir sebebe irca etmek ve Allah’ın emirlerinden uzak-

laşmanın ahlâkî yozlaşmaya sebep olduğunu söylemek de 

mümkün gözükmektedir. Ahlâkın membaının din olduğunu 

söyleyenlerden biri olan Ahmed Nazif, sonuç itibariyle içinde 

bulunulan bu üzüntü verici durumu dinden ve dolayısıyla 

onun esaslarını ve sınırlarını belirlediği ahlâktan uzaklaşmaya 

bağlamaktadır.  

Eser ve İçeriği 

Ahmed Nazif Ahlâk-ı Diniye ve Vezâif-i İslâmiye adlı kitabında 

ahlâka dair konuları üç ana bölüm altında toplamıştır. Yazar 

birinci bölümde nazarî ahlâk konularını kısaca ele almış, ikinci 

ve üçüncü bölümleri ise amelî ahlâk konularına ayırmıştır. Ese-

rin sonuna ise malumat-ı medeniye ismiyle dördüncü bir bö-

lüm daha eklemiştir.  

Birinci bölümde nazarî ahlâkla ilgili olarak ahlâk ilminin 

tarihi, konusu, gayesi; tabiî ve kesbî ahlâk; ahlâkın tebdil olu-

nup olunmaması ve terbiyenin tarifi gibi konulara yer verilmiş-

tir. Nazif’e göre bir Müslümanın her şeyden önce öğrenmesi 

lazım gelen şey ilm-i din ve ilm-i ahlâktır. Zira Peygamberimiz 

‚ilim öğrenme her Müslümana farzdır‛ ve ‚Ahlâkınızı güzel-

leştirin‛, ‚Allah’ın ahlâkı ile ahlâklanın‛ buyurmuş, bu iki il-

min önemine dikkat çekmiştir.34 Kişiyi dünya ve ahiret saadeti-

ne ulaştıracak olan din ve ahlâktır. Din, güzel ahlâktan ibaret-

tir35 ve güzel ahlâk sahibi olmayan kişinin kalbi hasta sayılır. 

İlm-i ahlâk ise şifa reçetesidir. Zira tıbb-ı manevi olan ilm-i 

                                                      
33 Nazif, a.g.e., s. 73. Yazar haram para ile çoluğunu, çocuğunu, beden-

lerini besleyen insanlardan vatana millete hayır gelmeyeceğini şu 

sözlerle dile getirmektedir: ‚edâ-ı hizmet etseler bile eyledikleri fâide 

edecekleri zarar ve ziyana mukabil olmaz‛ bkz. Nazif, a.g.e., s. 73. 
34 Nazif, a.g.e., s. 4. 
35 Nazif, a.g.e., s. 6. 
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ahlâk kalbin manevi hastalığı olan ahlâk-ı mezmumenin deva-

sıdır.36 İlm-i ahlâk, ‚hayır ve şerrin ne olduğunu, faide ve zarar 

yolunu gösterir ve insana lazım ve layık olan vazifeleri bildirir 

bir ilim‛ olup konusu da buna uygun olarak kişinin nefsine, 

yaratıcısına ve diğer insanlara karşı yerine getirmesi gereken 

vazifelerdir.37 

Tabiî ve kesbi ahlâk kavramları çerçevesinde ahlâkın de-

ğişme imkanını da ele alan Ahmed Nazif, fiilen eğitimin içinde 

yer alan biri olarak yaptığı vazifeye uygun düşecek şekilde 

ahlâkın değişebileceği, tabiî ahlâk olarak ifade edilen huyların 

değişmesinin biraz güç olmakla birlikte bu değişimin dinen ve 

aklen mümkün olduğu görüşünü ispata çalışmıştır. Ahlâkın 

değişmeyeceğini söylemek mantığa aykırıdır, zira artık hayvan-

lar bile terbiye edilebilmektedir.38 Daha önce de belirtildiği gibi 

Ahmed Nazif nazari ahlâkla ilgili bölümü kısa tutmuş, bu bö-

lümde hayır ve şer, iyi ve kötü, ihtiyar ve irade, ahlâkta niyetin 

rolü, ahlâkta sorumluluk, vazife kavramı ve temel özellikleri, 

ahlâkî yaptırımlar, ahlâkî vicdan gibi konulara değinmemiştir. 

İkinci bölümde ifa etmekle mükellef olunan vazifeler ele 

alınmıştır. Son dönem Osmanlı ahlâkçıları, ahlâkî kanunların-

dan bahsederken kahir ekseriyetle Batı menşeli Kant’a ait vazife 

kavramını kullanmış ve ahlâk görüşlerini bu kavram üzerinden 

temellendirmeye çalışmışlardır. Buna göre ahlâk kanunları 

mutlak ve mecburidir. Ancak son dönem Osmanlı ahlâkçıları 

bu kanunların, kaynağını dinden aldığı noktasında Kant’tan 

ayrılmaktadırlar. 39  Nitekim Kant vazifeyi ‚bir fiili kanun-ı 

ahlâka hürmeten işleme zarureti‛ olarak tanımlarken Ahmed 

Hamdi Akseki ‚şeriatın ifasını emreylediği hayırdır yahut şeri-

atın emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmaktır‛ şeklinde 

                                                      
36 Nazif, a.g.e., s. 7. 
37 Nazif, a.g.e., s. 10, 12 
38 Nazif, a.g.e., s. 12-13. Tabiî ve kazanılmış huyların değişip değişme-

yeceği ile ilgili farklı görüşler için bkz. Erdem, a.g.e., s. 87-89. 
39 Mustafa Çağrıcı, ‚Vazife‛ (Ahlâk ve Tasavvuf) , DİA, C.42, s. 582 
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tarif etmektedir.40 Ahlâk kanununun esası olan vazife fikri Os-

manlı ahlâkçılarına göre insanın yaratılışında mevcuttur ki 

onun da aslı hayrı yapmak şerden uzak durmaktır.41 Ahmed 

Nazif de ahlâkı bir vazifeler alanı olarak görmüş ve eserinde 

onu daha çok vazifeler üzerinden izaha çalışmıştır. Yazar, vazi-

feleri üç başlık altında şu şekilde toplamıştır: 

a. Vezâif-i diniye:  

1. Hak Teâlâ’yı bilmek, 

2. İbadet etmek. 

 

b. Vezâif-i nefsiye:  

1. Bedene ait vazifeler, 

2. Fikre ait vazifeler, 

3. Lazım ilimlerin tahsili, 

4. Güzel ahlâkın tahsili, 

c. Vezâif-i gayri nefsiye, 

1. Halifeye karşı vazifeler, 

2. Aileye karşı vazifeler, 

3. Komşulara karşı vazifler, 

4. Öğretmene ve okul arkadaşlarına karşı vazifeler, 

5. Müslüman kardeşine karşı vazifeler, 

6. Dostuna ve ehibbâya karşı vazifeler, 

7. Vatandaşlarına (farklı etnik ve dini yapıdan insanlara) 

karşı vazifeler, 

8. Hayvanata karşı vazifeler42  

                                                      
40 Kaya, a.g.e., s. 146 
41 Erdem, a.g.e., s. 111-114 
42 Bkz. Nazif, a.g.e., s. 14-49. 1316/1898 tarihli Maarif Salnamesinde 

inas rüşdiyelerinin 4-5 ve 6. sınıflarında okutulacak ahlâk derslerin-

den bahsedilirken üzerinde kurulacak konular da sıralanmıştır ki bu 

konuların kısmen buradaki başlıklarla benzerlik gösterdiği görülmek-

tedir. (bkz. Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye, 1316, s. 422-23). Yine 

aynı Salname’de üç yıllık darülmuallimatların ikinci ve üçüncü sınıf-

larında okutulacak ahlâk dersinin içeriği konusunda bir bilgiye yer 

verdiği görülmektedir. Ancak müellifin eserini yazdığı dönemde 
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Vezâif-i gayri nefsiyeyi sınıflarken sosyal aidiyet ve ya-

kınlığın dikkate alındığı dikkat çekmektedir. İslâmî temayüllere 

uygun olarak usul ve füru, akraba-i taallukat ve komşulara kar-

şı vazifeler bu meyanda öncelikli olarak (ulu’l-emre itaat dola-

yısıyla ilk sırada zikredilen halifeye karşı görevler istisna tutu-

lursa) zikredilmişlerdir. Zira Osmanlı ahlâkçılarının hemen 

tamamı temel ahlâkî hasletlerin ailede kazanıldığı noktasında 

hemfikirdir.43  Ahmed Nazif de bu yaşlarda ailede kazanılan 

alışkanlıkların ve alınan terbiyenin hayatın ilerleyen dönemle-

rinde de etkisini sürdüreceğini söyleyerek aynı kanaati paylaş-

maktadır.44 Yani, ahlâkî eylem ve faziletlerin membaı ailedir ve 

bunun yansımalarını akrabadan başlayıp, komşular ve diğer 

insanlar üzerinde gözlemlemek mümkündür. Başka bir değişle 

ahlâk veya buradaki ifadesiyle vazife, ilk ilmeği ailede atılan ve 

çevreye doğru örgü örgü yayılan bir dinî bilincin tezahürüdür. 

Ahmed Nazif, ailede kazandırılacak ahlâkî alışkanlıkların 

önemini iyi kavramış olmalı ki aile bireylerinin birbirlerine kar-

şı vazifelerine geniş bir bahis açmakta, eşleri birbirlerine, ebe-

veynlerin büyüklere ve çocuklara, ayrıca akraba ve hizmetçilere 

karşı vazifelerini tek tek ele almaktadır.45 Ahmet Nazif’e göre 

anne babalar, çocuklarının ibadet, taat ve güzel ahlâka meyille-

rini sağlamak ve onları ecnebi ahlâkından uzak tutmak konu-

sunda vazifelidir. Çünkü çocuğun ecnebi ahlâkıyla terbiye 

edilmesi büyük bir cinayettir.46 Nazif bunu söylerken II. Meşru-

tiyet zamanında çocuklara verilecek ahlâkî terbiyenin dini mi, 

milli mi yoksa laik bir ahlâk mı olacağı konusunda devam eden 

                                                                                                                  

okullarda, özellikle de iptidailerde, okutulacak ahlâk ders kitaplarının 

içeriğini belirleyen ortak bir çerçeve olup olmadığı konusunda bir 

bilgiye rastlanmamıştır. 
43 Hüsameddin Erdem, ‚Osmanlıda Ahlâk ve Bazı Ahlâk Risaleleri‛, 

Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 2000, sayı: 10, s. 56. 
44 Nazif, a.g.e., s. 8. 
45 Nazif, a.g.e., ss. 21-33. 
46 Nazif, a.g.e., ss. 28-29. 
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yoğun tartışmalarda kendi pozisyonunu da ortaya koymuş ol-

maktadır.  

Vezâif-i gayr-i nefsiye grubundaki vazifeler arasında öğ-

retmen ve okul arkadaşlarına karşı yerine getirilmesi gereken 

vazifelere ayrı bir başlık açılması da manidardır. Belli ki bir 

öğretmen olarak hem kendisine hem de sınıf arkadaşlarına kar-

şı meslek hayatı boyunca öğrencilerin sergilemiş olduğu ahlâk 

kurallarına mugayir davranışlara dikkat çekmek istemiş, bu 

sebeple onları ayrı bir kategoride değerlendirmiştir. Öyle görü-

nüyor ki bu başlık, ilgili kitabın okulda okutulmak için yazılmış 

olabileceği kanaatini de desteklemektedir. Muallimin talebe 

üzerindeki hakkını vurgulayan Ahmed Nazif özellikle de kişi-

nin Kur’ân ve ulûm-u diniyyeyi ilk tahsil ettiği hocasının daha 

ayrıcalıklı bir yeri olduğunu vurgulamakta ve Cüneyd-i Bağ-

dadi’nin şu sözünü nakletmektedir: ‚Yirmi yedi çiçekten bal 

aldım, lakin evvelki çiçekten aldığım balın lezzetini diğerlerin-

de bulamadım‛.47 

Üçüncü bölümde ise emredilen vazifeler ve makbul ahlâk 

ile yasaklanan vazifeler ve hoş görülmeyen ahlâk konularından 

bahsedilmektedir. 48 Emredilen vazifler arasında adalet, hilm ve 

tevazu, hayâ, aff-ı hatâyâ, kazm-i ğayz, muavenet, iffet ve isti-

kamet, sehâvet ve nezafete 49 ; yasaklanan ahlâkî davranışlar 

arasında ise esâet, nankörlük, istihza, kezb, su-i zann, tecessüs, 

gıybet, nemime, bühtan iftira, zulüm, haset, riya, kibir, azamet, 

buhl ve sırgatı saymakta ve bunlara ait tanımlara yer vermek-

tedir.50  

Ahmed Nazif’in emredilen vazifelerden bahsederken ada-

leti ilk sıraya koymuş olması önemlidir. ‚Her hakkı müstehak 

olana vermek‛ şeklinde açıkladığı adalet kavramını İslâmiyetin 

                                                      
47 Nazif, a.g.e., s. 35. 
48 Nazif, a.g.e., s. 10. 
49 Nazif, a.g.e., s. 49. 
50 Nazif, a.g.e., ss. 56-74. 
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ve toplumsal refah ve huzurun merkezine yerleştirmiş ve onu 

şu hususlarla ilişkilendirmiştir: 

 Adalet İslâmiyet’in esası ve hükümetin bekasıdır. 

 Beldelerin asayişi ve ahalinin terakkisi, refahı ve rahatı-

dır. 

 Bir devletin şan ve şerefini arttırır. 

 Bir devletin namus ve haysiyetini muhafaza eder. 

 Bir milletin hürriyet ve hukukunu muhafaza eder. 

 Bir beldede adalet olmazsa o belde ma’mur olmaz. 

 Bir hükümette adalet olmazsa o hükümet beka bulmaz. 

 Bir millette adalet olmazsa o milletin bekası ve rahatı 

temin olunamaz.51 

Yazar eserin evvelki bir bölümünde güzel ahlâk tahsiline 

ait vazifelerden bahsederken Şer-i Şerif’e ve ahlâka mugayir 

yapılan davranışların kişinin başkaları tarafından ayıplanması-

na sebep olacağından bahisle bunların düzeltilmesi gerektiğin-

den bahsetmektedir. Ahlâk kanunlarının esasının vazife oldu-

ğunu söyleyen İslâm ahlâkçıları vazife için geçerli olan kanun-

ların ahlâk kanunları için de geçerli olduğunu kabul etmişler-

dir. Bu kanunlardan biri de lizatihilik kanunudur ki bunu da 

vazifenin Allah’ın emri olduğu için yapılması şeklinde anlamış-

lardır.52 Yine sosyal ve vicdani müeyyideden de bahsetmişlerse 

de temelde kabul edilen müeyyide Allah korkusudur.53 İslâmî 

açıdan bakıldığında ahlâkî davranışların aşkın bir saiki vardır 

ve her türlü güzel iş gibi ahlâkî davranışlar da kaynağını bura-

dan almalıdır. Ancak yazar kötü davranışlardan kaçınmanın 

önem ve gerekliliğinden bahsederken özellikle ayıplanma endi-

şesini öne çıkartmaktadır. Kişinin başkasında görüp ayıpladığı 

davranışlar gibi kendisinde görülecek bu türden davranışların 

aynı şekilde ayıplanmaya sebep olacağı, kişinin bunu düşüne-

rek bu türden davranışlardan uzak durması gerektiğini söyle-

                                                      
51 Nazif, a.g.e., ss. 49-50. 
52 Erdem, a.g.m., ss. 51-52. 
53 Erdem, a.g.m., ss. 53-54. 
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mektedir.54 Halbuki asıl olan ahlâkî davranışların içselleştiril-

mesi ve ilahî bir gayeye matuf olarak ifa edilmesidir. Sırf başka-

sının gözündeki yerini ve konumunu düşünerek davranışta 

bulunmak yapılan güzel işlere halel getirmekte, hatta kimi za-

man onları geçersiz kılmaktadır. Bu aynı zamanda dıştan kont-

rollü bir davranış yönetim alışkanlığının da önünü açmaktadır. 

Ancak müellifin, ilgili eseri iptidaiye öğrencileri için hazırlamış 

olabileceği ihtimali göz önüne alınırsa bu durumda onun öğ-

rencilerin seviyesini gözeterek konuyu soyut bir zeminden çok 

somut bir çerçevede almış olabileceği de hatırda tutulmalıdır. 

Bu üç bölümün sonunda ise malumat-ı medeniye isimli 

bir bölüme yer verilmiştir.55 Eser II. Meşrutiyet dönemi ahlâk 

ders kitaplarının temel özelliklerini yansıtmaktadır. II. Meşruti-

yet Döneminde yazılan ahlâk ders kitaplarına temelde amelî, 

kısmen de nazarî ahlâk konularının yanı sıra bir vatandaş ola-

rak Osmanlı tebaasında bulunan insanlara yönetim şekli hak-

kında bilgi vermek ve onlara bu alanla ilgili görev ve sorumlu-

luklarını, bir başka ifadeyle medenî vazifelerini hatırlatmak 

amacıyla malumat-ı medeniyye diyebileceğimiz yeni bir bölüm 

eklenmiştir. Bu sayede, savaşlar ve isyanlar sebebiyle zor gün-

ler geçiren Osmanlı’da millî değerler ön plana çıkartılarak halk 

arasında bir ahenk ve tesanütün sağlanması amaçlanmıştır. 

Kitap içeriğinde karşımıza çıkan bu farklılığı II. Meşrutiyet yö-

netiminin İslâm ile batılılaşmayı bir potada eritme çabalarının 

bir yansıması olarak değerlendirmek de mümkündür. Ayrıca 

ahlâkî bozulmanın siyasetten başlayıp toplumun tüm katmala-

rına yayıldığı göz önüne alınır ve Osmanlı ahlâkçıları için 

ahlâkın, devletin üzerine inşa edildiği temel olduğu yönündeki 

                                                      
54 Nazif, a.g.e., s. 19. 
55  Nazif, a.g.e., s. 75. Meşrutiyetin ilanından sonra okullarda ahlâk 

derslerinin yerine ‚Terbiye-i Ahlâkiye ve Medeniye‛ adıyla yeni bir 

derse yer verilmiştir. Bkz. Hüsameddin Erdem, Sondevir Osmanlı 

Toplumunda Ahlâkın Bozulma Sebepleri ve Bozulmayı Önlemek İçin 

Düşünülen Gerekli Tedbirler, Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Der-

gisi, 1994, sayı: 5, s. 91. 
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kanaati56 de hatırlanırsa eserlere yapılan ve temel konusunun 

siyaset ahlâk olduğunu söyleyebileceğimiz böyle bir ekleme 

daha da anlamlı hale gelmektedir.  

Sonuç: 

Bu çalışma şunu göstermiştir ki, kabaca II. Abdülhamid 

ve II. Meşrutiyet dönemlerinde farklı iptidailerde kırk yıla ya-

kın bir süre muallim olarak görev yapmış bir eğitimci-yazar 

olan Ahmed Nazif, toplumda ve özellikle de yeni yetişen nesil-

de gözlemlediği ahlâkî buhran dolayısıyla kendince meselenin 

çözümüne katkı sunmak sadedinde Ahlâk-ı Diniye ve Vezâif-i 

İslâmiye adlı eseri kaleme almıştır. Kanaatimizce iptidailerde 

okutulsun veya en azından öğrenciler istifade etsin diye yazıl-

mış olan bu eser hem isim hem de içerik itibariyle II. Meşrutiyet 

döneminde özellikle iptidailer için yazılmış okul kitapları ile 

benzerlik göstermektedir.  

Yazar eserinde sade bir dil kullanmış ve nazarî ahlâk ko-

nularından birkaçına kısaca temas etmekle yetinip ameli konu-

lara ağırlık vermiştir. Ameli ahlâk kapsamında ele aldığı güzel 

ve çirkin davranışların tanımını yapıp, kısa bir bilgi vermiştir. 

Yani Ahmed Nazif’in ahlâkla ilgili olarak kaleme almış olduğu 

Ahlâk-ı Diniye ve Vezâif-i İslâmiye adlı eser tahlilî değil tasvirî bir 

eser olma özelliği taşımaktadır. Eserde, toplumda gözlemlenen 

ahlâkî buhranın çözümü için dine dayalı bir ahlâkın yeniden 

hayat bulması gerektiği kanaati açıkça ortaya konulmakta, an-

cak meselenin derinlemesine ele alınıp sebeplerin ayrıntılı ola-

rak tahlil edildiği ve bahse konu olan bu dinî ahlâk anlayışının 

hangi usul ve yöntemlerle ve nasıl bir süreçle gerçekleştirilece-

ğine dair bir vizyon ortaya konulmamaktadır.  

İsminden de anlaşılacağı üzere ahlâk ilimi bir vazifeler 

ilmi olarak görülmüş ve vazifeler üç başlık altında toplanmıştır. 

Bunlardan vezâif-i diniye Allah’a inanma ve ona ibadet etme; 

vezâif-i nefsiye beden ve fikri koruma ve uygun kullanma; 

                                                      
56 Erdem, ‚Osmanlıda Ahlâk ve Bazı Ahlâk Risaleleri‛, s. 63 
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Vezâif-i gayri nefsiye ise başta halife olmak üzere aileden baş-

layıp uzak çevreye doğru yayılan geniş bir halkaya karşı yerine 

getirilecek vazifeleri kapsamaktadır. Özellikle ahlâk eğitiminin 

verildiği temel yer olan ailede bireylerin birbirlerine karşı gö-

revlerine geniş yer ayırmakta, bir muallim olarak öğretmen ve 

sınıf arkadaşlarına karşı vazifeler konusunu da ayrı bir bahis 

açmaktadır. Yazar son olarak da II. Meşrutiyet dönemi ahlâk 

kitaplarında karşımıza çıkan siyaset ahlâkına dair konuların ele 

alındığı malumat-ı medeniye adıyla ek bir bölüme de yer ver-

mektedir. 

Ahmed Nazif yazmış olduğu ahlâk kitabında her ne ka-

dar meseleleri derinlemesine ele almamış ve sistematik bir 

ahlâk yaklaşımı ortaya koymamış olsa da dönemin ahlâk anla-

yışını yansıtan bir eser ortaya koymak suretiyle son dönem 

Osmanlı Ahlâk yazınına katkı sağlamıştır.  
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VIII 

 

CELAL NURİ İLERİ’NİN AHLÂKA DAİR GÖRÜŞLERİ  

(İlel-i Ahlâkıyyemiz Eseri Üzerine Bir İnceleme) 

 

Emine KESKİNER 

 

Hayatı 

Osmanlı Devleti’nin son yılları ile Cumhuriyet’in ilk yılla-

rına tanıklık etmiş önemli fikir ve siyaset adamlarından biri 

olan Celal Nuri, 1882 yılında Gelibolu'da doğmuştur. Kendisi-

nin sosyokültürel düzeyi, iyi bir aileden geldiğini anlatmakta-

dır. Babası Meclis-i A'yan üyeliği de yapmış olan Mustafa Nuri 

Bey, annesi ise Mesnevi mütercim ve şârihi Abidin Paşa'nın kızı 

Nefise Hanım’dır. İlköğrenimini taşra mekteplerinde ve özel 

hocalardan aldığı derslerle tamamladıktan sonra devrin önemli 

okullarından Galata Sarayı Mekteb-i Sultânîsi’ne devam etmiş, 

ardından da Mekteb-i Hukuk’tan mezun olmuştur. Çalışma 

hayatına avukat olarak başlasa da ömrü boyunca asıl faaliyet 

alanı gazetecilik olmuştur.1  

Gazetecilik hayatına Le Currier d 'Orient'da başlamış, 

Fransızca ve Türkçe gündelik bazı gazete ve değişik periyotta 

çıkan birçok dergide 2444’ü bulan makale neşretmiştir. Bu gaze-

telerden bazıları ‚Le Jeune Turc, Tanin, Âti-İleri, Hak, İkdam, 

Anadolu’da Yeni Gün, Yılmaz, Vakit ve Yeni Adam’ isimlerini 

                                                      

 Yrd. Doç Dr., Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, eminekeski-

ner@gmail.com 
1 Recep Duymaz, ‚Celâl Nuri İleri‛, DİA,  VII, s. 242. 
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taşırken; dergiler ise, ‚İçtihad, Hürriyet-i Fikriye, Serbest Fikir, 

Türk Yurdu, Resimli Kitap, Edebiyat-ı Umumiye, Yarın, Cerîde-

i Adliye ve Hayat Mecmuası‛ dır.2 Bütün fikri ve ilmî enerjisini 

üzerinde topladığı gazete ise, 1 Ocak 1918'de yayımlamaya baş-

ladığı Atî gazetesidir. Bu gazete 10 Şubat 1919’da kapatılınca 

ertesi gün İleri adıyla yayım hayatına devam etmiştir. İleri 30 

Kasım 1924 'te kapatılmıştır. Soyadı Kanunu sonrası bu gazete-

nin adını kendine soyadı olarak seçmiştir.3  

Yazı hayatı dışındaki fiilî siyasi hayatına bakacak olursak, 

22 Kasım 1919 tarihinde Gelibolu'dan mebus seçilerek Son Os-

manlı Meclis-i Mebusanı arasında yer almış, ardından 1935 yı-

lına kadar TBMM’nin ilk dört döneminde milletvekilliği yap-

mıştır.4 Celal Nuri, Milli Mücadele'nin kazanılmasının ardından 

gerçekleştirilen inkılapların hazırlanmasında ve tutunmasında 

önemli rol oynamıştır.5  

Ölüm tarihiyle ilgili olarak Duymaz, 2 Kasım 1936 tarihini 

verirken Çöpel, kaynak göstermeksizin 2 Kasım 1938 tarihinde 

öldüğünü söyleyerek, sekiz gün sonra Atatürk’ün ölümü nede-

niyle Celal Nuri’yle ilgili yazıların gündemden düştüğü bilgisi-

ni paylaşmaktadır. Ülken ise 1939’da İstanbul’da öldüğünü 

yazmaktadır. 6 
 

Eserleri 

Celal Nuri siyaset, hukuk, tarih, din, ahlâk, seyahat, dil ve 

edebiyat alanlarında çok sayıda makale ve kitap yazmıştır. Biz 

burada konumuz gereği kitaplarından bazılarının ismini zik-

                                                      
2 Hatice Çöpel, Celal Nuri İleri’nin Din Anlayışı,  (Yayımlanmamış Yük-

sek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü) 2010, s. 

10. 
3 Duymaz, a.g.m., s. 243. 
4 Duymaz, s. 243; Çöpel, s. 6. 
5 Duymaz, a.g.m.,s. 244. 
6 Krş. Duymaz, a.g.m.,s. 243; Çöpel, s. 8; H. Ziya Ülken, Türkiye’de 

Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 

2013, s. 589. 



                                   CELAL NURİ İLERİ, EMİNE KESKİNER                                      213 
 

 

retmekle yetineceğiz: Taç Giyen Millet (İstanbul, 1339); Türk İn-

kılâbı (İstanbul, 1926); Kendi Nokta-i Nazarımdan Hukuk-ı Düvel 

(İstanbul, 1330); Havâic-i Kanuniyyemiz (İstanbul, 1331); Tarih-i 

Tedenniyât-ı Osmâniyye (İstanbul, 1330); Mukadderat-ı Tarihiyye 

(İstanbul 1330); İttihad -ı İslâm (İstanbul, 1331); Kadınlarımız (İs-

tanbul 1331); Hatemü'l-Enbiyâ (İstanbul, 1332); İlel-i Ahlâkıyyemiz 

(İstanbul 1332); Tarih -i İstikbâl (İstanbul 1331); Müslümanlara, 

Türklere Hakaret, Düşmanlara Riayet ve Muhabbet (İstanbul 1332); 

Harpten Sonra Türkleri Yükseltelim (Kostantiniye 1917); İştirak 

Etmediğimiz Harekât (İstanbul 1917); Kara Tehlike (Dersaadet 

1334); Şimal Hatıraları (İstanbul 1330); Kutub Musâhabeleri (İs-

tanbul 1331). Eserlerinin önemli bir kısmını imparatorluktan 

milli devlete geçiş döneminin çalkantılı yıllarında yazmış olma-

sının da etkisiyle Celal Nuri'nin fikir çizgisinde sürekli değişik-

likler hatta çelişkiler görüldüğü yapılan yorumlar arasındadır.7 

 

Ahlâka Dair Görüşleri 

Celal Nuri’nin ahlâka dair görüşlerini 1914’te yayımlanan 

İlel-i Ahlâkıyyemiz8 (Ahlâkî Hastalıklarımız) adlı eserinden hare-

ketle sizlere aktarmaya çalışacağız. Adı geçen eseri seçme ne-

denimiz, Celal Nuri’nin bu kitabı Osmanlı’nin son döneminde 

yazmış olması ve o zamana kadar ahlâka dair yazdıklarını bu 

kitaba eklemesidir. Nitekim kitabın İlâvât bölümünde okuyucu-

ların bu eserle birlikte Tarih-i Tedenniyât-ı Osmaniye9 ve Tarih-i 

Tedenniyât-ı Osmaniye: Mukadderat-ı Tarihiye 10‘deki ilgili bölüm-

leri mütâlaa ederlerse ahlâk konusundaki bütün mütâlaalarına 

muttali olacaklarını belirttikten sonra adı geçen eserlerdeki ilgili 

kısımları bu kitaba eklediğini belirtmektedir. Eserin 115. sayfa-
                                                      
7 Duymaz, a.g.m., ss. 243-244. 
8  Celal Nuri, İlel-i Ahlâkıyyemiz, İstanbul: Yeni Osmanlı Matbaa ve 

Kütübhanesi, 1332, s. 167. 
9 Celal Nuri, Tarih-i Tedenniyat-ı Osmaniye, İstanbul: Matbaa-i İctihad, 

1330. 
10 Celal Nuri, Tarih-i Tedenniyat-ı Osmaniye: Mukadderat-ı Tarihiye, İs-

tanbul: Yeni Osmanlı Matbaa ve Kütübhanesi, 1331, s. 485. 
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sından itibaren diğer eserlerdeki ahlâkla ilgili görüş ve düşün-

celeri yer almaktadır.11 

Mukaddime bölümünde, eseri yazma nedenini Mukad-

derât-ı Tarihiye kitabındaki ‚Tereddiyât-ı Ahlâkîye‛ faslını 

genişletmek suretiyle bu mühim mesele hakkında bir kitap 

meydana getirmek isteği olarak açıklamaktadır. Osmanlı’nın 

çöküşünün birçok sebebi olduğunu ve bu sebeplerin arkasında-

ki asıl sebebin ahlâk meselesi olduğunu söyleyen Celal Nuri bu 

meseleyle pek az meşgul olunduğu görüşündedir: ‚Bu mesele-

nin ‚fizyoloji‛ ve ‚psikoloji‛si ile uğraşmamışız. Bu illet-i 

ahlâkıyenin esbâb-ı müvellidesi (bu ahlâkî hastalığı doğuran 

sebepler) nedir, nasıl teşhis edilebilir, seyri ne merkezdedir, 

kabil-i tedavi midir, değil midir, imkan-ı şifa varsa ne gibi 

tedâbire tevessül edilmelidir?‛ Ona göre ‚bunlar meselelerin en 

mühimleri olduğu halde en unutulanlarıdır‛.12 ‚Ahlâkın heyet-i 

beşeriyedeki rolünü bilmek, öğrenmek istemiyoruz< Saltanat-ı 

Osmaniyeyi, tamamiyet-i milliyemizi vikâye etmek (korumak) 

mümkün müdür? İşte bu risalemiz bu suale bir cevap teşkil 

etmek için kaleme alınmıştır.‛13 Eserde bu soruya ne ölçüde 

cevap verildiğini görebilmek amacıyla yaptığımız inceleme 

sonucunda, Celal Nuri’nin ahlâka dair görüşleri kitabındaki 

sıralamaya uyulmaksızın aşağıdaki başlıklar altında değerlen-

dirilmeye çalışılmıştır. 

Ahlâkın Kaynağı Sorunu 

Celal Nuri ahlâkın kaynağı sorununu kitabın ekleri ara-

sında yer alan ‚Ahlâk ve İstikbali‛ başlıklı bölümde ele almak-

tadır. Bu bölümde onun ahlâka rölatif yaklaşanlar gibi baktığı 

görülmekte, materyalizmin yoğun etkisi altında olduğu anla-

şılmaktadır. Ona göre ‚Ahlâk zaman, mekân, ırk, hükümet, 

                                                      
11 Bkz. İlel-i Ahlâkıyyemiz, ss. 115-167. 
12 Celal Nuri, a.g.e., ss. 3-4. 
13 Celal Nuri, a.g.e., ss. 9-11. 
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mezhep vesâir müessirât (etkenler) ile değişir.‛14 Hâlihazırdaki 

toplumlarda babayı öldürmek cinayetlerin en büyüğü sayılır 

iken, bazı kabilelerde ihtiyar babayı öldürmenin fazilet kabul 

edilmesini buna örnek olarak gösterir. Celal Nuri burada 

ahlâka aykırı dinlerin bulunmasından hareketle dinlerin her 

zaman ahlâkın garantisi olmadığını vurgulamaktadır: ‚Zât-ı 

bârîye, ahirete itikat ile de ahlâkın büyük bir münasebeti yok-

tur. Çünkü vahdâniyet-i ilahiyeyi (Allah’ın tekliğini) tanımayan 

Buda ve Konfüçyüs mezhepleri ile ahiretten bahsetmeyen diya-

net-i Museviye de bir ahlâk vaz’ ve tedvin etmişlerdir.‛ Ardın-

dan etkilendiği isimlerden E. Burnouf’un evvelce dinin maksa-

dının faziletleri yüceltmek olmadığını ispat ettiği iddiası ile E. 

B. Taylor’ın vahşi kavimlerde din ile ahlâkın alakası olmadığı 

tespitine yer verir.15 Bazı dinlerin ahlâka zararı dokunduğunu, 

insanların kardeşliğine mani olduğunu savunur. ‚Son derecede 

dindar, son derecede ahlâksız kimseler çoktur‛ diyerek bu du-

ruma çölde namaza duran bedevilerin bir yolcu gördüğünde 

namazı bırakıp o kişiyi katledip soymasını örnek gösterir. Ka-

naatimizce verilen bu örnek, bir mütefekkirin görüşünü destek-

leyebilecek nitelikte olmayıp avama yakışan bir bakış açısını 

yansıtmaktadır. 

Celal Nuri ahlâkın kaynağı ile ilgili olarak bir kısım mad-

deci antroplogların göreceli ahlâk anlayışına benzer ifadeler 

kullanmaktadır: ‚Ahlâkın asıl bâdii (başlangıcı) kıvâm (direği) 

ve kıyâmı (ayakta kalması) cemiyyet halinde yaşayan insanların 

ihtiyacıdır.‛ 16 Bu yüzden toplumsal ihtiyaçların değişmesi ile 

ahlâk da değişir. Yine ona göre Ahlâk, dinlerden daha eskidir. 

‚Din bir ihtiyac-ı vicdanî ve zatîdir, ahlâk bir zaruriye-i içtimai-

ye ve milliyedir< Ahlâk kendisine lazım gelen teminatı 

secâyânın (seciyelerin), medeniyetin, maarifin, terbiye-i umu-

miyenin teâlisinde (üstünde) ararsa ancak o zaman aldanmaz; 

                                                      
14 Celal Nuri, İlel-i Ahlâkıyyemiz, s. 126. 
15 Celal Nuri, a.g.e., ss. 128-129. 
16 Celal Nuri, a.g.e., s. 129. 
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yalnız edyânın tahvifinde (dinlerin korkutmasında) taharri 

ederse (ararsa) çürük tahtaya basmış olur< Havas için ahlâkın 

dinen teyidi ve adem-i teyidi siyyândır (eşittir). Halbuki avam 

için dinden istifade edilmelidir‛17 Bu satırlarda görülen yakla-

şım pragmatik ve materyalist dünya görüşünün Celal Nuri üze-

rindeki etkisini açıkça göstermektedir.  

Ahlâk-İktisat İlişkisi 

İkinci sırada bu başlığı tercih etmemizin nedeni Celal Nu-

ri’nin eserde ‚ekonomi düzelirse ahlâk da düzelir‛ diye formü-

le edebileceğimiz fikri ısrarla savunmasıdır. ‚Tarihimiz ve 

Ahlâkımız‛ başlığı altında fütuhat devrinden devr-i istila diye 

bahseden Celal Nuri, Osmanlı halkının yalnızca savaşmayı bi-

lip çalışmayı bilmediği görüşündedir: ‚kahramanlık asrı kapa-

nıp kaziyye-i maişet (geçinme meselesi) meydana çıkınca işte o 

zaman ahlâk değişti. Türk oğlu çalışamıyordu. Elde edilen mal 

da herkese kafi gelmiyordu. Bu malı Hasan’ın elinden almak 

için Hüseyin dedikoduya, iftiraya, hileye, entrikaya, zorbalığa 

ve hususiyle hafiyeliğe başladı. Maîşet dar ve fert çalışmağa 

alışmamış< işte bu hakikat bütün tarihimizde görünüyor.‛18  

Ona göre ahlâkî bozulmanın sebebi iktisadîdir: ‚<devlet 

ahlâksızlığın kurbanı olur, ahlâk da parasızlıktan tevellüd 

eder‛ Bu bağlamda o sadece geçmişi değil, III. Selim’den bu 

yana gelen yenilikçi devlet adamlarını da suçlamaktadır: ‚Ne 

Reşit Paşa, ne Âli, Fuat, Mithat Paşalar, ne Abdülaziz ricali, ne 

de İttihat ve Terakki erkânı, henüz maatteessüf bu dakikayı 

(inceliği) düşünememişlerdir‛19 Bu sebeple Celal Nuri, ‚tarihi-

mizin büyük kısmını unutmak, hatta mümkünse yakmak mec-

buriyetinde‛ olduğumuzu iddia etmektedir.20 Ona göre çözüm, 

Osmanlı toplumu içinde say (çalışma) esası üzerine kurulu yeni 

                                                      
17 Celal Nuri, İlel-i Ahlâkıyyemiz, s. 130. 
18 Celal Nuri, a.g.e., ss. 12-13. 
19 Celal Nuri, a.g.e., s. 15. 
20 Celal Nuri, a.g.e., s. 17. 
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bir cemiyet tesis etmekten geçmektedir: Özellikle paraya yaptı-

ğı vurgu dikkat çekmektedir. ‚Ahlâk para ile düzelir. Para da 

bir dâhiye (musibet) oluncaya kadar ahlâkı muhafaza eder. Pa-

ranın azı da çoğu da muzırdır. İtidali ise bir zaruriye-i içtimai-

yedir< Mademki ahlâksızlığımızın sâik-i esasîsi (esas nedeni) 

parasızlıktır. Ânın için para kazanalım. Ahlâkî vaaz ve nasihat-

ler boştur. Ahlâk risaleleri kadar ehemmiyetsiz bir şey tasavvur 

edemem. En esaslı mecelle-i ahlâkîye iktisat kitaplarıdır.‛21 İler-

leyen bölümlerde bu konuya tekrar değinen Celal Nuri, ‚Türk 

Ahlâk-ı Milliyesi‛ başlığı altında, sade İslâmî ananelere ve sa-

vaşçılığa dayalı bir Türk ahlâkı millîsinin ortaya çıktığını, ça-

lışmaya dayalı bir ahlâkın zuhur etmediğini yinelemektedir: 

‚Lezzet-i amel bilinemedi. Anglosaksonlar gibi sırf meziyet-i 

ferdiye ile mübtenî (kurulu) bir ahlâk edinemedik. Hep cemiye-

te, hep devlete istinat ettik.‛22 Bu satırlardan hareketle Celal 

Nuri’nin o dönemde Batı’da Protestanlığın da etkisiyle boy gös-

teren çalışmaya dayalı ahlâk anlayışından etkilenmiş olduğunu 

söylemek yanlış olmasa gerektir.  

Ahlâk-Din İlişkisi 

Eserde sıkça gündeme getirilen bir diğer husus ahlâk ile 

din arasındaki ilişkidir. Dinî hayatın sönmesinin, ahlâkı kont-

rolsüz bıraktığını düşünen Celal Nuri, abartılı bir şekilde en 

dinsiz -galiz manasıyla- en imansız memleketlerden birinin 

bizimki olduğunu söylemektedir.23 Ona göre insanları biraraya 

getirip, birbiriyle tanıştırmada ve binaenaleyh güzel ahlâkı 

yaymada en mühim vasıta dinî topluluktur. Ancak Osmanlı 

toplumunda din büyüklerinin haysiyetinin azalması sonucu, 

üst tabaka camiye gitmeye tenezzül etmemekte, sadece avam 

camiye devam etmektedir. Üst tabakanın camiye gelmeme ne-

denlerinden biri de kendilerine uygun bir cemiyeti orada bula-

                                                      
21 Celal Nuri, İlel-i Ahlâkıyyemiz, s. 19-20. Benzer ifadeler için bkz. s. 

121, 124, 131. 
22 Celal Nuri, a.g.e., s. 61. 
23 Celal Nuri, a.g.e., s. 34. 
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mamasıdır. Camilerde avama yapılan ahlâkî hizmet de yeterli 

değildir. Celal Nuri vaazların hiçbir teftişe tâbi olmamasından 

şikâyet etmektedir. Ona göre, başka toplumlarda gizli ve açık 

hakem mevkiinde olan din görevlilerinin saygın bir pozisyonu 

olduğu halde, bizde böyle bir durum söz konusu değildir. Bu 

durumun nedeni, cami görevlilerinin çoğunlukla ulemadan 

olmamasıdır. Bir takım mahalle imamları, hile-i şeriye ile veya 

sahtekarlık edip olmayacak nikahları kıymakta, boşanmalara 

şahitlik etmektedirler. Bu yüzden de imamların mahalle dâhi-

linde tesir ve nüfuzu büyük değildir.24  

Celal Nuri, Lutherci vaazların etkisiyle Batı’da gerçekle-

şen olumlu yönde değişimi örnek göstermekte, tahrif edilmiş 

İncillerle bu yapılabiliyorsa sırf hakikat olan Kur’ân ve hadisler-

le ne yapamayız? diyerek açıkça, Lutherci vaazların hareket ve 

talim tarzını iktibas etmemiz gerektiğini söylemektedir. 25 Her 

ne kadar bu bölümün sonunda kanunlarımızı değiştirip aile 

esasını, aile ile millet teşkilatını yeniden yaparken lazım gelen 

malzemeyi Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’den 

celb etmemiz gerektiğini ifade etse de, kanaatimizce Lutherci 

vaazlara vurgusu Protestan ahlâk anlayışının onun üzerindeki 

etkisini bir kez daha göstermektedir.  

Celal Nuri’ye göre vatan ve millet sevgisi için de din 

önemli bir kuvvettir. Kendisi, din kuvvetinin bozulmasına pa-

ralel olarak vatan, millet, cemiyet fikirlerinin de söndüğü kana-

atindedir. Menkulât ile fazla uğraşıp, vatan, millet fikrini te-

messül ettiren hissiyât-ı diniyenin şekil ve suret-i tereddisini 

(yozlaşmasını) araştırmamaları sebebiyle bu hususta ulemâyı 

eleştirmektedir.26 

Dinî terbiyenin, milletimizin çoğunluğunu teşkil ettiğini 

söylediği avam ve köylüler için önemli olduğunu düşünen Ce-

lal Nuri, ‚Dert ve Devâ‛ başlıklı bölümde bu konuyla ilgili şun-

                                                      
24 Celal Nuri, İlel-i Ahlâkıyyemiz, ss. 32-34. 
25 Celal Nuri, a.g.e., s. 39. 
26 Celal Nuri, a.g.e., ss. 56-57. 
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ları söylemektedir: ‚Köylü her vakit imamın tebaasındandır. 

Demek oluyor ki; imam içtimaî, millî, ahlâkî büyük bir kuvvet-

tir. Rumlar hep papazları vasıtasıyla, diyanet dolayısıyla milli-

yet ateş-i mukaddesini idâme edebildiler< Bizim mahalle 

imamı, köy hocası bu rolü oynayamıyor. Çünkü bunların bir 

mercii, o merciin de bir ahlâkî programı, millî hatt-ı hareketi 

yoktur< Şuna hiç tereddüt etmem ki, gaye-i milliyenin eimme-

ye (imamlara), softalara tatbik ve teşmili ile hiç yoktan bir Türk 

ve Müslüman milleti yaratabiliriz.‛27 Celal Nuri’nin din ahlâk 

ilişkisi bağlamında alıntıladığımız görüşlerinden hareketle dine 

dair net olarak ne düşündüğünü ifade etmek zor olsa da prag-

matik bir yaklaşımın ağır bastığı söylenebilir. 

Vezâif-i Medeniye ve Ahlâkiye (Medenî ve Ahlâkî Vazifeler) 

Dönemin ahlâk kitaplarına benzer bir şekilde, eserde va-

zife bağlamında kullanılan tek konu başlığı ‚Vezâif-i Medeniye 

ve Ahlâkiye‛dir. Medenî vazifelerimizi asla bilmediğimizi söy-

leyen Celal Nuri, bu konuyu özellikle Maarif-i Umumiye Neza-

reti’nin hiç bilmediğini vurgulamakta ama neyi kast ettiğini 

açıklamamaktadır. 28  Medenî vazifelerin yerine getirilmemesi 

hususunda gençlerin askerden kaçmalarını örnek göstermekte-

dir. Bakkal çıraklarının medreseye dâhil olup askerden firar 

ettiklerini, Darülfünun ve diğer yüksek mekteplerin asker ka-

çaklarının yeri haline geldiğini belirtmektedir. Ona göre asker-

den kaçan çocuklar irade ve idrakten yoksun bir şekilde enter-

nasyonalist ve kozmopolit olmakta, devlet ve vatan ne demek 

bilmemektedirler.29  

Enternasyonalizme karşı olan Celal Nuri, Osmanlı’nın 

toprak kaybına gösterilen umumi kayıtsızlıktan duyduğu ra-

hatsızlığı dile getirmekte, şahsî menfaatlerin umumi menfaatle-

re tercih edildiğini belirterek, alınacak maaşın Selanik’in düş-

                                                      
27 Celal Nuri, İlel-i Ahlâkıyyemiz, ss. 101-103. 
28 Celal Nuri, a.g.e., s. 88. 
29 Celal Nuri, a.g.e., ss. 89-90. 
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mesinden daha mühim görüldüğünden şikâyet etmektedir.30 

Fırsat buldukça enternasyonalistleri, yani her yeri vatan olarak 

görenleri eleştirdiği göze çarpmaktadır.31 Nitekim kitabın so-

nunda yer alan ‚Milletlerin Fevkinde‛ başlıklı bölümde Tevfik 

Fikret’in ismini zikretmeden, onun savunuculuğunu yaptığı 

‚Milletim nev-i beşer, vatanım rûy-i zemin (yeryüzü vatanım, 

insanlık milletim)‛ nazariyesinde vücut bulan enternasyona-

lizme ve kozmopolitizme karşı duruşunu açıkça sergilemekte-

dir.32  

Bir diğer eleştirdiği husus, insanımızın kendisine değer 

vermemesi, kendisini Avrupalı muvacehesinde pek aşağı bir 

mahlûk derekesinde görmesidir.33 Avrupa’nın ağır bir ahlâkî 

buhran geçirdiğini ifade eden Celal Nuri, Avrupa’nın ahlâkî 

bozulmasının bize sirayet etmesinden, buna mukabil Avru-

pa’nın faziletlerinin pek çoğunun benimsenmemesinden 

şikâyet etmekte, bu duruma sebep olarak eleştiri kabiliyeti ve 

muhakememizin gelişmemiş olmasını göstermektedir. 34  O, 

adab-ı muaşeretin bütünüyle Avrupa’dan alınması görüşünde 

olanlara karşı çıkmakta, bir milletin herşeyden evvel bir gaye-

nin bütün fertleri tarafından kabul edilmesi ile teşkil ettiğini 

belirterek millî bir ahlâkımızın olması gerekliliğine vurgu yap-

maktadır.35 

Celal Nuri, ahlâkî vazifelerden kaçmayı, medenî vazifele-

ri bilmemeye, çalışmadan devletten maaş almaya alışılmış ol-

masına bağlamaktadır. Bu bağlamda eserde sıkça mevcut me-

muriyet sistemi eleştirilmektedir. Örneğin ‚Türk Ahlâk-ı Milli-

yesi‛ adlı bölümde ‚Memuriyet çalışmak için bir vesile değil, 

âmirlerin gönlünü yapıp aylık almak ve mümkünse terfi etmek 

                                                      
30 Celal Nuri, İlel-i Ahlâkıyyemiz, ss. 90-92.  
31 Celal Nuri, a.g.e., ss. 55-56. 
32 Bkz. Celal Nuri, a.g.e., ss. 121-127. 
33 Celal Nuri, a.g.e., s. 83. 
34 Celal Nuri, a.g.e., ss. 5-7. 
35 Celal Nuri, a.g.e., s. 84. 
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için bir çaredir‛36 denilmekte, ‚Hâtime ve Katıbe‛ başlıklı son 

bölümde, idare altüst olduğu halde memurlar için bir kanunun 

çıkarılamamış olması eleştirilmektedir. 37  Yine kitabın ekleri 

arasında yer alan ‚Memurîn Meselesi‛ başlıklı bölümde Celal 

Nuri, mukadderât-ı milliyeyi ele alan tabaka olması hasebiyle 

memur takımının üzerinde ayrıca durduğunu söylemektedir.38 

Burada da daha evvel ifade ettiği gibi memurların tâbi olacağı 

kanunun yapılmamış olmasından şikâyet etmektedir. 39  Ona 

göre, ‚Bütün Şark meselesi bir idare ve idaresizlik meselesidir. 

İdare ise memur sayesinde tedvir edilir (döndürülür)‛ Bunun 

için Mekteb-i Mülkiye’nin ıslah edilmesini önermektedir.40 Yine 

memurlara yönelik kaleme aldığı ‚Memurînin Ahlâkı‛ başlığı 

altında da benzer şekilde devletin görebileceği iyiliğin de kötü-

lüğün de onlardan gelebileceğinden hareketle memurlar kanu-

nunun tez vakitte çıkarılması gerektiğini söylemektedir.41 

Ahlâkî Bozulmaya Neden Olan Davranışlar 

Celal Nuri Osmanlı toplumunda ahlâkî bozulmanın ne-

deni olarak gördüğü bazı davranış kalıpları için ‚Noksan-ı 

Muhabbet, Çekememezlik, Dedikodu, Rekabet-i Mahdûde 

(mal) Neticesi Fesad-ı Ahlâk‛ şeklinde ayrı bir başlık açmış, 

diğer bölümlerde de yeri geldikçe bu davranışlara değinmiştir. 

Kendisinin bu davranışların daha çok memurlar arasında yay-

gınlaşmasından rahatsız olduğunu düşünmemiz sebebiyle bu 

konuya burada yer vermeyi uygun gördük. Celal Nuri’nin 

ahlâkın bozulmasında etkili olduğunu düşündüğü davranışla-

rın başında dedikodunun geldiği görülmektedir. En eski za-

manlardan beri bizde dedikodu hususunda tam bir hürriyet bu-

lunmasından şikâyet etmekte, ‚Bâb-ı hükümette dedikodu, 

                                                      
36 Celal Nuri, İlel-i Ahlâkıyyemiz, s. 66. 
37 Celal Nuri, a.g.e., s. 109. 
38 Celal Nuri, a.g.e., s. 138. 
39 Celal Nuri, a.g.e., s. 140. 
40 Celal Nuri, a.g.e., s. 145. 
41 Celal Nuri, a.g.e., ss. 150-151. 



222   SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ VE AHLÂK ANLAYIŞLARI 
 

 

fassâllık (dedikoduculuk), heccâvlık (aşırı yericilik), gammazlık 

asıldır< Bunu sâbıkta ne Abdülaziz, ne Abdülhamit zamanla-

rının ricâli, ne de şimdi İttihat ve Terakkî erkânı kovamıyor-

lar‛42 diyerek meselenin büyüklüğünü göstermeye çalışmakta-

dır.  

Dedikodu gibi yalanın da memleketimizde hürriyet-i 

kâmileye mazhar olduğu görüşündedir. ‚gözden düşürmekte 

kullanılan envâ-ı muhtelife-i kizb (çeşit çeşit yalan) bizde hayli 

incelmiş, terakkî etmiştir< Doğruyu olduğu gibi söylesek kim-

se inanmayacak. Ânı behemehâl biraz reng-i kizb ile telvîn et-

meliyiz (onu biraz yalanla renklendirmeliyiz). Zaten maksadı-

mız fâsid. Ânın için mübalağ elzemdir< Cemiyetimiz dâhilin-

de gizli bir muharebe cereyan ediyor. Silahlarımız jurnal, iftira, 

bühtan, isnad ve kizbtir (yalandır).‛43 Burada konunun ehem-

miyetine binaen olsa gerek kendisinin de şikâyet ettiği abartılı 

dili kullandığı görülmektedir: Efkârımızda ıttırâd (takip) yok. 

Seciyye nâmevcud. Fikirde sebat ve metanet pek az görülen bir 

şeydir.‛44 

Celal Nuri’nin ısrarla eleştirdiği bir diğer davranış 

mürâîliktir. ‚Ufak Tefek Ahlâksızlıklarımız‛ başlığı altında, 

ahlâktan ne kadarını kaybetti isek mürâîlikten o kadarını ka-

zandığımızı söyleyen Celal Nuri’ye göre terbiyemiz, âdâbımız, 

teşrifâtımız mürâîlik üzerine dayanmaktadır. Mürâîlik maddi-

leşmiş yalancılık olup bunun sonucunda diyarımızda itimat 

kalmamıştır.45  

Aile ve Kadın Hakkındaki Görüşleri  

Kitapta aileyle ilgili ahlâkî meselelerin ‚Gayr-ı Muntazam 

ve Gayr-ı Muttarid (Düzgün Olmayan) Hayat, Aile Hayatının 

Fikdânı (Yokluğu)‛ başlığı altında değerlendirmeye alındığı 

                                                      
42 Celal Nuri, İlel-i Ahlâkıyyemiz, s. 24. 
43Celal Nuri, a.g.e., ss. 25-27. 
44 Celal Nuri, a.g.e., s. 28. 
45 Celal Nuri, a.g.e., ss. 79-80. 
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görülmektedir. Burada Celal Nuri, o dönemdeki Osmanlı top-

lumunda ailenin teşekkül edemediğini veya güçlükle teşekkül 

ettiğini iddia etmektedir. Son bulduğunu düşündüğü aile haya-

tının bu duruma gelmesinde en önemli etkenin, mahalle imam-

larının da alet olmasıyla boşanmanın ve çok kadınla evlenme-

nin kolaylaşması olduğu görüşündedir. Aile hayatı olmayınca 

komşuluğun da istisnaî bir hal aldığı dikkat çektiği hususlar 

arasındadır. 46  

‚Bizim ailelerimiz alafrangalaşamadı, alaturkalıklarını 

muhafaza edemedi, yeni bir usul de bulamadı‛ diyen Celal Nu-

ri, bizde aile usulünün sakıncalarının faydalarına galebe çaldı-

ğını belirterek oldukça karamsar bir tablo çizmektedir. Karam-

sar bakış açısını müteakip satırlarda da sürdürmektedir: 

‚Adab-ı muaşeret memleketimizde pek çürüktür< Hiçbir nevi 

muhabbet bilmiyoruz. Sevmeyi sevmiyoruz.‛ 47 

Kadın konusunda müstakil bir kitabı48 olan Celal Nuri, 

incelediğimiz eserinde de ‚Kadın ve Ahlâk-ı Muaşeret‛ başlığı 

altında bu konuya ayrı bir yer ayırmıştır. Burada terbiyenin en 

esaslı âmilinin anne olmasından hareket etmekte, annelik terbi-

yesinin ancak aile içinde verilebildiğini ifade ederek ‚Bizde 

acaba validelik sanatı icra edilebiliyor mu? Kızlar ne fikir ile 

büyütülüyorlar?‛ sorularını sormaktadır.49 Ona göre üst taba-

kanın kızları evlenmek için yaşamaktadır. Orta tabakadaki ka-

dınlarda ise bir gaye ve bunun gerektirdiği ahlâk-ı içtimaiye 

yoktur. Bu kadınlar vatan, millet, intizam-ı millî, gaye-i emel 

konularında ibtidai düzeyde bile bir şey bilmemektedirler. 

Celal Nuri nikahtaki küfv (denklik) şartının ulema tara-

fından sadece maddi manasıyla açıklanıp, akılda, mizaçta, seci-

yede, seviyede, ahlâkta da denklik aramak lazım geldiğinin 

düşünülmemesini eleştirmektedir. Zevc ile zevce arasında dağ-

                                                      
46 Bkz. Celal Nuri, İlel-i Ahlâkıyyemiz, ss. 35-37. 
47 Celal Nuri, a.g.e., ss. 46-47. 
48 Celal Nuri, Kadınlarımız, İstanbul: Matbaa-i İctihad, 1331, s. 224. 
49 Celal Nuri, a.g.e., s. 41. 
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lar olmasının muhabbet noksanlığına sebep olduğunu belirt-

mekte, bu noksan-ı muhabbetin ahlâkı bozduğunu ifade etmek-

tedir. Kadınların ne yapacaklarını bilmediklerini söyleyen Celal 

Nuri’ye göre bu durumun nedeni kızlar için yeterince okulun 

açılmamış olmasıdır.50  

Ahlâk Eğitimi 

Eserde ahlâk eğitimi için ayrı bir bölüm bulunmayıp bu 

konuyla ilgili görüşler sistematik olmayan bir şekilde diğer ko-

nuların arasına sıkıştırılmıştır. Ahlâk terbiyesi konusunda ez-

berciliğe karşı çıkan Celal Nuri; ‚Bizde bu illet-i ahlâkîyeyi 

(ahlâkî hastalığı) tedavi edecek mekteplerde terbiye-i ahlâkîye 

verilmiyor. Herşeyden evvel dimağın hafıza denilen kabiliyeti-

ni inkişaf ettirmek için mektep açmışız. Terbiye-i his, terbiye-i 

hulk (ahlâk terbiyesi), terbiye-i beden – ki herhalde terbiye-i 

hafızadan daha az mühim değildir- programımıza değil, haya-

limize bile girmemiştir< Maarif-i umumiyemiz efrada yekne-

sak (değişmez) bir gaye vermiyor ki bu gaye de bir ‚ahlâk‛ tev-

lid edebilsin (doğursun). Bilâ maksat çalışıyoruz‛51 diyerek ga-

yesizliği eleştirmektedir. Ona göre yapılması gereken gayelerin 

birleştirilmesidir: ‚Ahlâk-ı milliye, ahlâk-ı diniye, ahlâk-ı siya-

siye, ahlâk-ı idariye, ahlâk-ı iktisadiye< bunları hep birleştir-

meliyiz ki; ittihaddan bir semere-i kuvvet çıkabilsin‛52  Celal 

Nuri eserin birkaç yerinde olduğu gibi burada da Ahlâk risalele-

rinin yakılabileceğini, ahlâk dersleri için bütçedeki tahsisatın 

kesilebileceğini söylemektedir. Ona göre bütün dersler hele 

Coğrafya ve Tarih dersleri ahlâk dersidir. Mekteplere ayrı bir 

ahlâk dersi koymanın gereksiz olduğu görüşündedir.53 Belki de 

bu yüzden terbiye-i ahlâkîye şeklinde bir başlığa ihtiyaç du-

yulmamıştır.  

                                                      
50 Celal Nuri, İlel-i Ahlâkıyyemiz, s.. 42-44. 
51 Celal Nuri, a.g.e., s.. 29-30. 
52 Celal Nuri, a.g.e., s.. 98-99. 
53 Celal Nuri, a.g.e., s. 99.  



                                   CELAL NURİ İLERİ, EMİNE KESKİNER                                      225 
 

 

Mağlup olanın yalnız asker olduğu zehabında bulundu-

ğumuzu söyleyerek milleti yetiştirme meselesi üzerinde pek 

kafa yormadığımızı düşünen Celal Nuri, ‚Müdafaa ve Terbiye-i 

Milliye‛ başlığı altında eğitim-öğretimdeki mevcut durumu 

ağır bir şekilde eleştirmektedir. Ona göre memleketimizde en 

büyük programsızlık terbiye-i umumiyede hüküm fermâ oldu-

ğundan en kararsız şeyimiz terbiye-i umumiyemizdir. Milli 

terbiye meselesi ehemmiyetle ve süratle üzerinde durulması 

gereken bir konudur: ‚Mekteplerimiz Allahlık. Bu hal mües-

sesât-ı ecnebiyenin (yabancı kurumların) ekmeğine yağ sürü-

yor. Ecnebi mektepler aşağı yukarı yerli etfâlin (çocukların) 

parasıyla idare olunuyor hatta zengin oluyor. Müslüman ve 

Türk çocuklarının Frenk mekteplerine verdikleri ücretler ile pek 

mükemmel müessesât-ı tedrisiye (öğretim kurumları) vücuda 

gelirdi. Biz bu ceriha-i milliyemizi (milli yaramızı) henüz düşü-

nememişiz<. Biz hem paramızı veriyoruz hem de hissiyât-ı 

milliye ve vataniyemizden esaslıca fedakarlık ediyoruz<. İngi-

liz veya Alman kültürlerinin hayranı olan bu kimselerde bir 

dereceye kadar muhitlerinden istikrah hissi (muhitlerinin be-

ğenmeme hissi) hâsıl oluyor.‛54 Bu ve benzeri ifadelerden eseri 

yazdığı dönemde kendisinin meselelere bakışında millî duru-

şun ağır bastığı söylenilebilir. 

Kötümserlik 

Eserde ‚Şîme-i Bedbînî (Kötümserlik Özelliği)‛ başlıklı 

ayrı bir bölüm bulunmaktadır. Burada son başlık olarak bunu 

tercih etmemiz, yazarın çelişkili üslûbunun açık bir örneğini 

oluşturması sebebiyledir. Şöyle ki; eser boyunca genel olarak 

karamsar bir üslup kullandığını gördüğümüz Celal Nuri, bu 

başlık altında karamsar olunmaması gerektiği mesajını vermek-

tedir. O, kötümserliğin adeta bir hastalık gibi bütün damarları-

mızı ve organlarımızı sarmasından şikâyet etmekte, istikbal 

endişesinin çoğunun ahlâkını perişan ettiğini söylemektedir: 

‚Hayatımız yemek ve içmeğe ve bunun için lazım gelen say-i 
                                                      
54 Celal Nuri, İlel-i Ahlâkıyyemiz, ss. 157-158. 
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ibtidâiye münhasır kalıyor. Bilâ sa’y (çalışmaksızın) hayatın 

kazanılması mümkünse bunu da yapıyoruz. Bu hâlet bizim 

ruhumuzu bî his (hissizz) etmiştir. Şîme-i nikbînî (iyimserlik 

özelliği) ile memzûc (karışık) bir gaye-i müstakbelemiz olsaydı, 

her halde dört taraftan bize savlet eden (saldıran) tereddiyât-ı 

ahlâkîyeyi (ahlâkî yozlaşmayı) def etmiş olurduk.‛55 Celal Nu-

ri’nin, halkın ümitvâr olması için önce yazarçizer insanların 

ümitvâr olması, kalemlerini o yönde kullanması gerektiği ger-

çeğini dikkate almadığı görülmektedir.  

 

SONUÇ 

Celal Nuri’nin incelemeye çalıştığımız İlel-i Ahlâkıyyemiz 

adlı eserinde sistematik olmasa da birçok ahlâkî probleme, ne-

denlerine ve çözüm yollarına temas ettiği görülmektedir. Ol-

dukça anlaşılır bir dille kaleme alınan eserin kanaatimizce te-

mel problemi, ahlâk gibi son derece önemli bir konuda mesele-

lerin yüzeysel ve dağınık bir şekilde ele alınmasıdır. Birçok ko-

nuda hükümler verilirken dayanaklar yeterince açıklanmamış-

tır. Konular açısından belli bir sıranın takip edilmediği görülen 

eserde, benzer fikirler (ahlâkın iktisatla yakın ilişkisi, memurlar 

için yasal düzenleme yapılmasının gerekliliği, enternasyona-

lizm tehlikesi v.b.) farklı başlıklar altında tekrar tekrar yer al-

maktadır. Bu durum, onun hakkındaki, zamanın hemen hemen 

bütün toplumsal sorunlarına değindiği ve mühim bir kısmında 

isabetli hükümler verdiği halde ifadesinin dağınıklığı ve göze 

çarpan bazı çelişmeleriyle bu tesirini çok azalttığı şeklinde yapı-

lan değerlendirmeleri haklı çıkarmaktadır.56 

Eser klasik ya da modern ahlâk kitaplarına benzememek-

te, gazeteci üslubuyla kaleme alınmış yazılardan oluşan derle-

me kitaplara benzemektedir. Zaten yukarıda görüldüğü üzere 

Celal Nuri ahlâk risalelerini sert bir üslupla eleştirmekte, açıkça 

bu kitapları gereksiz bulduğunu ifade etmektedir. Genel olarak 

                                                      
55 Celal Nuri, İlel-i Ahlâkıyyemiz, ss. 69, 71. 
56 Ülken, ss. 599-600. 
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eserde eleştirel bir dil kullanılmıştır. Ancak yapılan eleştirilerin 

ne derece haklı ve yerinde olduğu tartışmalıdır. Zira Celal Nu-

ri’ye göre; Osmanlı’da aile hayatı bitmiştir, dinin yanlış yorum-

larının da etkisiyle kadınlar acınacak durumdadır, öğretim ku-

rumları asker kaçaklarıyla doludur, dedikoduculuk, yalan, mü-

raîlik özellikle memurlar arasında son derece yaygındır, imam-

lar kişisel çıkarlarının peşindedir< Eserin son bölümünde 

ahlâksızlığımıza dair yazdığı satırların düzeltme amaçlı oldu-

ğunu Ameller niyetlere göredir hadisini Arapçasıyla yazarak 57 

ifade etse de, yazdıklarından ortaya çıkan oldukça kötü bir 

ahlâkî tablodur. Ve bu tabloya bakan birinin iyimser olması 

oldukça güçtür.  

Eser boyunca bir yandan Osmanlı’nın tarihî ve mevcut 

durumu ahlâkî açıdan yoğun bir şekilde eleştirilmekte, öte 

yandan milliyetçilik noktasında kararlı bir duruş sergilendiği 

görülmektedir. Yabancı okullara yönelik eleştirileri, eğitim-

öğretimin milli olması konusundaki ısrarı, her fırsatta enter-

nasyonalizmi yermesi bu bağlamda örnek gösterilebilir. Celal 

Nuri’nin dinle alakalı yorumlarında ise pozitivist ve pragmatist 

anlayışların etkisi hissedilir düzeydedir.  

 

                                                      
57 Celal Nuri, a.g.e., s. 106. 
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TARTIŞMALAR 

SORULAR-CEVAPLAR 

 

Doç. Dr. Arif AYTEKİN (Oturum Başkanı) 

 

Yrd. Doç. Dr. Ayhan Öz’e tebliğinden dolayı teşekkür 

ederim. Tebliğini okuma fırsatı buldum. Bir takım notlarım var 

onu kendisine vereceğim. bunlardan istifade etmek isterse bu 

kendilerinin takdiridir.  

Tebliğde ‚tabiîlik‛ten bahsedilmekte fakat ‚fıtrat‛dan 

bahsedilmemektedir. Bu eksikliğin giderilmesi kanaatindeyim. 

Yine ahlâk, hulk, huluk terimlerinden bahsedilirken tabiîlik 

kavramı çerçevesinde fıtrattan da bahsedilebilirdi. Çünkü insan 

fıtraten ahlâkî değerleri alabilecek kapasitede yaratılmış olup 

bu değerlerin zenginleşmesi dinin kurallarına bağlanmıştır. 

İslâm açısından düşünecek olursak ahlâk dinsiz olamaz, dinsiz 

bir ahlâkîlik de olamaz. Bizim bilebildiğimiz kadarıyla insanoğ-

lu fıtraten belli bir program dâhilinde yaratılmıştır. Dinin asıl 

kaynağı olan Kur’ân-ı Kerim de ilahî bir program olup bu her 

iki program birbiriyle uyumludur. İnsan ile Kur’ân arasındaki 

bu uyum ahlâkîlik için daha sağlam bir zemin oluşturur.  

Tebliğde ‚ahlâk kanunları‛ tabiri geçti. Sanki ahlâkın belli 

kanunları var, ona göre yaşarız ve böylece ahlâka ulaşırız. Böy-

le denmek istenmişse bunun bir daha gözden geçirilmesinde 

fayda var sanırım. Yani ‚Ahlâk kanunları‛ tabirine de biraz 

açıklık getirmek gerekir diye düşünüyorum.  
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Tebliğde ‚İslâmcılık‛ tabiri geçmektedir. Bu tabir Osman-

lı döneminin son zamanlarında kullanılmıştır. İmparatorluğun 

parçalanmaması, birliğin dağılmaması için çareler aranmış ve 

bir takım görüşler ortaya atılmıştı. İşte bunlardan bir tanesi de 

‚İslâmcılık‛ tabiri idi. Onu da biraz açmak gerekiyor. Her halde 

bu tabirle denmek istenen, ‚biz İslâm’dan uzaklaştık binaena-

leyh biraz İslâm’a dönelim‛ değildi. Bu görüş, siyasî bir tavır 

olarak bizim en büyük ortak yanımız İslâmcılık olmalı anla-

mındadır.  

Tebliği için Sayın Ayhan Öz’e tekrar teşekkür ediyor ba-

şarılar diliyorum.  

* * * * * * 

Yrd. Doç. Dr. Emine Keskiner’e de tebliğinden dolayı te-

şekkür ederim. Celal Nuri İleri Bey, kabına sığmayan, sivri dilli, 

çok kültürlü bir şahsiyettir diyebiliriz. Kendisi çok okumuş mü-

cadeleci bir tip olarak karşımıza çıkmaktadır. Onun duyguları 

kendi coğrafyasında ama aklı batıda olduğu için çelişkiler için-

de olduğu doğrudur. Yani zamanın çalkantılarına kapılmış de-

nebilir. Duyguları, düşünceleri, fikirleri açısından gerçekten 

çalkantılı biridir.  

Ona isnat edilen şu cümle çok önemlidir: ‚Bir memleketi 

kanunla ihya arzusunda olmak insanların tabiatını ve milletle-

rin mizacını bilmemek demektir.‛ Toplumların oturup kanun 

yaparak daha iyi yönetilemeyeceğine dair yazılı anayasası bu-

lunmayan İngilizleri örnek olarak verir. Bununla, onların yazılı 

bir anayasası olmamakla birlikte yaşantıları ve tecrübeleri itiba-

riyle hayatlarında sağlam bir kanun var demeye getirir. Yaşa-

nan hayat ahlâkî kuralları ve değerleri doğurur. Yani ahlâk ya-

şamayla elde edilir. İlkeler, düsturlar ise toplumsal yaşantılarda 

ortaya çıkar ve topluma mal edilmiş olur. Celal Nuri ilmî, edebî 

ve siyasî alanlarda çok yazmış ve kendisi hakkında da çok şey 

söylenmiştir. Bu açıdan bakılınca bu tebliğ daha da zenginleşti-

rilebilir kanaatindeyim.  
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Sayın tebliğciye tekrar teşekkür eder kendisine başarılar 

dilerim. 

 

Prof. Dr. Salih TUĞ  

– Ahmet Nazif’le ilgili Ayhan Öz’e bir soru sormak istiyo-

rum: Bugünkü Valide Camiinin bulunduğu yer vaktiyle külliye 

idi. Bütün bunları hatırlayan biri olarak soruyorum. Orada bir 

muvakkithane dahi vardı. Şu anda başka bir tarafa çekilmiş 

vaziyette. Vatan Caddesinin genişletilmesi çalışmaları yapıldığı 

için Valide Camii merkez olmak üzere o külliye dağılmış vazi-

yette.  

Siz, Pertevniyal Lisesi’nin bulunduğu mekanda Mahmu-

diye Mektebi vardı dediniz. Pertevniyal Lisesi adını almadan 

evvel Valide Mektebi şeklinde bir safhası da vardı. Benim esas 

dikkatimi çeken husus: Ahmet Nazif Bey’in hangi devrede Per-

tevniyal Lisesi Külliyesi çerçevesinde vazife aldı. Siz vazife al-

dığını söylediniz. Yani Mahmudiye Okulu zamanında mı, Vali-

de Mektebi zamanında mı, Pertevniyal Lisesi zamanında mı 

vazife almıştır onu pek anlayamadım.  

 

Yrd. Doç. Dr. Ayhan ÖZ’ün Cevabı 

– Tarihini pek hatırlayamamakla beraber Pertevniyal Li-

sesi daha sonradır. Önce Camii sonra 1872’de adı Mahmudiye 

Rüştiyesi diye kuruluyor. Kendisinde bir Sıbyan Mektebi, son-

rasında bir de Rüştiyesi olduğu yani hem Sıbyan Mektebi hem 

de Rüştiye olmak üzere iki bölümden oluştuğu kanaatindeyim. 

1872 de İptidaiyeler açıldıktan sonra Sıbyan Mektebi, İptidaiye 

ismini alıyor. 1877 tarihinde Mahmudiye Vakfı İptidaiye Mek-

tebi olarak kaynaklarda geçiyor. Bina yanmış, sonra başka yere 

taşınmış, sonra yeniden oraya gelmiş ve bir tadilat görmüş. 

Ahmet Nazif Bey Mahmudiye Vakfı İptidaiye Mektebinde vazi-

fe almış. 

Teşekkür ederim.  



 

 



 

 

 

 

 

IX 

 

ÖMER FERİT KAM VE AHLÂK ANLAYIŞI 

 

M. Necip YILMAZ 

 

I. GİRİŞ 

Osmanlı Devleti’nde daha önce ıslahat teşebbüsleri gö-

rülmekle birlikte Sultan III. Selim’in tahta çıkmasıyla ıslahat 

çalışmaları yeni bir boyut kazanarak sistemleşme eğilimi gös-

termiştir. 1699 Karlofça Antlaşması’nın ardından Osmanlı Dev-

leti yeni bir döneme girmiştir. Batı’yla ilişkilerin yoğunlaşması, 

Batı’ya gönderilen elçilerin intibalarını aktarmaları Osmanlı 

devlet adamlarının Batı’ya bakışında değişim meydana getir-

miştir. Bu etkileşim sonucunda geleneksel Osmanlı siyasî, as-

kerî düzeni ve zihniyetinin her alanda karşılaşılan sorunları 

çözemeyeceği anlayışı yavaş yavaş yerleşmeye başlamıştır. 

Zaman zaman aksamalar olsa da ıslahat anlayışı sürekli devam 

etmiş, II. Mahmud’un tahta çıkmasıyla tezahürlerini sosyal 

alanda da göstermiştir.  

Batı ile ilişkilerin gelişmesi sonucu eğitim hayatında da 

yeni uygulamalara başvurulmuş, medrese dışında eğitim ku-

rumları açılmıştır. Mühendishane-i Bahr-i Hümâyûn, Mühen-

dishane-i Berr-i Hümâyûn, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ve daha 

sonra eğitim alanında yapılan yenileşmeler geleneksel Osmanlı 

eğitim sistemi dışında yeni bir elit kesimin yetişmesine zemin 

hazırlamıştır. ‚Kefere‛ kavramıyla küçük görülen Batı, yerini 

                                                      

 Yrd. Doç Dr., Trakya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, necibyil-

maz@hotmail.com 
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özentiye bırakmıştır. Bunu Batı’ya gönderilen elçilerin kaleme 

aldıkları seyahat notlarında apaçık olarak görmekteyiz. Adeta 

Batı zaman içerisinde büyülü bir dünya gibi sunulmuştur.1 

Batılılaşma sürecindeki Osmanlı aydınının gelişimini bir-

kaç aşamada değerlendirmemiz mümkündür. Yeni Osmanlılar 

birinci kuşağı oluşturmaktadır. Namık Kemal, Ziya Paşa’nın 

başını çektiği bu kuşak geleneksel değerlere bağlı kalmakla 

birlikte Batı’daki gelişmelere önem veren, meşrutiyete kurtarıcı 

gözüyle bakan bir anlayışı benimsemişlerdi. İkinci kuşak Jön 

Türklerdir. Başını Abdullah Cevdet’in çektiği bu hareket Yeni 

Osmanlılara göre daha Batıcı ve geleneksel Osmanlı düşünce 

sistemine daha uzak bir topluluktu. Süreç içerisinde kurulan 

dergi ve gazetelerde2 yeni bir aydın tipi yetişmiştir. Bunun kar-

şısında ise geleneksel değerleri savunan genelde İslâmcılar ola-

rak nitelenen aydın kesimi gelmekteydi. Osmanlı aydınının Batı 

ile ilişkileri, ona bakışı, Batı hakkındaki bilgi seviyesi, Batı dü-

şüncesine nüfuzu kapsayıcı değildir. Özellikle Batı düşüncesi 

konusundaki bilgi seviyesi çok sınırlıdır. Hilmi Ziya Ülken bu 

noktada şu tespiti yapmaktadır: 

‚Fransız İhtilali’nin dünyaya yaydığı fikirler Türkiye’ye de gi-

rerken, bu hareketin arkasındaki büyük düşünürlerin bütün eserleriyle 

tanınması ve tartışılması gerekirken, onlardan hemen hiçbir şey çev-

rilmemiş ve Türk düşünürleri yakın yıllara kadar gazete ve haftalık 

                                                      
1 Avrupa’ya gönderilen elçilerin yazdıkları raporlarda Osmanlı aydı-

nın Batı’ya bakış açısının değişim sürecini görmek mümkündür. Me-

sela Mustafa Sami Efendi’nin Avrupa Risalesi bunlardan biridir. 

Bkz.,Mustafa Sami Efendi, Avrupa Risalesi, Hazırlayan: M. Fatih Andı, 

Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1996. 
2 Osmanlı Devleti’nde basının oluşum ve gelişim süreci için bkz., M. 

Nuri İnuğur, Basın ve Yayın Tarihi, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 1982; 

Alpay Kabacalı, Başlangıcından Günümüze Türkiye’de Matbaa, Basın ve 

Yayın, Literatür Yayınları, İstanbul, 2000; Selim Nüzhet, Türk Gazeteci-

liği 1831-1931; Devlet Matbaası, İstanbul, 1931; Orhan Koloğlu, ‚Os-

manlı Basını: İçeriği ve Rejimi‛, TCTA, I, İletişim Yayınları, İstanbul, 

1985. 
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dergi sayfalarında günlük sorulara cevap vermeye çırpınan dar bir 

çerçeveye sıkışıp kalmışlardır. Bu açıdan bakınca Tanzimat ve Meşru-

tiyet’in olduğu kadar Cumhuriyet’in fikir tarihinin de yüzeysel oldu-

ğunu belirtmek gerekecektir.‛3  

Yeni Osmanlılar özellikle Namık Kemal ve Ziya Paşa ge-

leneksel Osmanlı sistemine ve İslâm medeniyeti değerlerine 

bağlı iken Jön Türkler Abdullah Cevdet, Celal Nuri ve son dö-

nem Osmanlı düşünce hayatında etkili olmuş, Hüseyin Cahit, 

Ahmet Şuayb, Baha Tevfik, Cenab Şahabettin gibi yazarlar Batı 

düşünce sisteminin ülkeye taşınmasına öncü olmuşlardır. Ba-

tı’da gelişen materyalist, pozitivist ve evrimci düşünce sistem-

lerinin ülkeye taşınmak istenmesi bir tepkinin de doğmasına 

yol açmıştır. Bu çerçevede Şehbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi 

İttihad-i İslâm ve Hikmet gazetelerinde ve kaleme aldığı eserler-

de materyalist, pozitivist ve evrimci düşünce sistemlerini eleş-

tirmiştir. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy da çıkardığı Sırat-ı 

Müstakim ve Sebilürreşad mecmualarında körü körüne Batı taraf-

tarı olmayı eleştirmiş ve Batı’nın ilminin alınması gerektiğini 

şiirleriyle, vaazlarıyla ortaya koymuştur. Mehmet Akif Er-

soy’un ısrarlı talepleriyle Sırat-ı Müstakım yazarları arasına 

katılanlardan biri de Ömer Ferit Kam’dır.  

II. Meşrutiyet’e gelinceye kadar geleneksel düşünceyi sa-

vunanlarca Batı felsefî düşüncesi üzerine yeterli derecede eğilen 

çok fazla ilim adamı yoktur. Çünkü geleneksel düşünceyi sa-

vunanların Batı ile ilişkileri daha mesafelidir. Bu durum Batı 

düşünce sistemine gerekli ilgi ve alakanın gösterilmesine de 

engellemiştir. Bunun bir başka nedeni de felsefeye mesafeli 

davranma tavrıdır. Gazzali’nin felsefeyi eleştirmesinden sonra 

İslâm dünyasında felsefe hep bir üvey evlat muamelesi gör-

müştür ve hala görmektedir. Ferit Kam muhafazakâr kesimde 

Filibeli Ahmet Hilmi’den sonra gerçek manada felsefenin öne-

mini kavramış olanlardan biridir denilebilir. Batıcı kesimde 

                                                      
3 Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, s. 15, Ülken Ya-

yınları, İstanbul, 1992. 
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kısmen Batı felsefî düşüncesini belli bir ölçüde anlayıp aktaran 

ve onun değeri üzerinde analizler yapabilen fikir adamları 

mevcuttur. Ancak İslâmcı grup içerisinde Batıcılar kadar Batı 

düşünce sistemine hâkim çok fazla kimse yoktur. Zira birçoğu 

felsefeye ve felsefî düşünceye Yenişehirli Avni Bey’in şu bey-

tinde dile getirdiği şekilde bakmıştır: 

 

Bin safsata bir mısra-i bercesteye değmez 

İndimde esâtir-i Felatun hezeyandır. 
 

Ferit Kam felsefeye olan merakı ve Fransızcayı iyi bilme-

siyle Batı düşüncesinin önemini kavramış, Arapça ve Farsça 

konusunda da yetkin olması sayesinde Batı ve Doğu sentezini 

iyi yapabilmiştir. Bu konuda M. Ali Aynî’nin Ferit Kam için 

söyledikleri önem taşımaktadır:‚Voltair’i çok seven, beğenen, dü-

şüncesi ara sıra librpenseurluğe (din konusunda özgür düşünceye) 

kaçan Hazret’in bazen coşarak Batı filozoflarından bazen Descartes, 

bazen Kant’ı nasıl tenkit ettiğini hayretle dinlerdim. Merhumun en 

büyük dileği bir Türk’ün özellikle Kant’a yönelttiği itirazları bütün 

Avrupa filozoflarına bildirmek istemesiydi. Onun bu düşüncelerini 

kesin olarak bir tertibe koyduktan sonra yazmış olduğunu sanıyorum. 

Eğer onun metrukât-i kalemiyesi içinde böyle bir şey çıkmışsa herkesin 

istifadesine arz edilmesini temenni ederim. Seyyid Şerif’in Mevakıf’ını 

da elden bırakmazdı.4 Bunu okurken çok yerde durur ve düşüncelerini 

söylerdi. Çünkü onun nakkâlu’l-ulûm adını verdiği bir iki arkadaşın-

dan büyük bir farkı re’sen düşünmeye muktedir mütefekkir olması 

idi.‛5  

                                                      
4 Adudüddin el-Îcî (ö. 756/1355) tarafından kaleme alınan el-Mevâkıf; 

kendinden önceki ve devrindeki kelâm düşüncesinin özlü ve sistema-

tik bir şekilde orta koyduğu bir eserdir. İcî’nin bu eserine birçok şerh 

yazılmıştır. Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin (ö. 819/1413) Şerhu’l-Mevâķıf 

adıyla yazdığı eser el-Mevâķıf’ın şerhlerinin en meşhurudur. Mehmet 

Ali Aynî bu şerhi kastetmektedir. 
5 Mehmet Ali Aynî, Profesör Ömer Ferit Kam, Tasvir, 25.5.1944, akta-

ran: M. Nazmi Özalp, Ömer Ferit Kam, s. 106, Milli Eğitim Bakanlığı 

Yayınları, İstanbul, 2000. 
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II. HAYATI 

Ömer Ferit Kam 10 Ocak 1864’te İstanbul’da doğdu.6 II. 

Abdülhamid’in doktorlarından Ahmed Muhtar Paşa’nın oğlu-

dur. Dedesi Birinci Ordu meclis kâtipliğinden emekli Sadık 

Efendi’dir. Ferit Kam’ın önceki dedeleri Çankırılı idi ve ‚Deli 

Kurdoğulları‛ lakabıyla anılırdı. Annesi ise Defterdar Atıf 

Efendi’nin torununun kızı Fatma Fıtnat Hanım’dır. Fatma Fıt-

nat Hanım’ın dedeleri Çankırı’nın Çerkes ilçesinden olup ‚Mol-

la Kuzu‛ olarak bilinirlerdi. Ferit Kam baba ve anne tarafının 

bu lakaplarını anımsatarak: ‚Nasıl olmuş da kuzu ile kurdun bir 

araya gelmesinden biz ortaya çıkmışız.‛ dermiş.7 Ferit Kam’ın ba-

bası Ahmet Muhtar Paşa neşeli, nüktedan, mizahı seven, cesur 

ve güçlü bir karaktere sahipti. Annesi de dindar ve ihlaslı bir 

hanımefendiydi. Ahmet Muhtar Paşa misafiri seven bir kim-

seydi. Bu yüzden mutlaka her akşam evlerinde misafir olur ve 

genellikle musiki ağırlıklı sohbetler düzenlenirdi. Ferit Kam bu 

aile ortamı içerisinde büyümüş, bu musiki sohbetlerinin etkisiy-

le bir ara Tanburi Ali Efendi’den de musiki dersleri almıştır. 

Ömer Ferit Kam, eğitim hayatına Beylerbeyi Rüşdiye-

si’nde başladı. Buradan mezun olduktan sonra babası oğlunun 

kendisi gibi doktor olmasını istediğinden onu Mekteb-i Tıbbi-

ye-i Mülkiye’ye verdi. 8  Fakat Ferit Kam’ın mizacı doktorluk 

yapmaya uygun değildi. Bu sebeple o iki yıllık eğitimden sonra 

Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye’den ayrıldı.1882’de imtihanı kaza-

narak Mekteb-i Hukuk’a girdi. 1883 yılında babasının ani ölü-

mü üzerine Mekteb-i Hukuk’u da bırakmak zorunda kaldı. Bu 

ani ölüm onu derinden etkiledi. Ama öğrenme merakı onu eği-

tim hayatından koparmadı. Kendini özel dersler almak suretiy-

le yetiştirmeye çalıştı. Fehmi Efendi’den Arapça, Keşmirli İs-

                                                      
6 Süleyman Hayri Bolay, Ferit Kam, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın-

ları, s. 7, Ankara, 1988.  
7 Bolay, a.g.e., s. 7. 
8 Bolay, a.g.e., s. 8. 
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kender Efendi’den Farsça, Polonya asıllı Hayreddin Efendi’den 

Fransızca, Mehmed Nüzhet Efendi’den Hadis dersleri aldı. Ba-

basının vefatının ardından bir işte çalışmak zorunda kaldı. Ve 

Hariciye Nezareti tercüme odasında stajyer olarak göreve baş-

ladı. Ardından Maarif Nezareti’nin açmış olduğu Fransızca 

öğretmenliği imtihanını kazanarak 1 Ekim 1888 yılında Beyler-

beyi Rüşdiyesi’ne atandı. 1889 yılında ise Fatma Rukiye Hanım 

ile evlendi. Bu evlilikten üç kız, iki oğul dünyaya geldi.  

Öğretmenlik onu öğrenme merakından uzaklaştırmadı. 

Öğrenmeye ve araştırmaya devam etti. Ve dönemin yaygın 

eğitim kurumu olarak değerlendirebileceğimiz cami derslerine 

devam etti ve 1905 yılında cami derslerini tamamlayarak Mus-

tafa Asım Efendi’den icazetname aldı. 1908 yılında Beylerbeyi 

Rüşdiyesi’nde müdür muavini görevine getirildi. 1913 yılında 

Mehmet Akif vasıtasıyla tanıştığı Abbas Halim Paşa tarafından 

Sebilürreşad mecmuası adına Avrupa’nın durumunu incele-

mek, âlimler ve filozoflar ile tanışması ve görüş alıverişinde 

bulunması için Avrupa’ya gönderildi. Fransa, Almanya, İsviçre 

ve Avusturya’yı kapsayan bu gezideki izlenimleri ‚Avrupa 

Mektupları‛ adı altında Sebîlürreşad’da yayımlandı.9 1914 yı-

lında ise Darülfünun Türk Edebiyatı müderrisliğine atandı. 5 

Ocak 1914’te Hariciye Nezareti tercüme odası görevinden kendi 

isteğiyle emekli oldu ve kendisini hocalığa adadı.10 1 Eylül 1917 

yılında Süleymaniye Medresesi’nde Umumi Felsefe Tarihi mü-

derrisliğine başladı. 1918’de Daru’l-Hikmeti’l-İslâmiyye üyeli-

ğine getirildi. Birinci Dünya savaşından sonra üniversitede ıs-

lahat yapıldı ve bu ıslahatta Ferit Kam’ın verdiği dersler kaldı-

rıldı. Bu yüzden açıkta kaldı. Daha sonra Edebiyat Fakültesi’ne 

Metinler Şerhi dersi kondu. 25 Ağustos 1919’da Ferit Kam Me-

tinler Şerhi müderrisi olarak tekrar üniversiteye döndü. Daha 

                                                      
9 Bu mektuplar daha sonra İsmail Kara’nın bir incelemesiyle Nergiz 

Yılmaz tarafından bir araya getirilerek kitaplaştırılmıştır: Ferit Kam, 

Avrupa Mektupları, Dergâh Yayınları, İstanbul 2000. 
10 Fethi Tevetoğlu, ‚Ömer Ferit Kam‛, Türk Ansiklopedisi, c. 21, s. 171, 

Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1971. 
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sonraki yıllarda sırasıyla 1922’de Ankara’da ‚Tetkikat ve Te-

lifât-i İslâmiye heyeti‛ üyeliğine, 1923 yılında Süleymaniye 

Medresesi Felsefe Tarihi müderrisliğine, 20 Mayıs 1924’te Da-

rülfünun’da İran Edebiyatı Tarihi müderrisliği görevlerine geti-

rildi. İran Edebiyatı Tarihi derslerini 9 yıl Darulfünun’da sür-

dürdü. 31 Temmuz 1933 yılında Darülfünun’un kapatılmasıyla 

bu görevi de sona ermiş oldu. On yıl gibi bir süre üniversitede-

ki görevinden uzak kalmanın ardından 1943 yılında Milli Eği-

tim Bakanlığı tarafından Ankara Dil Dil Tarih Coğrafya Fakül-

tesi’ne İran Edebiyatı profesörlüğüne tayin edildi. Bu karar onu 

çok sevindirdi. Çünkü tüm hayatı öğretme üzerine kuruluydu. 

Ancak çok uzun süre bu göreve devam edemedi. Zira 21 Mayıs 

1944 Pazar günü hayata gözlerini yumdu.  

Ömrü okumak, araştırmakla geçen Ferit Kam, simyadan 

kimyaya, astrolojiden tarihe, kelamdan tasavvufa, edebiyattan 

felsefeye kadar çok geniş bir alana ilgi duymuştur. Bu yönüyle 

o tıpkı bir ayaklı kütüphane gibidir. Özellikle edebiyat tarihine 

dair olan derin bilgisi, edebiyat metinlerini açıklamadaki maha-

reti ve engin kelime bilgisi herkes tarafından takdirle karşılan-

mıştır. Onun kelimelere hâkimiyeti konusunda Namık Ke-

mal’in oğlu Ali Ekrem Bolayır’ın Peyami Safa’ya anlattıkları 

kayda değerdir. Ali Ekrem Bey şöyle demektedir: 

‚Ben onun dersini okutuyorum. Amma zannetme ki onun yeri-

ni dolduruyorum. Bütün hayatımı Şark edebiyatını tetkike vakfettiğim 

halde benim için bir Ferit Bey olmak ne mümkün. Bak sana bir misal 

vereyim: Geçenlerde bir kelimenin manasını belli başlı bütün Arapça 

ve Farsça lügatlerde aradım, bulamadım. Bazı arkadaşlara sordum, 

onlar da bilmiyorlar. Ferit Bey’i aradım ve ona sordum. Hiçbir lügate 

ve esere müracaat etmedi, bir dakika düşünmedi. Bana bu kelimenin 

Hindistan’da bir bitkinin gayet eski bir ismi oluğunu, mecaz olarak 

eski İran edebiyatında birkaç manada kullanıldığını anlattı.‛11  

Edebiyat tarihi ile yakından ilgilenen Ferit Kam bir edebi-

yat tarihi meydana getirmeyi düşünmemiş, şairlerin hayat 
                                                      
11 Bolay, a.g.e., s. 20. 
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hikâyeleri yerine eserleriyle uğraşmış, onların eserlerinde kul-

landıkları kelimeler, terimler üzerine durmuş, edebi metinlerin 

şerhini esas uğraş alanı olarak seçmiştir.12 Divan şairlerinden 

Nefi, Fuzuli, Şeyh Galib, Fazıl ve Vasıf’ı değişik yönleriyle tak-

dir ederdi. Ancak divan edebiyatı şairlerinin eleştirdiği yönleri 

de vardı. Mesela Şeyh Galib’i düşündürücü bulmakla beraber 

Hüsn ü Aşk’taki zor beyitler dolaysıyla da eleştirir ve: ‚Bu saçma 

şeyleri anlaşılmadıklarından dolayı yüksek sayanlar vardır.‛13 derdi. 

Aynı zamanda halk edebiyatıyla da ilgilenmiştir. Arapça ve 

Farsça konusundaki derin bilgisi sayesinde bu dillerin edebiyat-

larına da alaka duymuş, Molla Cami, Hakanî, Sadi ve Hafız’ın 

eserlerini okuyup incelemiş, Hakanî’nin bir şiirine nazire yaz-

mıştır. Bu yaptığı nazire Farsça yazdığı şiirlerin en güzellerin-

dendir.14 Şiirleri nazım olarak tercümede olağanüstü bir yete-

neği vardı. Molla Cami’nin bir rubaisinin nazmen yaptığı ter-

cümesi bu konuda bir fikir vermektedir: 
 

Günüm bu köhne cihanın gamıyla geçti, 

Günüm bûd u nebûdun endişesiyle geçti. 

                                                      
12 Agâh Sırrı Levend, Profösör Ferit Kam, Hayatı ve Eserleri, s. 21, Bur-

haneddin Erenler Matbaası, İstanbul, 1946. 
13 Levend, a.g.e., s. 22. 
14 Veyis Değirmençay, ‚Ömer Ferit Kam’ın Afgan Kralı Emanullah 

Han’a Methiyesi ve Hâkânî’yi Şirvânî’nin Eyvân-i Medâyin Adlı Ka-

sidesine Naziresi‛, Nüsha, Yıl: 5, Sayı: 19, s. 20, Güz, 2005: Hâkânî’nin 

şiirinin ilk beyti şöyledir: Bak, ey ibret alan gönül, gözünle bir bak! / 

Medâyin Sarayı’nı ibret aynası bil.‛ Kam’ın bu şiire yazdığı nazirenin 

bir bölümü şu şekildedir: 
 

Bak, ey ibret alan gönül, gözünle bir bak!  

Dünyanın bayındır yerlerini yıkılmış bil.  
 

Adalete uygun bir şeyin yapılmadığı dünyada,  

Gönül huzurunun ve vicdanın olması imkânsızdır.  
 

Bu köhne dünya baştanbaşa alçakların oyuncağıdır;  

Onda her durum aldatma ve her iş hiledir.  

Meclis için milletin hürriyeti palavradır,  

Birçok boş iddiadır; sakın inanma!  
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Hülasa bir ömür ki onun her anı, 

Cihana değer beyhude fikirlerle geçti.15 
 

Aynı zamanda Fransız edebiyatıyla da yakından ilgilen-

miş, Fransız şair ve yazarlarını okumuş ve Mehmet Akif’in tav-

siyesiyle Lamartine’nin bir manzumesini de Türkçeye çevirmiş-

tir.16 

Ferit Kam’ın ilgilendiği alanlardan biri de felsefedir. Kü-

çük yaştan itibaren anlama çabası içinde olan Kam Allah’ın 

varlığı, Allah’ın kâinatı ve varlıkları yaratması, peygamberlik, 

insanın yapısı, ölüm, ölümden sonraki hayat, kaza, kader, 

inkârın psikolojik sebepleri v.b. felsefi meselelere kafa yormuş, 

fikri buhranlar geçirmiş, bunlardan kurtulmak için filozoflar-

dan tanınmış şeyhlere kadar her yere başvurmuştur. Sonunda 

mesnevinin ona sunduğu anlam dünyası onu fikri buhranların-

dan bir nebze kurtarmıştır.17 Ferit Kam’ın felsefi meseleler ile 

ilgili inceleme ve araştırmalarını Süleymaniye medresesindeki 

‚Umumî Felsefe Dersleri‛ verdiği sırada genişletmiş, Hint, Çin, 

Batı ve Doğu filozoflarının eserlerini okuyarak daha yakından 

inceleme imkânı bulmuş, bu felsefi sistemlere eleştirilerde bu-

lunmuştur.  

Ferit Kam çok farklı karakter özelliklerine sahip biriydi. 

Parlak bir zekâsı ve çok güçlü bir hafızası vardı. Ancak davra-

                                                      
15 Özalp, a.g.e, s. 95. 
16 Levend, a.g.e., s. 23. 
17 Mahir İz, Ferit Kam’ın kendisine bir gün şöyle dediğini belirtir: 

‚Ben ömrümde Kur'an'dan sonra Mesneviden büyük kitap, Peygam-

berden sonra da Galata Mevlevi Şeyhi Ahmet Celaleddin Efendi’den 

büyük adam görmedim.‛ Mahir İz, ‚Müderris Ömer Ferit Kam‛, İs-

tanbul Yüksek İslâm Dergisi, Sayı, 2, s. 207, İstanbul, 1944. Mevlana ile 

ilgili yazdığı kıta onun bu konudaki anlayışını ve onun gözünde Mev-

lana’nın konumunu özetler gibidir:  

Yegâne şems-i Hüdadır cenab-i Mevlana, 

Hulus-i kalb ile kıl intisab-ı Mevlana. 

Tarik-i aşk-ı ilahi de rehberin olsun, 

Kitab-ı pencüm-i Haktır kitab-ı Mevlana. 
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nış olarak vehimli, huysuz, titiz ve karamsar bir mizaca sahipti. 

Her zaman sohbete katılmazdı. Kendi kafasına uygun bir kimse 

bulursa sohbetine doyum olmaz, zarif nüktelerle ve ani coşma-

larla herkesi memnun ederdi. Ama kendine uygun birini bula-

mazsa susar, sohbete katılmazdı. Sevmediği kimselerle yolda 

dahi karşılaşmak istemezdi. Sevdiği kimseleri ise arayıp bulur 

ve hal hatır ederdi. Alıngan bir yapısı vardı. Zaman zaman 

sevdiği kimselere de küserdi. En yakın arkadaşları Mehmet 

Akif, Fatin Gökmen, Zakir Olgun, İsmail Hakkı İzmirli, Süley-

man Nazif idi. Ferit Kam’ı edebiyat dünyasına tanıtan, yazı 

yazması için teşvik eden Mehmet Akif’tir. İlk zamanlarda yaz-

dıklarını yayımlamaya cesaret edememiş, ancak Mehmet Akif 

onu söyleye söyleye ikna etmiştir.18 Mehmet Akif, Ferit Kam’ı 

çok sever ve ona Üstad-ı hakîmim derdi.19 Hatta Akif ona kom-

şu olabilmek için evini bile Ferit Kam’ın evinin bulunduğu Bey-

lerbeyi’ne taşımıştı.20 Akif’in bu iltifatı onun çok hoşuna gitmiş 

ve şu şekilde mukabelede bulunmuştur: 

Bize üstad-ı hakîm ünvanı, 

Akif’in bol keseden ihsanı. 

Ferit Kam aynı zamanda nüktedan bir kişiliğe sahipti. 

Zaman nükteli beyitler kaleme alır ve bunları arkadaşlarından 

başkalarına söylememeleri sözünü alır ve öylece onlara okurdu. 

Kendi hakkında söylenen sözlere de nükteli cevaplar verirdi. 

Süleyman Nazıf bir gün Hüseyin Kâzım Kadri Bey’e Ferit Kam 

için: ‚Derya gibi adam.‛ demiş. O da cevaben: 

‚Ne içilir, ne de geçilir.‛ cevabını vermiştir. Daha sonra 

Süleyman Nazif Hüseyin Kazım Kadri Bey ile aralarında geçen 

                                                      
18 Özalp, a.g.e, s. 51. 
19 Mehmet Akif Ersoy ‚Gece‛ adlı şiirini ‚Üstad-i Hakîmim Ferid Be-

yefendi‛ye‛ ifadesiyle ona ithaf etmiştir: Safahat, Gölgeler, s. 449-450. 
20 Mahir iz, Yılların İzi, s. 147, Kitabevi Yayınları, 2.Baskı, İstanbul, 

1990. 
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bu konuşmayı Feri Kam’a aktarınca o hemen: ‚Murdar da ol-

maz.‛ demedin mi? cevabını vermiştir.21 

Ferit Kam’ın yakındığı konulardan biri de vefasızlıktı. İn-

sanların gereğince muhataplarına değer vermemeleri onu çok 

fazla üzerdi. Büyük mücadelelerden sonra yokluk içinde vefat 

eden Süleyman Nazif’in ölümünün ardından belediyenin onun 

için bir mezar taşı yaptıracağı haberini alınca şu kıtayı yazmış-

tır: 
 

Sağlığında nice ehl-i hünerin, 

Bir tutam tuz bile konmaz aşına. 
 

Öldürürler anı evvel acından, 

Sonra bir türbe dikerler başına. 
 

Hayatı boyun bütün zihnini birçok soru kurcalamış, onla-

rın cevaplarını bulabilmek için büyük çaba göstermiş, edebiyat-

tan tarihe, felsefeden tasavvufa birçok alanda derin araştırmalar 

yapmıştır. Vardığı nokta kalbin sesini dinlemektir. Bir şiirinde 

bunu şöyle dile getirmektedir:  
 

Dine ait bütün mebâhiste,  

Cedeliyyati eyle istihkâr. 

Kalbe bak akla itibar etme, 

Çünkü aklın şiarıdır inkâr. 

Fazla izah-ı fikre hacet yok, 

Kafa inkâr eder gönül ikrar. 

Akl u insaf ile temayüz eden,  

Aksi davada eylemez ısrar. 

 

Fikirlerini mısralarla çok güzel bir şekilde ifade etmekte 

bir benzeri nadir görülen Ferit Kam’ın hayat ile ilgili kı’tası da 

bu türdendir: 
 

Asma takvime müşabih gibidir bence hayat, 

Onu karşımda görünce olurum pek mey’us. 

                                                      
21 Bolay, a.g.e., s. 23-24. 
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Bir günüm geçti mi tekrar ederim ardından, 

Koptu bir yaprağı takvim-i hayatın efsûs.22  

 

III. ESERLERİ 

1. Türrehat23: 17-22 yaşları arası yazdığı şiirlerden oluşan 

bir eserdir. Şiir başlıklarından bazıları şunlardır: Muhabbet, 

hakikat, çiçek, kabristan, hayret, yâd-i şebab, bir nümayiş, hi-

tab-i nefs v.b. Onun Hitab-i Nefs adlı şiiri, gençlik yıllarından 

itibaren zihnini yoran konulara ışık tutar mahiyettedir. Bir bö-

lümü şöyledir:  
 

Ne idim, nerde idim bilsem âh! 

Gelmeden ben acaba dünyaya. 

Ömrümü benzetirim rüyaya, 

Hayra tebdil ede Bari âh. 
 

Ömrüm oldukça tefekkür ettim, 

Çekti idrakime aczim bin sened. 

Yok benim benliğime elde sened, 

Nafile hayli tasavvur ettim. 
 

Çaresiz olsa dahi dünyanın, 

Elemi gönlümü etmez mahzun. 

Sanki zevkiyle de olmaz memnun, 

Aklı kâmil ola ta insanın. 
 

Bence her hali cihanın hoştur, 

Yaşamak ölmek ise hep birdir. 

Anlaşılmaz ne bedîhî sırdır, 

Bana bak hey bu gürültü boştur.24 

 

II. Farşça Şiirler: Ferit Kam Farsça şiirler de yazmıştır. Af-

gan kralı Emanullah Han için yazdığı manzume ayrıca basıl-

                                                      
22 Mahir İz, a.g.e, s. 205. 
23 Ömer Ferit, Türrehat, Karabet ve Kapsar Matbaası, İstanbul 1303. 
24 Türrehat, Hitab-i Nefs, s. 12-13. 
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mıştır. 25  Bu şiir 49 beyittir. Ferit Kam bu şiiri Afgan kralı 

Emânullah Han’a, 29 Mayıs 1928’de İstanbul’da Dârülfünun’u 

ziyareti sırasında kendisine okumuştur. Kam şiirinde Afgan 

kralına şöyle seslenmektedir: 

Afgan ülkesi cennet gibidir;  

Tanrı onu âfetten korusun. 
 

Kutlu gelişinle ihsanda bulundun;  

Bu lütfundan mutlu oldu bu ülke. 
 

Milleti kurtarmak için misafir oldun;  

Ne güzel misafir, ne güzel ev sahibi! 
                <.. 

Ey mutlu şah! Hep istiyorum,  

Yüce huzurunda arzuhal edeyim. 
 

Benim gibi bir ihtiyar bu dünyada,  

Doğru söylemezse eğer vebal olur. 
              << 

Bilgiyle memleket güzel olur.  

Cehalette sıkıntı çekilir. 
 

Sen bilirsin ki ilim apaçık (aydınlatan) bir ışıktır.  

Esenliği bilgi yolundan başka bir yolda arama. 
 

Kur’ân’da birçok emir geldi,  

Peygamber de hadisinde buyurdu: 
 

İlim en uzak yer Çin’de bile olsa,  

Oraya kadar git ve ilim tahsil et.26 
 

III. Âsâr-i Edebiye Tedkikati Dersleri: Bu eser 1915-16 yılla-

rında Darülfünun Edebiyat Fakültesinde verdiği ders notlarıdır. 

Bu eserinde edebiyat tarihinden bahsetmektedir. Ona göre var-

lığımızı devam ettirebilmemiz için şairlerimizi tanımamız ge-

rektiğini belirtmektedir. 

                                                      
25  Be-Hâkpâ-yi Alâ Hazret Pâdişâh-i Afgân Emânullah Hân Halledellâhu 

Mulkehu, Efkat Eatbaası, İstanbul, 1928. 
26 Veyis Değirmençay, a.g.m., s. 15, 17.  
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IV. Şerh-i Mütûn27: Eski edebi metinlerin nasıl açıklanaca-

ğını ele almaktadır. 1919-1922 yılları arasında Darülfünun Ede-

biyat Fakültesinde okuttuğu bir eserdir.  

V.İran Edebiyatı Tarihi:28 Ferit Kam, İran edebiyatı kürsü-

süne atandığı zaman bir tarih yazma lüzumunu duymuş İran 

edebiyatına dair klasik bir eser meydana getirmek istemiş ve 

buna dair notlar hazırlamıştır.29 Eser iki bölümden oluşmakta-

dır. Birinci bölüm basılmamıştır. İkinci bölüm 1927 yılında ba-

sılmıştır.30 

VI. Felsefe Tarihi Notları: 1917-1922 yılları arasında Süley-

maniye Medresesi’nde Umumi Felsefe Tarihi okuttuğu sırada 

meydana getirdiği notlardan oluşmaktadır. Bu notlarda 19. As-

ra kadar Doğu ve Batı felsefesini karşılaştırmalı olarak incele-

miş ve yer yer eleştirilerde bulunmuştur. Eser basılmamıştır.31  

VII. Mebadii Felsefeden İlm-i Ahlâk32: Emile Boirac’ın eserini 

Mebadii Felsefeden İlm-i Ahlâk adıyla bazı ilave ve açıklamalar 

yaparak tercüme etmiştir. Bu eser Batı filozoflarının ahlâk anla-

yışlarını ortaya koymaktadır. İslâm ahlâkına dair yazmak iste-

diği bir eser için tartışma zemini meydana getirmek amacıyla 

bu eseri tercüme ettiği ifade edilmektedir.33 

VIII. Dinî, Felsefî Musahabeler34: Sırat-ı Müstakîm mecmua-

sında kaleme aldığı dini ve felsefi konuları içeren makalelerinin 

                                                      
27 Bolay, a.g.e, s. 26. 
28  Ömer Ferit, İran Edebiyatı Tarihi, Darulfünun Matbaası, İstanbul, 

1927. 
29 Levend. a.g.e., s. 22. 
30 Özalp, a.g.e, s. 137. 
31 Halil Çeltik, ‚Şerh-i Mütûn Profösörü Ömer Ferit Kam’ın Âsâr-i 

Edebiye Tetkikatı Adlı Eseri‛, Turkish Studies, s. 176, 2/3, 2007. 
32 Emile Boirac, Mebâdi-i Felsefeden İlm-i Ahlâk, Tercüme eden: Ferit, 

Vilayet Matbaası, Ankara 1339-1341. 
33Levend, a.g.e., s. 94; Bolay, a.g.e., s. 28. 
34 Ferit, Dinî, Felsefî Musahabeler, Sırat-ı Müstakîm Matbaası, İstanbul 

1329. 
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bir araya getirildiği bir eserdir. Eser sekiz sohbetten meydana 

gelmektedir. Birinci sohbette Kur’ân, ikinci sohbette Hollandalı 

oryantalist Dozy’nin İslâm’a yönelttiği eleştirilere verdiği ce-

vaplar, üçüncü sohbette din ile dünya ilişkisi, dördüncü sohbet-

te kâinattaki ahenk, beşinci sohbette ölüm ve kabir hayatı, altın-

cı sohbette kaza-kader, yedinci sohbette iyilik-kötülük konusu, 

sekizinci sohbette ise dış âlemin varlığı ele alınmakta bu konu-

larda ortaya atılan sorulara cevaplar verilmektedir. Bu eser 

Arapçaya da çevrilerek yayınlanmıştır.35 

IX. Vahdet-i Vücud 36 : Sırat-ı Müstakîm ve Sebîlurreşad 

dergilerinde yayınlanmış yazıların bir araya getirildiği bir eser-

dir. Vahdet-i vücud ve panteizmin farkının ortaya konması 

kendisinden istenince bu eseri kalem almıştır.37 Eserde vahdet-i 

vücud ve panteizm tarifleri verilerek ikisinin farklılığı ortaya 

konmakta, Batılı ve doğulu filozofların görüşlerine yer veril-

mekte, mutasavvıfların bakış açılarıyla karşılaştırılmakta, za-

man, mekân, cevher, araz, ezel, ebed gibi kavramlar ele alın-

maktadır. Bu eser Arapçaya ve Azericeye de çevrilerek yayın-

lanmıştır. Söz konusu eser fikrî çevrelerde büyük beğeni topla-

mıştır.38 Ünlü oryantalist Prof. Dr. Lous Massignon bu eserden 

dolayı Ferit Kam’ı filozof olarak nitelemiştir.39 

                                                      
35 Bolay, a.g.e, s. 29. 
36 Ferit, Vahdet-i Vücud, Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1331. Bu eser daha 

sonra birkaç kez yayınlanmıştır: (Ferit Kam-Mehmet Ali Aynî, "Vah-

det-i Vücud", İbn Arabî’de Varlık Düşüncesi, İnsan Yayınları, İstanbul 

1992; Ömer Ferit Kam, Vahdet-i Vücûd, , sadeleştiren: Ethem Cebeci-

oğlu Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1994. 
37 Özalp, a.g.e, s. 105.  
38 Süleyman Uludağ, Ferit Kam’ın bu eserinin‛ vahdet-i vücûd konusu 

ve bu görüşle bütünleşen tasavvuf şekli hakkında fikir sahibi olmak 

isteyenlerin yararlanacakları bir eser olma özelliğini hâla koruduğu-

nu‛ belirtmektedir: Süleyman Uludağ, Ferit Kam ve Vahdet-i Vücûd 

Adlı Eseri, Tasavvuf (İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi), Sayı: 23, s. 

35, 2009. 
39 Bolay, a.g.e., s. 30. 
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X. İlm-i Maba’de’t-Tabia40: Emile Boirac’dan Ferit Kam’ın 

tercüme ettiği bu eser metefizik konuları ele almakta ve bilginin 

sınırı, değeri, madde, ruh, Allah’ın varlığı, ahlâk, şer v.b. mese-

leler ele alınmaktadır.  

XI. Eski İranlılarda Felsefe: Türk Tarih Kurumu’nun Türk 

Tarihinin Ana Hatları adlı esere kaynak olmak üzere hazırla-

tılmış bir incelemedir. Bu çalışma yayınlanmıştır.41  

XII. Kinalizâde Ali Çelebi: Kinalizâde Ali Çelebi’nin Ahlâk-i 

Alâî adlı eseri hakkında yapılmış bir incelemedir. Darülfünun 

Edebiyat Fakültesi mecmuasında yayımlanmıştır.42 Ferit Kam 

bu makalesinde daha önce İslâm dünyasında ahlâk alanında 

yazılmış eserlere değinerek Ahlâk-i Alâi’de ortaya konan ahlâk 

düşüncesi hakkında bilgi vermektedir. 

XII. Hall-i Mesele-i Tabiat: Ferit Kam’ın tabiatın nasıl anla-

şılması gerektiğine dair görüşlerinin yer aldığı bir eserdir. ‚Ese-

rin girişinde, "tabiatın halli ve faslı imkânını" araştırıp bazı bil-

gilere ulaştığını söylemektedir.‛43  

XIII. Tercüme-i Manzume-i Sulh: Mirza Daniş Han'ın Lahey 

Barış konferansı için yazdığı Farsça manzumenin (Echos de la 

Conférence de la Haye, Constantinople, 1903.) tercümesidir. 

Eser yayınlanmıştır.44 

Bunun dışında Ferit Kam’ın basılmamış Felsefe Lugati, Af-

gan Şairleri, Divan Şiiri Sözlüğü gibi eserleri ve kaleme aldığı 

makaleleri ve değişik gazete ve dergilerde yazdığı yazılar bu-

                                                      
40 Emile Boirac, İlm-i Maba’de’t-Tabia, Tercüme Eden, Ferit, Sebilürre-

şad Kitaphanesi Neşriyatı, İstanbul, 1341-1343.  
41Başvekâlet Müdevvenât Matbaası, Sayı 37, Tarihsiz; İsmail Kara, 

Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi II, s. 12, Risale Yayınları, İstanbul 1987. 
42 Ferit, Kinalizâde Ali Çelebi, Darülfünûn Edebiyat Fakültesi Mecmu-

ası, Sayı. 4, 1332. 
43 Süleymaniye Kütüphanesi, İzmirli İsmail Hakkı Böl. No: 1036; Akta-

ran: Halil Çeltik, a.g.m., s. 176. 
44Tercüme-i Manzume-i Sulh, Zilliç Matbaası, Dersaadet, Tarihsiz; Halil 

Çeltik, a.g.m., s. 178. 
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lunmaktadır. Ayrıca verdiği vaazlar da dergilerde yayınlanmış-

tır. Daha sonra bu vaazlar bir mezuniyet tezi çerçevesinde der-

lenerek bir araya getirilmiştir.45 Değişik konularda yazmak is-

tediği bir esere hazırlık olmak amacıyla hazırladığı bazı notlar 

da vardır.46  

IV. AHLÂK ANLAYIŞI 

Ferit Kam, düşüncelerini tam manasıyla ortaya koyacak 

eserleri yazma fırsatı bulamamıştır. Bunların başında da ahlâk 

anlayışı gelmektedir. Emile Boirac’in ahlâk ile ilgili eserini, yu-

karda eserlerini tanıttığımız bölümde ifade ettiğimiz gibi kendi 

yazacağı esere bir hazırlık olmak üzere çevirmiştir. Ancak daha 

sonra böyle bir eser kaleme alması titiz bir yapısı olması nede-

niyle mümkün olamamıştır. Onun gerek tercümeleri, gerek 

kaleme aldığı eserler ve gerekse gazete ve dergilere yazdığı 

yazılarda ahlâk konusuna da zaman zaman değinmiştir. Biz 

burada onun ahlâk ile ilgili düşüncelerini derleyerek bir bütün-

lük içinde ortaya koymaya çalışacağız.  

İnsan ahlâk ilişkisini ele alan düşünürler öncelikle insana 

dair fikirlerini ortaya koyarlar. Ferit Kam da Emile Boirac’tan 

çevirdiği Mebâdî-i Felsefeden İlm-i Ahlâk adlı eserde ‚insanın ma 

hulike lehi-yaratılış amacı‛na dair düşüncesini ortaya koyduğu 

dipnotta insana dair görüşler hakkında genel bir bilgi verip 

kendi fikirlerini ortaya koyarak özetle şu görüşlere yer vermek-

tedir: Öncelikle insan kendisi hakkında ‚yaratılış amacım nedir, 

bu âleme niçin getirildim, dünya hayatı son bulduktan sonra ne 

olacağım ?‛ gibi bir takım sorular sormaktan geri kalmaz. Yapı 

olarak insan tabiatı ruh ve madde denilen iki unsurdan müte-

şekkildir. Ruhta sevgi kaynağı olarak duygu, bilme arzusu ve 
                                                      
45 İbrahim Özdemir, Prof.Dr. Ferit Kam’ın Vaaz ve Makaleleri ve Değer-

lendirilmesi, A.Ü. İlâhiyat Fakültesi, Ankara, 1985. 
46 Hazırladığı bu notlar yayımlanmamıştır. Bunlardan bazıları şunlar-

dır: Felsefe Lugati, Afgan Şairleri, Divan Şiiri Lügati. Özalp eserinde 

Ferit Kam’ın notlarının kendi kütüphanesinde olduğunu belirtmekte-

dir: M. Nazmi Özalp, Ömer Ferit Kam, s. 146. 
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muktedir olma arzusu şeklinde sıralanan üç meyil ve bunların 

her birinin karşılığı olarak his, akıl ve faaliyet denen üç meleke 

vardır. İnsanın iyiliği bu meyil ve melekeleri düzenli biçimde 

geliştirmesine bağlıdır. İyiliği gerçekleştirmek için onu istemek 

gerekir ki fazilet de budur. Ardından insanın fazileti gerçekleş-

tirmek zorunda olduğunu, çünkü insanın sınırsız istekleri kar-

şısında elindeki vasıtaların sınırlı olduğunu belirtmekte ve şöy-

le demektedir:  

‚İnsan yalnız faziletle mükellef faziletten mesuldür. Zira efalini 

takyid eden avarız-i hariciyeden dolayı hayrât-i mümkinenin pek azını 

tahakkuk ettirebilir< Fazilete gelince onu tahakkuk ettirmek insanın 

yed-i iktidarındadır. İnsandaki akıl ve irade, melekâtın hüsn-i idaresi-

ne, melekâta hâkim olmak isteyen ihtırasatın zabtına kadirdir. Şu hal-

de fazilet insanların kâffesi için mümkün demek olur. Zira bütün in-

sanlar derece-i vukufları nisbetinde irade-i hayra müstaidd, neticeden 

sarfi nazar, mesailerinin ehemmiyetine göre medhe müstahakdır.‛47 

İnsanın fazileti gerçekleştirmek zorunda olduğunu bu şe-

kilde temellendirdikten sonra ahlâkın amacı olan ‚en iyi‛yi 

gerçekleştirmek konusunda felsefe tarihinde ortaya konulan 

görüşlere değinip hayr-i a’lâ-en yüksek iyi’yi ‚diğer hayırlara 

mürecceh olan hayır‛ şeklinde tarif etmekte ve şöyle demektedir: 

‚İlm-i ahlâk nokta-i nazarından hayr-i a’la şu suretle tayin edi-

lir: Alemde hayır tesmiye edilebilen birçok şeyler vardır. Fakat bunla-

rın dereceleri, binaberin kıymetleri müsavi olmadığından her birine 

derecesi nisbetinde bir kıymet vermek zaruridir. Şu halde ilm-i ahlâka 

terettüb eden vazife, hayır tesmiye edilen şeyleri birer birer tedkik 

etmek, hayır itibariyle en alî mertebeye haiz olduğu görülen şeye hayr-

i a’la namını vermektir.‛ 48  
 

A. Ahlâk-Sanat-Edebiyat İlişkisi 

Ömer Ferit Kam’ın çalışmalarını yoğunlaştırdığı alanların 

başında edebiyat gelmektedir. Özellikle eski edebiyatımız hak-

                                                      
47 Ferit, Mebâdi-i Felsefeden İlm-i Ahlâk, Mukaddime, s. 10. 
48 Ferit, a.g.e., s. 12 Hayr-i a’la’ya dair dip not.  
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kındaki araştırmaları, şiirleri yorumlamada geliştirdiği yeni 

usuller daha sonraki edebiyat araştırmalarında önemli bir kay-

nak olmuştur. Öncelikle edebî eserleri incelemenin gerekliliği 

üzerinde durur. Tanzimat sonrası Batı ile yakın ilişkiler içerisi-

ne girmenin bir neticesi olarak, eskiye ait her konuda küçümse-

yici bir bakış ortaya çıkmıştır. Zamanla bu durum edebî eserleri 

de kapsayarak eski edebiyatla, divan edebiyatıyla ilgilenmenin, 

araştırmalar yapmanın ve ders programlarında yer vermenin 

gereksiz olduğu anlayışına yol açmıştır. Ferit Kam bu anlayışın 

yanlışlığı üzerinde durur ve eski edebiyatımız hakkında başka-

ları tarafından ortaya konan görüşleri tekrar etmek yerine, ken-

dimiz incelemelerde bulunarak kararı kendimiz vermeliyiz gö-

rüşünü savunur. Çünkü ona göre bir millet ancak geçmişiyle 

ayakta durabilir.49  

Edebiyat ahlâk ilişkisini temellendirebilmek için öncelikle 

kaynaklarda ifade edildiği üzere edebiyatın tarifini ‚zarafet, 

usluluk, herkese karşı iyi davranma manasını taşıyan edeb kö-

künden türediğini belirterek eski edebiyatçıların güzel ahlâkla 

ilgili her konuyu edeb kelimesiyle ifade ettiklerini, güzel 

ahlâkın tamamını edep genel kavramı altında ele aldıklarını, 

bazılarının ise edebi ‚sahibini kınanıp utandıracak sözler ve fiiller-

den muhafaza eden bir yetenektir.‛50 diye tarif ettiklerini dile geti-

rir. Edebiyat tabirinin Avrupa’da tarihi süreç içerisinde geçirdi-

ği anlam değişimlerini ortaya koyduktan sonra edebiyat tabiri-

nin ‚edebî eserlere ait genel teori ile onların çeşitlerine ait metot 

ve kurallar ve çeşitli asırlarda gelen kavimlere ait fikir eserleri-

nin tamamı‛ anlaşılır şeklindeki farklı iki manası üzerinde du-

rur.51 Kendi düşüncelerini ortaya koyabilmek için tarihi süreci 

özetledikten sonra eskilerin edebiyatı genel manada ele aldıkla-

                                                      
49 Ömer Ferit Kam, Divan Şiirinin Dünyasına Giriş (Âsâr-ı Edebiye Tedki-

katı), Hazırlayan: Halil Çeltik, s. 62, M. E. Bakanlığı Yayınları, Ankara 

2003. 
50 Ömer Ferit Kam, a.g.e., s. 65. 
51 A.g.e., s. 67. 
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rını ifade ederek edebiyatı genel manada değil, daha sınırlı özel 

manasında ele almak gerektiğini belirtir.  

Edebiyat incelemelerinde ele alınması gerekeli hususlar-

dan biri de hiç kuşkusuz dildir. Bu çerçevede Kam, edebiyatın 

hayat üzerindeki etkisi ve dilin yapısı üzerinde durarak edebi-

yat-hayat ilişkisini incelemeye çalışır. Şairlerimizin çokça Arap-

ça ve Farsça kelimeyi dilimize taşımalarıyla beraber bir kısır-

döngüye girildiğini, fikir iflasına yol açtığını ileri sürer: 

‚Gerçekte birçok Arapça, farsça kelimeleri lisanımıza kabulü 

sayesinde bir fikri sekiz farklı kelime ile ifade edebilecek kadar kelime 

zengini olduksa da bu kelime serveti yavaş yavaş fikir iflasında karar 

kıldı. Geçmişlerin eserlerinin hemen hepsinde teessüfle göze çarpan 

özelliklerini tarif için, lu’be-i bî-sûd (faydasız oyun) tabirinden daha 

uygun bir tabir bulunamayan lügat oyunları, cinas oyuncakları bu 

kötüye kullanmanın en elemli şahididir. Ne kadar acı bir hakikat ise de 

itiraf etmeden geçemeyeceğim: Geçmişlerimizin geniş yetkilerini, kıy-

metli vakitlerini böyle faydasız, hatta muzır şeylerle uğraşmaya ayır-

maları bizi hakiki, ciddi, bir edebiyata sahip olmak saadetinden mah-

rum bırakmıştır.‛52 

Edebiyatımızın Arapça ve Farsça kelimelere dayanan ya-

pısının fikri gelişmeyi engellediğini, ifadeden maksadın bir şeyi 

açıkça ortaya koymak iken kapalı anlatımın esas kabul edildi-

ğini bunun ise çok büyük bir hata olduğunu ifade ederek bu 

konuda devamla şöyle demektedir: 

‚Güzellik yönlerini bir tarafa bırakalım; lisandan maksat tam 

bir açıklık ile isteği belirtip düşünceyi aktarmaktan ibaretken, eskiler 

bunun aksini yapmışlardır. İsteğini açıklamaya hizmet açısından dil-

sizin işareti herhalde yazarlarımızın yazdıklarından çok açık, çok fay-

dalıydı.‛53  

Edebî eserlerin ruh üzerinde özel bir etki bırakan güzel 

eserler olduğunu belirttikten sonra güzellik kavramını ele alır. 

                                                      
52 A.g.e., s. 69. 
53 A.g.e., s. 71. 
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Ona göre edebî eserin güzelliği konuda değil sanattadır. Mesela 

yılan hayvanların en nefret edileni olduğu halde usta sanatçının 

fırçasından çıkan bir yılan resmi en güzel, en göz alıcı sanat 

eserleri arasına geçer. Ardından hem İslâm dünyasında hem 

Batı’da tarihi süreç içerisinde edebiyatın geçirdiği anlam deği-

şimleri üzerinde durur. Bu çerçevede edebiyat denildiğinde 

anlaşılan şeylerin kapsamını ele alır ve bunlardan birinin de 

ahlâkî durum olduğunu belirtir.  

Sanat-ahlâk ilişkisi geçmişten günümüze tartışılan konu-

lardan biridir. Sanatın sadece ahlâkî gayeler taşıması gerektiği-

ni savunanlar olduğu gibi onu her türlü ahlâkî kurallardan ba-

ğımsız görmek isteyenler de vardır. Ferit Kam sanat-ahlâk iliş-

kisi konusunda öncelikle Emile Boirak’ın görüşlerini aktarır: 

‚Öncelikle ahlâk, genel bir kanuna bağlı olup kendisini her şey gibi 

sanata da kabul ettirdiğinden ve ahlâksızlığın vicdana dokunması 

yahut ihtirasları kuvvetlendirmesi sebebiyle icat etme zevkini çiğnedi-

ği ve değiştirdiğinden sanat hiçbir şekilde ahlâka aykırı olmamalıdır< 

Sanat insanın ihtiyaçlarına, şahsiyetine kayıtsız kalıp aklı terbiye, 

merhameti tatmin eylediğinden, dolaysıyla ahlâkî bir tesire de sahip 

demektir. Güzellik hayır değildir; fakat ondan uzak da değildir.‛ 54 

Ardından sanat- ahlâk ilişkisinin nasıl olması gerektiğini ortaya 

koyar. Ona göre sanat perdesi altında, sanat sanat içindir kanu-

sunu kendince yorumlayarak, temizlik ve incelikten uzaklaşma 

yolunu tutmak çok yanlış bir fikirdir. Zira hakiki sanatkâr nef-

sin alçak meyillerine değil, nefsin yüce ihtiyaçlarına hizmet 

eder. Çünkü güzellik, incelik sanatın en önemli şartıdır. Sanat 

adı altında ahlâksızlığın işlenemeyeceğini savunur.55 Ve şu gö-

rüşlere yer verir: 

                                                      
54 Ömer Ferit Kam, Divan Şiirinin Dünyasına Giriş, s. 74 
55 Mehmet Akif Ersoy Safahat’ın üçüncü kitabı Hakkın Sesleri’ni yayın-

ladığında Ferit Kam onu tebrik etmek amacıyla bir mektup yazar. 

Mehmet Akif Ersoy da bu mektuba Safahat’ın daha sonraki baskıla-

rında yer vermiştir. Mektup ‚Enis-i ruhum Akif’e’‛ hitabıyla başla-

maktadır. Kam mektupta öncelikle dil konusuna eğilmekte, sanat 
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‚Sanatta, dış görünüşle birlikte ruha bakış da esastır. Yalnız 

görünüşe ait göz alıcı pırıltı ile yetinmek uygun değildir. Sanat adı 

altında işlenen manevi cinayetlerin maddî cinayetlerden farkı yoktur. 

Belki bunlar maddi cinayetlerden daha müthiş, daha vahimdir. Çünkü 

maddi cinayetler, yalnız maddî hayata son verir, manevi, cinayetler 

ise insanın manevi hayatını öldürür.‛ 

O, sanat adı altında değerden yoksun eserlerin topluma 

daha büyük zararlar verdiğini belirterek bu konuda devamla 

şöyle demektedir: 

‚Güzel her yerde güzel; çirkin her yerde çirkindir. Amacı hayra 

hizmet olan ahlâkın da kendine mahsus bir güzelliği vardır. Fakat 

ahlâkta ortaya çıkan güzellikle sanatta ortaya çıkan güzellik arasında 

hemen bir fark yok gibidir. Çünkü güzellik kendisinde çoğalma, parça-

lanma yakışmayan değişmez ilahi bir manadır. Onu maddî, manevi, 

ahlâkî diye üçe ayırmak hakiki değil itibaridir. Bundan dolayı ahlâkta 

başka, sanatta başka şekilde ortaya çıkmaz.‛56 

Ferit Kam ‚mürebbi-i millet olan lisan-i edeb‛ diyerek 

edebiyatı toplumu terbiye etmede bir araç olarak görür.57 Bu 

anlamda tarih milletlerin geçmişini bize aktardığı gibi edebî 

metinler de onların ‚övülecek özellikleriyle dini inançlarını, 

ahlâkî adetler ve milli hislerini gösterdiğine‛58 değinir. 

 

                                                                                                                  

eserlerinde dikkat edilmesi gerek niteliklere vurgu yapmakta ve bu 

noktada gösterdiği hassasiyet için Akif’i kutlamaktadır. Ardından 

sanat ve ahlâk arasındaki sıkı münasebete değinerek şöyle demekte-

dir: ‚ Sanat sanat içindir; sanattan maksad yine sanattır; sanatta dinî, 

ahlâkî, siyasî bir gaye aramak abestir‛ diye senin mesleğine itiraz edenler 

vardır. Fakat o halde, yani sanat hakkındaki bu düstur kabul edildiği taktirde, 

onu dinsizliğe, ahlâksızlığa da alet ittihaz etmemek lazım gelir. Zira sanat bu 

surette kayıdddan azade edilmiş olmayıp, belki kuyûdun en berbadıyla takyid 

edilmiş olur.‛ Safahat, Hakkın Sesleri, s. 204, Kültür ve Turizm Bakan-

lığı Yayınları, İstanbul 1987. 
56 Ömer Ferit Kam, Divan Şiirinin Dünyasına Giriş, 76. 
57 Ömer Ferit Kam, a.g.e., 75-76  
58 Ömer Ferit Kam, a.g.e., s. 69. 
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B. Ahlâkın Kaynağı 

Ferit Kam önce eğitim kurumları daha sonra düşünce 

eserlerinin birer birer tercüme edilmesiyle fikir dünyasını etkisi 

altına alan Batı felsefî düşünce sistemine dayanan anlayışları 

eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirmiştir. Bunlardan en 

önde gelen husus ahlâkın kaynağı meselesidir. Ahlâkın kayna-

ğının temellendirilmesi konusunda iki ana yaklaşım vardır. 

Bunlardan birisi din dışı temellendirme, diğeri ise din ile temel-

lendirme şeklindedir.59 Emile Boirac’tan Ferit Kam’ın çevirdiği 

Mebâdî-i Felsefeden İlm-i Ahlâk adlı eserde bir dip notta hakikat 

arayışında olan insanların ahlâkın kaynağını, dayandığı akli 

kanunları araştırma gereğini duyduklarını belirtmekte60 ve bu 

konuda farklı görüşler olmakla birlikte bir dine inananlarca 

ahlâkın kaynağını ‚telkin-i semavi‛ olduğunu ifade etmektedir. 

Çünkü ona göre ahlâkın ilk muallimleri peygamberlerdir. Bu 

yüzden her gelişmenin ardında semavi kitapların etkisini açık 

olduğunu dile getirmekte ve şöyle demektedir:  

‚Nev-i beşerin asırlardan beri tetebbu, istiksa neticesi olarak 

destres olduğu hakayıkın anasır-i mükevvenesi kütüb-i semaviyyedir. 

İnsanlar düşünmenin tarikini o kitaplardan öğrenmişlerdir. Sonra 

düşünmelerini tevsi’ ede ede bu hale gelmişlerdir. Hulasa a’mal-i fikr 

ve nazarın menşe-i aslisi kütüb-i semaviyyedir< La yuadd ve la yuh-

sa olan âsâr-i beşeriyenin kâffesi a’mal-i fikr neticesi olarak aldıkları 

suver ve eşkâli muhtelifeden dolayı tabiatın malı olmaktan çıkmadıkla-

rı gibi hazain-i irfan-i beşer de menşe itibariyle kütüb-i münezzele-i 

semaviyenin malı olmaktan çıkmazlar.‛61  

                                                      
59 Bu konuda geniş bilgi için bkz., Recep Kılıç, Ahlâkın Dinî Temeli, 

TDVY, 4. Baskı, Ankara, 2003; Hümeyra Özturan, Akıl ve Ahlâk, Klasik 

Yayınları, İstanbul, 2014. 
60 Emile Boirac, İlm-i Maba’de’t-Tabia, Tercüme Eden, Ferit, s. 3, Sebi-

lürreşad Kitaphanesi Neşriyatı, İstanbul, 1341-1343. 
61 Ferit, Dinî, Felsefî Musahabeler, s. 14, Sıratımüstakîm Matbaası, Da-

ru’l-hilafeti’l-aliyye, 1329. 
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İnsanların aralarındaki ilişkilerde belli kurallara uymaları 

ve bunu gerekli görmeleri düşüncesi insana nereden gelmekte-

dir. Oysa insan yaratılış itibariyle bir açıdan kendi menfaatine 

düşkündür. Bu bakımdan insanın kendini kurallara uymaya 

zorlaması ve bunu gerekli görmesinin kaynağı nedir? Ferit 

Kam’a göre bunun kaynağı dindir. Ona başka nedenler buluna-

bilirse de bunların hiçbirinin gerçek manada ana neden olma-

dığı ortadadır. Çünkü din ile ahlâk arasında köklü bir bağ var-

dır. Ahlâk diye bir şey varsa bu dinden kaynaklanmaktadır. 

Zira dinsiz bir ahlâk, kuralları ne kadar sağlam olursa olsun 

köksüz bir ağaç gibi ‚feyiz ve hakikatten mahrum‛dur.62 Din 

elden giderse fazilet ortadan kalkar: 

‚İnsanlar maddî, manevî neye malik iseler bunların kâffesi 

telkîn-i dinî eseri olan esasların asren ba’de asrin tevsiinden başka bir 

şey değildir. Binaenaleyh din elden giderse insanlarda fazilet namına 

bir şey kalmaz.‛63 
 

Bu fikir Mehmet Akif’in şu şiirini hatırlatmaktadır: 
 

Ne irfandır veren ahlâk yükseklik ne vicdandır, 

Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. 

Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfi Yezdan’ın, 

Ne irfanın kalır te’siri kat’iyen ne vicdanın. 

 

Ahlâkın kaynağını din dışında başka kaynaklara dayan-

dıran düşünürler de vardır. Bunlardan biri de Herbert Spen-

cer’dir. Ona göre ahlâkın kaynağı evrimdir. Zaman içerisinde 

insanların her hali nasıl evrim geçiriyorsa insanın ahlâk anlayış-

ları da evrim geçirmektedir. Spencer bilimin verilerini ahlâkı 

temellendirmek için kullanır. Ona göre ahlâkî ilkeler fiziksel 

zorunluluklara uymak zorundadır. Biyolojik evrim hayata inti-

bakın temelidir. Fiiller hayata uyum gösterebilmeleri nispetinde 

iyi, ya da kötüdürler. Hayatı sürdürmeyi mümkün kılan davra-

                                                      
62 Ferit, Mebâdi-i Felsefeden İlm-i Ahlâk, Mukaddime, s. 4-5. 
63 Ferit, Dinî, Felsefî Musahabeler, s. 20. 
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nışlar iyi, aksi yönde olanlar ise kötüdür. Spencer’in anlayışına 

göre ahlâkî fiillerin kaynağı vahiy değil, insanın kendi tecrübe-

leridir. Çünkü ahlâkî duygu ve tasavvurlar her yer ve zamanda 

insan tabiatı, sosyal olaylar ve şartlar çerçevesinde belirlenir.64 

Ferit Kam, Spencer’in ahlâkın temellendirilmesi ile ilgili yakla-

şımını ortaya koyduktan sonra bunun ilmi olarak belki tartışma 

konusu olabileceğini ancak hakikati ifade edemeyeceğini be-

lirtmektedir. Çünkü ona göre insan hareketlerini ve davranışla-

rını ahlâk kuralları ve aklın prensipleri doğrultusunda düzen-

lemek zorundadır. Ahlâk kural koyan bir disiplindir. Ahlâkî 

prensipler bütün insanlar için bağlayıcı, objektif ve genel geçer 

kurallardır. Bu yüzden insanın kendi tabiatına uygun ‚müdev-

ven ve müesses‛ bir ahlâk anlayışının kabul edilmesi zorunlu-

luğu ortadadır.65  

‚Aklın kemali fezail-i insaniye ile fezail-i insaniye de diyanetle 

kaimdir. Din gidince insanda fazilet namına bir şey kalmaz. Fazail 

mahv olunca akıl istinadgahını kaybeder. Mahzurât, mübahât sırasına 

geçer.‛66 

İnsanın sadece aklını kullanarak hakikate eremeyeceğini 

dile getirerek şöyle demektedir: 

‚Aklın garib halâtı vardır. Elindekli vesait mükemmel olmazsa 

insana fahiş hatalar irtikab ettirir. Akıl hükmündeki isabeti te’min için 

pek çok şeylere muhtaçtır.‛67 

Günümüzde de ahlâk insan ilişkisini ele alan onlarca ça-

lışma bulunmaktadır. Ahlâk-insan ilişkisi konusunda ortaya 

atılan iddialardan biri de ahlâklı olmak için bir dine bağlı ol-

manın gerekmediğidir. Kam bu anlayışa şiddetle karşı çıkar. 

                                                      
64 Fulya İbanoğlu, Herbert Spencer’de Evrim Felsefesi, Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, M. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2004. 
65 Ferit, Mebâdi-i Felsefeden İlm-i Ahlâk, Mukaddime, s. 6-7. 
66 Ferit, Dinî, Felsefî Musahabeler, s. 21. 
67 Ferit, a.g.e., s. 27. 
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Her şeyin dine dayandığı gibi insanın sahip olduğu faziletlerin 

de dinden kaynaklandığını belirterek şöyle der: 

‚Din gidince bünyan-i fezail yıkılır. Hissiyât-i mübeccele na-

mına kalbde, dimağda ne varsa hepsi birer birer çekilir. Saha-i kalb 

bomboş, tamtakır kalır. O sahayı tenvir eden ne kadar şu’le varsa hep-

si söner.‛68 

Ahlâk felsefesinin en temel konularından biri hiç şüphesiz 

mutluluk meselesidir. İnsan nasıl mutlu olabilir? Ferit Kam bu 

meseleyi din-insan münasebeti çerçevesinde ele almaktadır: 

‚Din ruhun en mübrem bir ihtiyacıdır. Ahiretteki faydaları bir 

tarafa dünyadaki iyiliklerini saymak mümkün değildir. Hayat yolunda 

ondan emin bir sığınak, ondan büyük bir teselli olamaz. Dindar olan-

ların kalbinde bir saadet mayası vardır ki dünyanın bütün felaketleri 

bir araya gelse onu bozamaz. Çünkü o saadet maddiyata, yok olabile-

cek sebeplere bağlı değildir, hakikidir, vicdanîdir.‛69 

İnsanın hal ve hareketlerini hâkim olan inançların onu 

iyiye, güzele, fazilete yönelttiğini belirten Kam bununla ilgili 

olarak şöyle demektedir: 

‚< Hadika-i kalbe dikilen nüvat-i imandan da koca bir İslâm 

ağacı çıkıp, efâl-i mebrure meyveleri verir. O koca ağaç ile ondan zu-

hur eden meyveler nasıl bir çekirdek içinde bilkuvve mevcut ise furu-i 

ahkâm-i diyanet olan ahval ve asâr-i hasene de zemin-i kalbe dikilen 

nüvat-i imanın içinde öylece bilkuvve mevcuttur.‛70 

 

C. Teodise Problemi 

Antik çağdan günümüze tartışılan konulardan biri de te-

odise iyilik-kötülük-Tanrı’nın adilliği problemidir. Bu konu 

ahlâk felsefesinin temel konuları arasında yer almaktadır. Diğer 

disiplinler de kendilerini ilgilendiren yönleriyle konuyu ele 
                                                      
68 Ferit, a.g.e., s. 35. 
69 Ömer Ferit Kam, Dini Felsefî Sohbetler, Sadeleştiren: Süleyman Hayri 

Bolay, s. 71, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, tarihsiz. 
70 Ferit, Dinî, Felsefî Musahabeler, s. 63-64. 
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almışlardır. Kelamcılar ve İslâm filozofları tarihi süreç içerisin-

de bu konuya dair farklı yaklaşımlar ortaya koymuşlardır.71 

Batı felsefî düşüncesine ait eserlerin tercümesiyle beraber bu 

problem İslâm düşünce geleneğinin dışında ortaya konan fikir-

ler çerçevesinde tartışılmaya başlanmıştır. Fikir hayatını etkile-

yen bu anlayışlar konusunda çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. 

Ferit Kam da bu bağlamda tartışılan konuyla ilgili görüşlerini 

ortaya koymuştur.  

A. Schopenhauer, Hartmann v.b. pesimist filozoflar varlı-

ğın temelde kötü olduğu düşüncesini benimsemektedirler. Bu-

na karşılık Malebranche, Leibniz, Fenolen, Bosseut gibi opti-

mistlere göre ise varlık temelde iyidir, kötülük arızidir. Ferit 

Kam bu konuda önce mutlak optimistlerden Malebranche ve 

Leibniz’in görüşlerini ‚Bulunduğumuz bu alem yaratılan alem-

lerin en güzeli, en sanatkâranesidir‛ şeklinde özetlemekte ar-

dından alemin alemlerin en iyisi değil ama varlığı yokluğa ter-

cih edilmiş olması hasebiyle iyi bir alem olduğunu ortaya ko-

yan Fenolen, Bosseut’nun görüşlerinden söz etmektedir. Daha 

sonra pesimistlerden Schopenhauer ve Hartmann’ın görüşleri-

ne yer vermekte ve pesimistlerin temel iddialarını ortaya koy-

maktadır.72 Pesimistler de kendi aralarında iki kısma ayrılmak-

tadır.  

Mutlak pesimistlerden olan Schopenhauer’a göre hayat 

daimi bir azaptan ibarettir, dünyadaki herkes hayatı kötüle-

mektedir, hayat acıları ile mükemmelleşme arasında doğrudan 

bir irtibat vardır, insan ne kadar mükemmelleşirse hayattan 

                                                      
71 Bu konuda geniş bilgi için bkz., Mustafa Çağrıcı, ‚Şer‛, TDVİA, c.38, 

s. 542-544; Yusuf Şevki Yavuz, a.g.e, c. 38, s. 539-542; Salime Leyla 

Gürkan, a.g.e, s. 544-547; C. Sadık Yaran, Kötülük ve Teodise, Vadi Ya-

yınları, Konya, 1997; Eric L. Ormsby, İslâm Düşüncesinde İlahi Adalet 

(Teodise) Sorunu, çeviren: Metin Özdemir, Kitabiyat Yayınları, Ankara, 

2001; M. Cüneyt Kaya, ‚Daha Mükemmel Bir Âlem Var Olabilir mi?: 

‚Leyse fi’l-imkân‛ Tartışmasının Kaynakları Üzerine Notlar‛, Divan, 

2004/1, sayı: 16. 
72 Ferit, Dinî, Felsefî Musahabeler, s. 159-166. 
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duyduğu azap da o nispette artmaktadır. Bu hayattan en çok 

usanç duyanlar dâhilerdir. Demek ki mükemmelleşme denilen 

şey kötü bir şeydir. Hayatın devamı aşk ve bir başkasının haya-

tına kıymak gibi iki esası yerine getirmekle mümkün olabilmek-

tedir. Bir aslan bir koyunu parçalayacak olursa bir kere aslanın 

duyduğu lezzeti, bir kere de koyunun çektiği azabı düşünmeli. 

Zevklerin en büyüğü denilen aşk da canlıların karşılaştıkları 

felaketlerin en müthişidir. Yaşamak denilen şey hareketten, 

kavgadan ibarettir. Daimi bir hareketten ibaret olan hayat da 

mahiyet itibariyle bir eza demektir.73  

İzafî pesimistlerden olan Hartmann’a göre ise âlemde biri 

iyi diğeri kötü iki esas vardır. Oluşumunu sağlayan unsurlar 

itibariyle âlem, olabilenlerin en kötüsü değildir. Belki olabilen-

lerin en iyisidir. Fakat çoğunlukla kötü tarafları iyi taraflarına 

galip gelmektedir. Bu yüzden âlemin yokluğu varlığından daha 

evladır. Bundan sonra Hartmann tarihi üç devreye ayırmakta-

dır. Hz. İsa’nın ortaya çıkışına kadar olan zamanı birinci devre 

olarak nitelemektedir. Bu devre hayal ve sapıklık devresidir. Bu 

devrede insanlar saadeti nefsani hazlarda, yeryüzünde beliren 

güzelliklerde aradılar. Fakat nefsanî zevklerin aldatıcı, güzelli-

ğin geçici olduğunu görüp yanlış yola sapmış olduklarını kav-

radılar. Hristiyanlığın ortaya çıkışından yakın çağa kadar olan 

zamana ikinci devre adını veren Hartmann bu devrede Hristi-

yanların saadetin ahirette kendilerine vaat edilmiş olan cennet-

te bulacaklarına inandıklarını belirtmektedir. Fakat ilimler ve 

fenler bu inançların temelsizliğini ispat ettiğinden fikirlerinin 

doğru olmadığını anlamışlardır. Üçüncü devre ise ilim adamla-

rı devresidir. Bu devrede ilim adamları mutluluğu ilim ve me-

deniyetin ilerlemesinde bulabileceklerini sandılar. Fakat ilim ve 

teknik refah ve mutluluğu artırmak değil, aksine bir takım emel 

ve ihtirasları kamçıladığını görüp yanlış fikre saplandıklarını 

kabul etmek zorunda kalmışlardır. Bu anlatımlardan sonra 

Hartmann şu sonuçlara varmaktadır: Mutluluk denilen mana-

                                                      
73 Ferit, a.g.e., s. 161-162. 
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sız hayalin Anka kuşu gibi bu dünyada varlığı yoktur. Bu 

âlemden başka bir âlemin varlığı ise sırf vehimden ibarettir. Bu 

sebeple aldatıcı şaraptan başka bir şey olmayan bu hayat, de-

vam etmesi için çekilen zahmet ve meşakkate değmez.74 Bu şe-

kilde pesimistlerden olan Schopenhauer ve Hartman’ın alem-

deki kötülük hakkındaki bakış açılarının farklılığını dile getirip 

açıkladıktan sonra pesimistlerin alemde kötülük ve çirkinlik 

olduğu iddiasını Ferit Kam şu şekilde çürütmeye çalışmaktadır: 

‚Siz âlemin kubh-i mutlak olduğunu iddia ediyorsunuz. 

Pekâlâ! Fakat bu fikir size nereden geliyor? Sizde bu fikrin husulü için 

behemehâl âlemde bir hüsn görmüş olmanız lazım gelir. Çünkü her 

şey zıddıyla münkeşiftir. Eğer siz âlemde bir hüsn görmemiş olsaydı-

nız katiyyen onun kubhuna dair bir fikir peyda edemez idiniz. Peyda 

ettiğiniz kubh fikri âlemde hüsnün vücudunu müeyyed delil-i yegâne-

dir. Mademki fikr-i kubhun fikr-i hüsn ile tayini zaruridir. Şu halde 

âlemin kubh-i mutlak olduğu hakkındaki iddianız ne vech ile sahih 

olabilir?‛75 

Pesimistlerin ve optimistlerin de iyilik kötülük problemi-

ne tek bir açıdan baktıklarını belirten Kam bu konuda şöyle 

demektedir: ‚İtikadımca âlem, ef’al ve enzara göre her iki sıfatla itti-

safa müstaid bir mahiyet-i sazicedir.‛76  

Ardından Kam ateş örneğiyle konuya açıklık getirmekte-

dir. Ona göre ateşe karşı alacağımız duruma göre ateş bizim 

için iki zıt mahiyeti almaya elverişli bir maddedir: Ateşte etleri 

pişirebilir, onda ısınabiliriz. Ancak biraz daha yaklaştığımızda 

o elimizi yakabilir de. Isıtmak tabiatımıza uygun geldiğinden 

ona iyilik, yakmak tabiatımıza uygun gelmediği için ona kötü-

lük deriz, beğenmeyiz, zararlı olduğunu söyleriz. Dünya da 

bunun gibidir. Kötülük mutlak olarak onun zatında değil, hal, 

                                                      
74 Ferit, a.g.e., s. 163-165. 
75 Ferit, Dinî, Felsefî Musahabeler, s. 166-167. 
76 Ferit, a.g.e., s. 168. 
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hareket ve fikirlere göre o mahiyeti meydana getiren insanlar-

dadır.77 

 

SONUÇ 

Ferit Kam Osmanlı Devleti’nin son döneminde ve Cum-

huriyet’in sancılı yıllarında yaşamış önemli şair ve fikir adam-

larımızdan biridir. Din, felsefe ve edebiyat alanlarındaki çalış-

malarıyla tanınmıştır. Onun eski edebiyatımızı yeniden ele al-

ma noktasında geliştirdiği metotlar edebiyat tarihimizin karan-

lık kalan birçok yönüne ışık tutmuştur. Farklı alanlardaki geniş 

bilgisi sayesinde meseleleri daha geniş bir açıdan ele alabilme-

sini sağlamıştır. Osmanlı Devleti’nin son dönemiyle Cumhuri-

yetin ilk yılları değişim ve dönüşüm dönemidir. Bu dönemde 

birçok aydın kendi kültürüne yabancılaşmış, tarihine küçümser 

gözle bakmıştır. Bunun başlıca sebebi tarihi birikim konusunda 

bilgi eksikliğidir. Ferit Kam, hem Batı’yi hem İslâm düşünce 

geleneğini bilen birisi olarak düşünce geleneğimizi daha sağlık-

lı değerlendirebilmiştir.  

Tarihte fikri alanda ortaya çıkan birçok sorun hala canlılı-

ğını korumaktadır. Geçmişten gelen sorunlara çözüm üretebil-

mek onların tarihi arka planlarıyla birlikte ele alınmasına bağlı-

dır. Bu yönüyle geçmişteki fikir adamlarımızın düşünce dünya-

sını, yazdığı eserleri ve önerdiği teklifleri bilmek aynı zamanda 

günümüze de ışık tutacak mahiyette bir çabadır. Ferit Kam’ın 

edebiyat ve ahlâk arasında kurduğu irtibat, ahlâkın kaynağı 

konusunda ortaya koyduğu anlayış, dilin yapısı ve dillerin mil-

letlerin hayatındaki önemi v.b. alanlardaki düşünceleri günü-

müzde de hala canlığını yitirmemiştir. Ondan geriye atasözü 

mahiyetinde bazı özdeyişler de kalmıştır: 

Hak sillesinin sadası yoktur, 

Bir vurdu mu hiç devası yoktur. 
 

                                                      
77 Ferit, a.g.e., s. 168. 
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Bir nan için eyleme dûnûna tabasbus, 

Bir zerresi eğer midende varsa hemen kus. 
 

Akıntıya kürek çekme, çorak yere ekin ekme, 

Yılandan korkma, yalandan kork. 

 

Ve son olarak onun bakış açısının başka bir yönünü orta-

ya koyacak ve insanın arayışlarına cevap olabilecek iki kıtası şu 

şekildedir:  

 

İlahî gözyaşından mı yarattın âlemi bilmem, 

Hayat ağlar, memat ağlar, sarâser kâinat ağlar. 

Acep benden mi sâridir bu halet cümle eşyaya, 

Zemin ağlar, zaman ağlar, cemad ağlar, nabet ağlar. 
< 

Ferid! Var ise aklın bu ders kâfidir, 

Mukadderata inan hiffeti delil etme. 

Cihana hâkim olan kudretin celalini gör, 

Emel peşinde koşup kendini zelil etme. 
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MUALLİM NACİ 

 

Umut KAYA* 

 

Muallim Naci (1849-1893) ve Ahlâk Terbiyesi 

Bu bildiride, öncelikle Muallim Naci’nin hayatı hakkında 

kısaca bilgi verilecektir. Sonrasında ise, Muallim Naci’nin mu-

sahhihi olduğu eğitimle ilgili eserlerden yola çıkılarak ahlâk, 

edep, terbiye ve ahlâk terbiyesi ile ilgili görüşlerine yer verile-

cektir.  

Giriş 

Öncelikle burada, hayatı ve ahlâk terbiyesi ile ilgili görüş-

lerini vermeye çalışacağımız Muallim Naci’nin, ahlâk terbiyesi 

ile ilgili görüşlerini aktarmak için ele aldığımız eserlerde Mual-

lim Naci’nin imzasının müellif, muharrir veya mütercim olarak 

atılmadığını belirtmek yerinde olacaktır. Ancak bu durum, Mu-

allim Naci’nin eserlerde yer alan fikir ve görüşlere katılmadığı-

nı ya da eserlere katkıda bulunmadığını göstermemektedir. 

Bununla birlikte, bu eserlerin Muallim Naci ile meşhur olduğu-

nu da söylemek gerekir. Öyle ki, bu konuda yapılmış akademik 

çalışmalarda da bu eserlerden bir tanesinin yazarı olarak Mual-

lim Naci gösterilmiş ve tezin ismi ‚Muallim Naci’nin Mekteb-i 

Edeb Adlı Eserinin I. Kısmındaki Hikayelerin Ahlâk Eğitimi Açısın-

dan İncelenmesi‛ olarak isimlendirilmiştir.  

                                                      

* Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, umutka-

ya58@hotmail.com 



268   SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ VE AHLÂK ANLAYIŞLARI 
 

 

Muhtemelen buradaki yanlış anlaşılmaların sebebi, eser-

lerin kapaklarında yer alan tanımlardan kaynaklanmaktadır. Bu 

eserlerin dış ve iç kapaklarında Muallim Naci müellif, müter-

cim, musannif, muharrir olarak değil de musahhihi; Kitapçı 

Arakel Efendi ise eserlerin müessisi olarak görülmektedir. Ara-

kel Efendi’nin daha çok yayıncı olduğu düşünülerek bu eserler, 

direkt Muallim Naci’ye nispet edilmektedir. Mekteb-i Edeb’in 

Arakel Efendi tarafından yazılan mukaddime kısmında ise şu 

ifadeler yer almaktadır: ‚Talim-i Kıraat’ten umumun ettiği isti-

fadeden husule gelen şerefin bir kısmı da kitabın musahhihi 

olan Muallim Naci Efendi Hazretlerine aittir. Mekteb-i Edeb’in 

dahi şu bahtiyarlıktan mahrum kalması uygun görülmediğin-

den, onun tashihi dahi adı geçen edibe ihale kılınmış ve bu su-

retle beğeni sahiplerinin bir kat daha memnun olmasına çalı-

şılmıştır.‛  

Buradan da anlaşılacağı üzere, söz konusu kitapların ya-

zarı olarak Muallim Naci’yi göstermenin doğru olmadığını söy-

leyebiliriz. Fransızcasının oldukça iyi olduğunu bildiğimiz Ki-

tapçı Arakel Efendi, bu kitapları büyük ölçüde -hangi kitaplar-

dan aktardığını dile getirmese de- tercüme etmiş, sonrasında ise 

bu kitapları Muallim Naci’ye kontrol etmesi için göndermiştir. 

Muallim Naci’nin buradaki rolünün harfleri ve yazım hatalarını 

kontrol edip düzeltmekten fazlası olduğunu eserlerin içerikle-

rinden anlamak mümkündür. Eserlere yer yer serpiştirilen 

İslâmî unsurlar muhtemelen Muallim Naci’nin kaleminden 

çıkmıştır. Aynı şekilde bu kitapların ders kitabı olarak okutul-

duğunu göz önüne alırsak, tahminimize göre Muallim Naci’nin 

bu kitaplardan Osmanlı örf ve adetine ve İslâmî akidelere uy-

mayan kısımlarını da çıkarttığını söyleyebiliriz.  

Konuyla ilgili Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yer alan 

resmi kayıtlara göz attığımızda da benzer ifadelere rastlamak-

tayız. Kitapçı Arakel Efendi’nin eserlerin müessisi, Muallim 

Naci’nin ise musahhihi olarak basılan Mekteb-i Edeb, Talim-i 

Kıraat ve Vezâif-i Ebeveyn yahud Lahika-i Ta'lim-i Kıraat ve Mekteb-

i Edeb isimli kitaplardan, Talim-i Kıraat’in yeniden basılması 
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hususunda Kitapçı Arakel Efendi’nin oğlu Ermenak tarafından 

izin istenen yazının girişi ‚Pederim Kitapçı Arakel Efendi’nin 

eseri olup hakk-ı tab’ı bendelerine ait bulunan Talim-i Kıraat 

nam eserin mevcudu kalmadığındanˮ şeklinde başlamaktadır. 

Burada Talim-i Kıraat’in Arakel Efendi’ye ait olduğu oğlu tara-

fından ifade edilmektedir.1 Mekteb-i Edeb ile ilgili yazışmalarda 

ise eserin mürettibinin Kitapçı Arakel Efendi, musahhihinin ise 

Muallim Naci olduğu resmi vesikalarda yer almaktadır.2 

Bu bakımdan esasen edebi kimliği ile daha çok ön plana 

çıkan Muallim Naci’nin ahlâkî yönü ve ahlâk terbiyesindeki 

rolü, direkt kendi üzerinden değil de, Arakel Efendi tarafından 

tercüme edilmiş ve Muallim Naci’nin kontrolünden geçmiş 

kitaplar üzerinden olacaktır. Bu bize aynı zamanda o devirde 

okullarda okutulan kitaplarla ilgili bir ahlâk tasavvuru oluş-

turmamıza yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, Muallim Naci 

gibi bir şahsı edebi yönleri ile burada incelemenin bu çalışma-

nın konusu olmadığını da belirtmeliyiz. Bu doğrultuda bu ça-

lışmada, Osmanlı’nın son döneminde yazılan ve okullarda oku-

tulan ahlâk kitaplarından olan Mekteb-i Edeb başta olmak üzere, 

Vezâif-i Ebeveyn ve dört bölümden oluşan Talim-i Kıraat adlı 

kitaplar incelenerek, Muallim Naci’nin eğitim ve ahlâk görüşle-

ri aktarılmaya çalışılacaktır. Bunun öncesinde ise Kitapçı Arakel 

Efendi ve Muallim Naci hakkında kısa bir bilgi verilecektir.  

1. Kitapçı Arakel Efendi (Tozluyan) (?- 1912)  

Hayatı hakkında pek fazla malumat bulunmayan Arakel 

Efendi, daha çok matbuat tarihinde ilk kitap kataloğunu yayın-

laması ile tanınmaktadır. Kitapçı Arakel Efendi olarak tanınan 

Arakel Tozluyan, gazete dağıtıcılığından (müvezziliğinden) 

                                                      
1 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri (BOA), Maarif Mektubi Kalemi (MF. 

MKT), 752/47 (2 Eylül 1319 Rumi). Kitabın Arakel’e ait olduğu MF. 

MKT 762/32 kodlu belgede de geçmektedir.  
2 BOA, MF. MKT, 780/17. 
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yetişmiştir.3 Arakel Efendi, İstanbul’a geldiğinde yeni basılan 

kitaplar tütüncü ve tömbekici dükkânlarında satılıyordu. Ken-

disi de gazete dağıtıcılığı yaptığından kitaplara vakıftı. Bu tec-

rübesini kullanarak sadece kitap satılan ve kendi ismini taşıyan 

kitapçı dükkânını açtı. Kısa bir zaman sonra ise 1899’da matba-

asını açtı. 4  Döneminin en ünlü yayıncısı olarak lanse edilen 

Arakel Efendi, aynı zamanda birlikte çalıştığı yazarlara karşı 

cimri olmaması ile tanınmaktadır. 5  Arakel Efendi’nin sahibi 

olduğu Arakel Kitaphanesi, ağırlıklı olarak Fransızca ve Türkçe 

ders kitapları basmıştır. Bunlardan Muallim Naci ile birlikte 

hazırlanan Talim-i Kıraat ve Mekteb-i Edep adlı okul kitapları o 

kadar tutulmuştu ki en az 100 baskı yapmıştı. Arakel Efendi 18 

Nisan 1912 tarihinde ölünce kitapçı dükkânı fazla devam etme-

den kapanmıştır.6  

2. Muallim Naci (1849- 1893) 

Kendisi hakkındaki ilk bilgileri Ömer’in Çocukluğu7 isimli 

eserinden öğrendiğimiz Muallim Naci’nin asıl ismi Ömer olup, 

1849 yılında İstanbul Fatih Saraçhane’de dünyaya gelmiştir. 

Babası aynı semtte Saraçlık yapan Ali Bey, annesi ise Fatma 

Zehra Hanım’dır. İlköğretimine Fatih’te Feyziye Mektebi’nde 

başlamıştır. Muallim Naci burada Kur’an-ı Kerim’i baştan sona 

okumuştur.8 Muallim Naci’nin bu mektepte Kur’an-ı Kerim’i 

baştan sona okumasına rağmen, tek bir kelime Türkçe bir şey 
                                                      
3 http://kitapeki.com/turkiyenin-ilk-yayinci-katalogu-arakel-

kitaphanesi-esami-i-kutubu/ (05.09.2016)  
4 Ali Birinci, ‚Kitapçılık Tarihimizden Bir İsim: Kaspar Efendiˮ, Kebi-

keç, 1995, sy. 1, s. 28.  
5 Âdem Çevik, Edebiyatçılarımızdan İtiraflar, İstanbul 2005.  
6 http://www.radikal.com.tr/yazarlar/ayse-hur/verba-volant-scripta-

manent-soz-ucar-yazi-kalir-1284150/ (05.09.2016) 
7 Muallim Naci, Ömer’in Çocukluğu, Parıltı Yayıncılık İstanbul 2013.  

Söz konusu eser MEB tarafından ilköğretim seviyesi için tavsiye edi-

len 100 Temel Eser içerisinde gösterilmiştir.  
8 Selâhi, Muallim Naci, İstanbul 1310 (Artin Asaduryan Şirket-i Müret-

tibiye Matbaası), s. 11. 

http://kitapeki.com/turkiyenin-ilk-yayinci-katalogu-arakel-kitaphanesi-esami-i-kutubu/
http://kitapeki.com/turkiyenin-ilk-yayinci-katalogu-arakel-kitaphanesi-esami-i-kutubu/
http://www.radikal.com.tr/yazarlar/ayse-hur/verba-volant-scripta-manent-soz-ucar-yazi-kalir-1284150/
http://www.radikal.com.tr/yazarlar/ayse-hur/verba-volant-scripta-manent-soz-ucar-yazi-kalir-1284150/
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okumadıklarını ifade etmesi bizler adına, günümüzde Kur’an-ı 

Kerim ve Arapça öğretiminin başlarında nelere dikkat etmemiz 

gerektiği konusunda önemli ipuçları da vermektedir. Muallim 

Naci, Türkçeyi evde abisiyle beraber ilmihal ve Birgivi Risalesi 

okuyarak öğrendiğini söylemektedir.9  

Yedi yaşında babasının vefatı üzerine Varna’ya dayısının 

yanına yerleşen Muallim Naci eğitimine burada gittiği mahalle 

mektebinde devam etmiştir. Burada Abdülhalim Efendi’den 

sülüs ve nesih hat ile Arapça dersleri almıştır. Ömer’deki (Mu-

allim Naci’deki) yeteneği fark eden abisi Mehmet Salim Efendi 

kardeşini daha sonra Abdülhalim Efendi’ye götürerek onun 

ders halkasına katılmasını istemiştir. Muallim Naci daha sonra, 

Abdülhalim Efendi’den hat hususunda icazet almış ve Hulusi 

mahlasıyla yazılar yazmaya başlamıştır. Hatta bu mahlas ile bir 

Mushaf yazdığını da ifade etmektedir. Muallim Naci, yazıları-

nın beğenilmesinin hoşuna gittiğini, lakin yazdığı şeylerin ma-

nasını bilmediğini, kimsenin kendisine oku da âlim olmaya 

çalış demediğini, kendisinin de bu sebepten tüm gayretini gü-

zel yazmak için harcadığını belirtmektedir.10  

Muallim Naci’nin hayat hikâyesine genel olarak baktığı-

mızda iyi bir tahsil imkânı olmamasına rağmen, kendisini bi-

reysel olarak geliştirmeye gayret ettiğini görürüz. Varna’da 

İstanbul’daki imkânlara sahip olamayan Muallim Naci, Var-

na’da meşhur Celil oğlu Halil Efendi’den Arapça; Hasmansura-

lı Hafız Mahmut Efendi’den de Farsça dersleri almaya başlamış 

ve Gülistan’ı onunla okumuştur.11 Muallim Naci’nin, asıl ismi 

Ömer yerine Naci olarak tanınması ve Naci ismini mahlas ola-

rak seçmesi de bu döneme rastlamaktadır. Bu sıralarda eline 

geçen Muhayyilat isimli kitaptaki bir parçayı okuyunca (Kıssa-ı 

Naci Billah ve Şahide) Naci’yi kendisine mahlas edinmiştir.12 

                                                      
9 Selâhi, Muallim Naci, s. 12. 
10 Selâhi, a.g.e., s. 16-18. 
11 Selâhi, a.g.e., s. 21. 
12 Selâhi, a.g.e., s. 22. 
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Her sene üç aylarda Varna’ya gelip Kurban Bayramı’na kadar 

burada kalan Kavalalı Hoca Hüseyin Efendi de Muallim Na-

ci’deki istidadı fark etmişti. Naci, bu hocadan telhis ile aruz 

okumuştur. Hocasına aruzun her bahrine bir Arapça beyit söy-

leyen Naci, daha sonra bunları risale şeklinde yayınlamıştır.13 

Bütün bunların yanında o sırada Varna’da tercüman olarak 

çalışan Komyanu Efendi’den de Arapça tahsiline devam etmiş 

ve Fransızca öğrenmeye çalışmıştır. 14  Naci’nin yeteneklerini 

fark eden sadece ismi sayılan kimseler değildi. Naci’nin yete-

neklerini fark edenlerin de tavsiyesi ile Muallim Naci henüz 19 

yaşında iken Varna’da açılan Rüşdiye’ye Edirne Valisi Abdur-

rahman Paşa zamanında 1284 yılında Muallim-i Sani olarak 

atanmıştır.15 Bu zamana kadar gerek dayısının maddi açıdan 

sıkıntıdaki durumu, gerek abisinin açmış olduğu aktar 

dükkânının beklenen neticeyi vermemiş olmasından maddi 

zorluklar çeken Muallim Naci, bu atamadan sonra bir nebze 

olsun ailesine maddi anlamda nefes aldırmıştır.16  

Varna Mutasarrıflığına atanan Said Paşa’nın rüştiyeyi zi-

yareti sırasında Muallim Naci ile tanışması sonrasında Naci’nin 

hayatı değişmiştir. Muallim Naci’yi hususi katip olarak hizme-

tine alan Said Paşa aynı zamanda onun öğretmenlik serüvenine 

de ara vermesine sebep olmuştur. Muallim Naci, Said Paşa’nın 

bir süre sonra tayini Tulça Sancağı’na çıkınca öğretmenlikten 

istifa ederek Said Paşa ile beraber gitmiştir.17  Muallim Naci, 

Said Paşa ile beraber Tırnova Sancağı, Osmanpazarı, Yenişehr-i 

Fenar (Yenişehirfeneri), Fırat, Diyarbakır, Erzurum, Halep, 

Mamuratü’l-Aziz, Sivas, Trabzon, Sakız Adası gibi yurdun bir-

çok yerini gezmiş ve çeşitli memuriyetlerde çalışmıştır. Bunlar-

                                                      
13 Selâhi, Muallim Naci, s. 22, 25. 
14 Selâhi, a.g.e., s. 26; Kenan Mermer, ‚Batılılaşma Serencamında Bir 

Olanı Kavramak: Muallim Naci’nin Tevhid’i‛, Sakarya İlâhiyat Fakültesi 

Dergisi, c. XIV, sy. 26, y. 2012, s. 82. 
15 Selâhi, a.g.e., s. 24-25. 
16 Selâhi, a.g.e., s. 27. 
17 Selâhi, a.g.e., s. 27-28. 
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dan Yenişehirfenerinde yaptığı cinayet (masası) kâtipliğinden 

memnun olmamakla birlikte bu işten şikâyet etmenin de kendi-

sini bu göreve getirenleri mahcup edeceği korkusuyla durumu-

nu edebi bir şekilde şu beyitlerle dile getirmiştir: 

Telhisine yok mu bir duacı 

Caniler içinde kaldı Naci!18 
 

Muallim Naci, Said Paşa’nın en son tayini Berlin’e çıktı-

ğında ise, Said Paşa’nın ısrarlarına rağmen, basın yayın işleri ile 

meşgul olmak istediğini söyleyip Berlin görevini kabul etme-

miştir. Bu sırada Tercüman-ı Hakikat Gazetesi’nin edebi kısmı-

nı yönetmek üzere Ahmed Midhat’tan gelen teklifi değerlen-

dirmiş, 19 Tercüman-ı Hakikat’te Mesut Harabati müstear ismiy-

le yazdığı yazılar da okuyucular tarafından çok beğenilmiştir. 

Bu süreçte Ahmed Midhat Efendi’nin kızıyla evlenerek ona 

damat olmuştur. Bir müddet sonra ise Tercüman-ı Hakikat’ten 

ayrılmak zorunda kalmış ve Saadet gazetesinde yazmaya baş-

lamıştır. Üç sene kadar da burada çalışmış,20 1887'de Mekteb-i 

Sultânî, Mekteb-i Mülkiyye ve Mekteb-i Hukuk'ta edebiyat ve 

1888'de Mekteb-i Edeb'de Farsça dersleri vermiştir.21 

1889’da Türkçe’ye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı 

Stockholm’de toplanan Müşteşrikın Kongresi’nde kendisine 

altın madalya gönderilmiştir.22 1891’de ise Ertuğrul Gazi hak-

kında yazdığı parçanın Abdülhamit Han tarafından beğenilme-

sinden sonra Tarih-i Nüvis-i Âl-i Osman unvanıyla kendisine 

maaş bağlanmıştır. Bundan sonra maddi açıdan biraz rahatla-

yan Muallim Naci kendisini, araştırma ve yazmaya adamıştır.23 

                                                      
18 Selâhi, Muallim Naci, s. 34-37. 
19 Selâhi, a.g.e., s. 39-40. 
20 Selâhi, a.g.e., s. 40-41. 
21 Abdullah Uçman, ‚Muallim Naciˮ, DİA, 2005, XXX / 315-317. 
22 Muallim Naci, İstanbul Âlem Matbaası 1311, s. 8-9. 
23 Selâhi, a.g.e., s. 43. 
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Muallim Naci, 1893 yılının Ramazan ayında, geceleri ka-

yınpederi Ahmed Midhat Efendi ile kitap mütalaa ederken, 

gündüzleri de Fatih müderrislerinden Hoca Musa Efendi’den 

ders almıştır. Muallim Naci, Ramazanın sonuna doğru kalbi 

kendisine sıkıntı verse de, bunu önemsememiş derslere ve kitap 

mütalaalarına devam etmiştir. Rahatsızlığı artınca eve gelen 

tabip kendisine istirahat tavsiye etmiştir. Muallim Naci, o gece 

rahatsızlığının arttığını görüp endişelenen eşini ‚Ehl-i İslâm’ın 

mevtten havf etmeyecek kadar kalbinde iman kuvveti mevcut-

tur‛ diyerek teskin etmeye çalışmıştır. Ertesi gün ikindi vakti 

vücuduna üşüme ve gevşeklik hâsıl olunca yatıp uzanmış, eşi 

de yanında biraz durduktan sonra akşama doğru yanından 

ayrılmış ve iftara kadar da onu rahatsız etmek istememiştir. 

İftar vakti yaklaşınca kızına, damadı Muallim Naci’yi yemeğe 

çağırmasını isteyen Ahmed Midhat’ın isteği üzerine, Muallim 

Naci’nin yanına giden eşi, kocasının vefat ettiğini fark etmiş ve 

ailenin diğer fertlerine haber vermiştir. Doktorların muayenesi 

sonucunda Muallim Naci’nin uyku esnasında kalp krizi geçire-

rek vefat ettiği öğrenilmiştir.  

Ahmed Midhat Efendi’nin Muallim Naci’nin vefatını pa-

dişaha bildirmesinden sonra, Muallim Naci’nin vefatı sebebiyle 

üzüntülerini bildiren Abdülhamid Han, cenaze masraflarının 

Hazine-i Hassa’dan karşılanması ve merhumun II. Mahmud 

Türbesi Haziresine defnedilmesi emrini vermiştir. Muallim Na-

ci, (1893 yılında) Ramazan’ın 26. Günü Ayasofya’da büyük bir 

kalabalık eşliğinde kılınan cenaze namazından sonra II. Mah-

mud Türbesi’nin bahçesinde Ayasofya tarafına bakan parmak-

lığın son penceresinin yanına defnedilmiştir. 24  Muallim Na-

ci’nin mezar taşında yazılı kendisine ait beyit şöyledir: 

Hak-perestim arz-ı ihlâs ettiğim dergâh bir, 

Bir nefes tevhîdden ayrılmadım Allâh bir.25 

                                                      
24 Selâhi, Muallim Naci, s. 46-47. 
25  Kenan Mermer, ‚Batılılaşma Serencamında Bir Olanı Kavramak: 

Muallim Naci’nin Tevhid’i‛, s. 82. 
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Kişiliği 

Muallim Naci, ölümünden yaklaşık otuz yıl sonra hak-

kında çıkan bir yazıda, ilim ve kemaliyle tanınan, nazım, nesir 

ve özellikle tercümeleriyle bilinen, Zatü’n-nitakayn gibi, Ömer’in 

Çocukluğu gibi şirin eserler veren mümin ve muvahhid olarak 

rahmet-i ilahiye intikal etmiş bir zattır‛ denilmektedir.26  

Muallim Naci, uzun yıllar yaşadığı Varna’da da unutul-

mamış, memleketlerinde Rüştiye muallimliği yapan Muallim 

Naci’nin adını yaşatmak için Varna’da bulunan bir Darülmual-

lim Mektebi’ne Muallim Naci ismi verilmiştir.27  

Batılılaşma hareketlerinin yoğun olduğu bir zamanda, 

Osmanlı aydınları arasında kurtuluşun Batı’ya yönelerek ya da 

geleneklere bağlılıkla olacağı yönünde fikir ayrılıkları vardı. 

Muallim Naci, bu iki kutup ortasında durarak, Osmanlı Devle-

ti’nin yeninden eski günlere dönmesinin Doğu ve Batı Medeni-

yetinin ikisinin de olumlu yanlarını alarak olabileceğini dü-

şünmüş ve eserlerinde de bunu işlemiştir. Örneğin, Muallim 

Naci bunu sadece Batı ya da Doğu’daki eserlerden değil, ikisin-

den de Türkçe’ye tercüme eserler kazandırarak göstermiştir. 

Muallim Naci Arapça, Farsça ve Fransızca’dan tercüme ettiği 

bu eserlerinde, eserlerin orijinal metinlerini de vermek suretiyle 

okuyucularına Doğu ve Batı dillerini öğrenebilmeleri hususun-

da yardımcı olmaktadır.28 

Muallim Naci’nin herhangi bir görüşe veya düşünce gru-

buna bağlı olmadığını yine kendi cümlelerinden anlamaktayız. 

                                                      
26 Tahirü’l-Mevlevî, ‚Muallim Naci‛, Mahfil, İstanbul 1340, c. II, sy. 22, 

s. 186-187.  
27 ‚Varna’da Muallim Naci Mektebi‛, Mahfil, İstanbul 1343, c. V, sy. 54, 

s. 112.  
28 Fevziye Abdullah Tansel, ‚Muallim Naci’nin Dinî Eserleri‛, Diyanet 

İşleri Başkanlığı Dergisi, 1961, s. 161; Hiclal Demir, ‚Muallim Naci, Eski 

mi Yeni mi?‛, Türkbilig, 2010/19, s. 183.  
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Muallim Naci, babasından gördüğü terbiye ile tıpkı babası gibi 

hiçbir cemaat ve tarikata bağlı kalmadan hepsine karşı derin bir 

saygı beslediğini ifade etmektedir. Bununla birlikte yine de 

Mevlana’nın eserlerini okuyunca gönlünün ona meylettiğini de 

belirtmekten geri durmamaktadır.29 

Eserleri 

Mektup, şiir, hatıra, hikâye, sözlük, biyografi, tercüme gi-

bi birçok türde eser veren Muallim Naci’nin, kısa hayatına çok 

sayıda eser sığdırdığını söyleyebiliriz. Eserlerin tek tek tanıtım-

larını yaparak tüm listesini burada vermek bu çalışmanın sınır-

larını aşacağından burada, sadece belli başlı eserlerinin isimle-

rini zikretmekle iktifa edilecektir. Kitapçı Arakel Efendi’nin 

yazıp Muallim Naci’nin musahhihliğini yaptığı eserler ise, ça-

lışmanın omurgasını oluşturacaktır. Buna göre, Muallim Na-

ci’nin belli başlı eserlerinin isimlerini şu şekilde zikretmek 

mümkündür: 

Musa b. Ebü'l-Gazan yahut Hamiyyet (İstanbul 1299), 

Ateşpare (İstanbul 1301), Şerare (İstanbul 1301), Yazmış Bulun-

dum (İstanbul 1301), Medrese Hatıraları (İstanbul 1302), Hurde-

fürûş (İstanbul 1302), Füruzan (İstanbul 1303), Demdeme (İs-

tanbul l303), Mektuplarım (İstanbul 1303), Sanihatü'l-Arab (İs-

tanbul 1303), Mehmed Muzaffer Mecmuası (İstanbul 1306), Istı-

lahat-ı Edebiyye (İstanbul 1307), Osmanlı Şairleri, (İstanbul 

1307), Sünbüle (İstanbul 1307), Lugat-ı Naci (İstanbul 1308), 

İnşa ve İnşad (İstanbul 1308), Tarih-i Selâtin-i Al-i Osman (İs-

tanbul 1308/1309), Muhaberat ve Muhaverat (İstanbul 1311), 

Yadigâr-ı Naci (İstanbul 1314). 

Muallim Naci’nin, Arakel Efendi’nin hazırlamış olduğu 

kitaplara musahhih olarak imza attığı okul kitapları ise şunlar-

dır: 

                                                      
29 Fevziye Abdullah Tansel, ‚Muallim Naci’nin Dinî Eserleri‛, s. 175. 
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Ta'lim-i Kıraat (İstanbul 1301-1302): Bu eser, dört kısım-

dan oluşmaktadır. Esasen her kısmı ayrı bir kitap olarak nite-

lendirilebilir. Her birinin başlığı ise farklıdır. Bu kısımlar sıra-

sıyla şöyledir: 

Ta'lim-i Kıraat Birinci Kısım: Ma'lumât-ı İbtidaiye ve 

Nesâyih-i Nâfia (80 sayfa) 

Ta'lim-i Kıraat İkinci Kısım: Tezhib-i Ahlâk ve Islah-ı Nefs 

(80 sayfa) 

Ta'lim-i Kıraat Üçüncü Kısım: Tenvir-i Efkâr ve Tefhim-i 

İnsaniyet (144 sayfa)  

Ta'lim-i Kıraat Dördüncü Kısım: Ulviyet-i Efkâr ve 

Kemâlat-ı İnsaniye (204 (sayfa)  

Eserin birinci kısmının girişinde, Talim-i Kıraat’in Elif 

Ba’dan sonra çocukların manasını kolay anlayabilecekleri ter-

kipler ile kıraate alıştırmak ve kendilerine en ziyade lazım olan 

malumat ile beraber hüsn-i ahlâk ve terbiyelerine medar olacak 

efkârı vermek üzere tertip olunmuş risaledir, yazmaktadır. Ay-

nı şekilde, ikinci kısmın girişinde ise henüz ergenliğe ermemiş 

çocukların terbiyelerine yarayacak ve tehzib-i ahlâklarına da 

medar olacak surette yeni bir tarz ve güzel bir üslupla tertip 

olunmuş bir risaledir, yazmaktadır. Üçüncü ve dördüncü kı-

sımlar için de benzer tanıtım yazıları geçerlidir. Bölümler içinde 

yer alan parçalar birden dörde doğru gidildikçe seviye bakı-

mından zorlaşmaktadır.  

Mekteb-i Edeb (İstanbul 1303): Mekteb-i Edeb, ahlâkî 

parçalardan bir derlemedir. Kitapçı Arakel Efendi tarafından 

hazırlanan bu kitap, Muallim Naci tarafından gözden geçiril-

miş, düzeltilmiş, muhtemelen bazı bölümleri de bizzat Muallim 

Naci tarafından yazılmıştır. Mekteb-i Edeb, iki bölümden oluş-

maktadır. Birinci bölüm 218 sayfa, ikinci bölüm ise 351 sayfadır. 

Eserin başında şu ifadeler yer almaktadır: ‚Vatanımızda sakin 

kadın-erkek, büyük-küçük her sınıftan insanın bütün fertlerine 

elverişli olmak üzere, çeşitli ahlâk kitaplarının incelenmesi ile 
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meydana getirilmiş, muteber bir kaynaktan seçilerek bir araya 

getirilmiş bir eserdir.‛ Söz konusu bu eser, 2016 yılında M. Ne-

cip Yılmaz tarafından açıklamalı dipnotları ile beraber, anlam 

bütünlüğünü bozmayacak şekilde sadeleştirilerek yayınlanmış-

tır.30 

Vezâif-i Ebeveyn yahud Lahika-i Ta'lim-i Kıraat ve 

Mekteb-i Edeb (İstanbul 1304): Bu eserin de müessisi Kitapçı 

Arakel Efendi, musahhihi ise Muallim Naci’dir. Kitabın basım 

tarihi ve yeri hicri 1304 ve İstanbul’dur. 96 sayfadan oluşan ese-

rin ilk kapak sayfasında, usul-i terbiye hakkında ebeveyn, veli, 

mürebbi ve muallimlerin vazifelerini tayin eder bir eserdir, de-

nilmektedir. Eserde yer alan başlıklar ise şu şekildedir: Terbiye-

i Umumiye Hakkında Malumat-ı İbtidaiye, Terbiye-i İnsaniye, 

Terbiye-i Ahlâkîye, İkmal-i Terbiye Hakkında Malumat, Meş-

reb, Ahlâk-ı Hamide, Büyüklük ve Ar ve Hicab, Hissiyat, Ter-

biyenin Zamanı ve Terbiye-i Etfal. Son bölümü ise aynı zaman-

da Gazzali’nin İhyâü Ulûmi’d-dîn isimli eserinden bir parçanın 

tercümesidir.  

3. Muallim Naci’nin Terbiye Hakkındaki Görüşleri: 

Daha önce belirtildiği üzere Muallim Naci’nin ahlâk ter-

biyesi hakkındaki görüşleri, Arakel Efendi tarafından tertip 

edilip, Muallim Naci tarafından musahhihliği yapılan eserler-

den yola çıkılarak ele alınacaktır.  

Bu eserlerin yazılış amaçlarına baktığımızda, Talim-i Kı-

raat’in birinci kısmının girişindeki yazan ifade, yıllar sonra Mu-

allim Naci’nin çocukluğunda Kur’an-ı Kerim okumayı bilmesi-

ne rağmen, kendisine tek satır Türkçe bir metin okutmadıkla-

rından yakınmasına31 sanki bir cevap olarak kaleme alındığını 

gösterir gibidir. Zira kitabın girişinde elif-ba’dan sonra çocukla-

rın manalarını kolay anlayabilecekleri terkipler ile onları oku-

                                                      
30 Muallim Naci, Edep Eğitimi - Mekteb-i Edeb, haz., M. Necip Yılmaz, 

İstanbul 2016. 
31 Selâhi, Muallim Naci, s. 12. 
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maya alıştırmak maksadı ile tertip olunduğu ifade edilmekte-

dir. Mekteb-i Edeb ise, daha önce basılan Talim-i Kıraat’in büyük 

bir rağbet görmesi neticesinde kadın erkek herkesin faydalan-

ması için tertip edilmiş bir eserdir. Vezâif-i Ebeveyn yahud Lahika-

i Ta'lim-i Kıraat ve Mekteb-i Edeb ise, terbiye usulleri hakkında 

ebeveyn, mürebbi ve muallimlere görev ve sorumluluklarını 

anlatmak üzere tertip edilmiş bir eserdir.  

Bu eserlerden Talim-i Kıraat adlı eserde yazarın, ahlâk eği-

tim ve öğretimi ile ilgili görüşlerinde ilk dikkatimizi çeken hu-

sus, eserlerdeki tüm konuların ahlâk ile direkt olarak ilgili ol-

mamasıdır. Bu eserleri okuyan öğrenci için, toplum içinde uy-

ması gereken görev ve sorumluluklar gerçek hayatta işine ya-

rayabilecek konu başlıkları ile beraber verilmiştir. Hatta kitabın 

daha sonraki baskılarında bu husus (ahlâkla ilgili olmayan ko-

nular) başlıklara da konu olmuştur. Bu hususta konular, ahlâkî 

ders, fenni ders ile ahlâkî ve fenni ders başlıkları altında ele 

alınmıştır. Yoğunluklarına baktığımızda ise, derslerinin yarısı-

nın yalnızca ahlâkî ders başlığı altında, üçte birinin ise yalnızca 

fenni ders başlığı altında, geri kalanların ise fenni ve ahlâkî ders 

başlığı altında ele alındığını görmekteyiz.32 Buradan hareketle, 

bu eserlerde ahlâk eğitimi ile ilgili örtük program çerçevesinde 

hareket edildiğini söyleyebiliriz. Genel olarak okullarda ahlâk 

öğretiminde daha çok örtük programın ağırlıkta olduğu öne 

sürülür. Zira ahlâk eğitimi okullarda sadece adı geçen derslerde 

değil, okulun atmosferi, öğretmenlerin örnekliği, okul içinde 

uyulan kurallar, öğrencilere ahlâkî açıdan uymaları gereken 

kuralları öğretir ve bu yönde gelişimlerine katkıda bulunur.33 

Talim-i Kıraat isimli kitapların baskı yılları değiştikçe, 

içindekiler kısmının da ihtiyaçlar doğrultusunda bazı değişik-

liklere uğradığını görmekteyiz. Bununla beraber bizim Talim-i 

                                                      
32  Arakel Efendi-Muallim Naci, Ta'lim-i Kıraat İkinci Kısım: Tezhib-i 

Ahlâk ve Islah-ı Nefs, İstanbul 1325, 21. Baskı.  
33 Mehmet Zeki Aydın- Şebnem Akyol Gürler, Okulda Değerler Eğitimi, 

Nobel Yayıncılık 2012, s. 49-50. 
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Kıraat’in ulaşabildiğimiz ilk baskılarından olan 1302 ve 1303 

yıllarındaki baskılarını esas aldığımızı zikretmek yerinde ola-

caktır.  

3.1. Ahlâk Terbiyesi ile İlgili Bazı Tavsiyeler  

Arakel Efendi’nin çeşitli kitaplardan tercüme ederek ter-

tip ettiği, Muallim Naci’nin ise musahhihliğini yaptığı Vezâif-i 

Ebeveyn yahud Lahika-i Ta'lim-i Kıraat ve Mekteb-i Edeb isimli ki-

tapta, muallim, mürebbi ve velilere yönelik eğitim ve ahlâk 

eğitimi ile ilgili değerli tavsiyeler yer almaktadır. Kitabın bir 

derleme olduğunu ve Muallim Naci’nin kontrolünden geçtiğini 

göz önüne aldığımızda burada yer alan tavsiyelere Muallim 

Naci’nin de katıldığını ve bu tavsiyelerin Muallim Naci’nin de 

konu ile ilgili görüşlerini ihtiva ettiğini söylemek mümkündür. 

3.1.1 Ahlâk Terbiyesinde Çocuğun Yaşını Gözetmek 

Muallim Naci ve Arakel Efendi, ahlâk terbiyesinde çocuk-

luk döneminin önemine dikkat çekerek, ahlâk terbiyesinin baş-

langıcı için çocukluk devrinden daha verimli bir dönem olma-

dığı belirtirler. Bunun için bir çocuk, annesinin babasının sözle-

rini dinlemeye başladığı andan itibaren onun ahlâkî talim ve 

terbiyesine dikkat edilmelidir. Şöyle ki, çocuklar henüz iyilik ve 

kötülüğün ne olduğunu bilmeden önce, ebeveynleri onları iyi-

lik etmeye alıştırmaya başlamalıdır. Bununla beraber, çocukluk 

döneminin bütünüyle aynı olmadığı da unutulmamalıdır. Ço-

cuğun akli ve bedeni gelişimiyle mütenasip şekilde ahlâkî eği-

tim verilmelidir.34  

Terbiyenin esasen beşikten mezara kadar olan bir süreci 

kapsamakla beraber, terbiye için en verimli dönemin çocukluk 

dönemi olduğu konusunda bugün eğitimciler hemfikirdirler. 

Bununla birlikte, ahlâkî terbiyenin çocuğa ne zaman verilmeye 

başlanacağı hususunda farklı görüşler vardır. Bu görüşlerde 

genel olarak iki zaman dilimi ön plana çıkmaktadır. Bu görüş-

                                                      
34 Arakel Efendi – Muallim Naci, Vezâif-i Ebeveyn yahud Lahika-i Ta'lim-

i Kıraat ve Mekteb-i Edep, İstanbul 1304, s. 13-15. 
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lerden bir tanesi, hayâ hissinin ortaya çıktığı zamanı işaret 

ederken35; diğer bir tanesi ise çocuğun siyah ile beyazı birbirin-

den ayırmaya başladığı zamanı işaret etmektedir.36  

Muallim Naci ve Arakel Efendi, bunlardan ikincisini ter-

cih ederek, çocuklar siyah ile beyazı fark etmeye başladıkları 

günden itibaren onların inatlarını kırmaya, tabiatlarını güzelleş-

tirmeye gayret edilmesi gerektiğini ifade etmektedirler. 37 

Bununla beraber, ahlâkî terbiyenin verilmeye başlanma 

zamanıyla ilgili ister birincisi ister ikincisi tercih edilsin, çocuk-

ların sözleri anlamaya, darılmayı ve okşamayı fark etmeye baş-

ladıkları zamandan (temyiz çağından) itibaren ahlâkî terbiyeleri 

konusuna ciddi bir şekilde eğilmek gerektiği muhakkaktır.38 

3.1.2 Ahlâk Terbiyesi Kimin Sorumluğunda Olmalı? 

Bir çocuğun genel eğitim-öğretim hayatının yanında 

ahlâkî olarak da yetiştirilmesinin kimin uhdesinde olduğu, bu 

iş ile kimin ya da kimlerin ilgilenmesi gerektiği sıklıkla karşıla-

şılan sorulardan birisidir. Muallim Naci, bu konuda çocuğun 

ahlâkî açıdan yetiştirilmesi ve eğitilmesi ilk olarak anne-

babasının görev ve sorumluluğunda olduğu kanaatindedir. 

Özellikle anne-babanın buna gücü yetiyorsa, bu eğitimi onlar-

dan daha iyi verebilecek kimse yoktur. Nasıl ki, evlatlarının 

yiyecek ve giyecek gibi tüm ihtiyaçları ile anne-baba ilgileni-

yorsa, ahlâk terbiyesi de böyledir, hatta daha önemlidir. Bu 

hususta mürebbi ve muallim, anne-babadan sonra gelmektedir. 

Evladını terbiye etmenin önemini Hz. Süleyman ‚Evladını ter-

                                                      
35 Ebu’l-Muammer Fuad, Vezâif-i Aile, Dersaadet 1328, s.  25, 126–127; 

Mehmet Said, Vezâifü’l-inâs, İstanbul 1311, s. 61–62.  
36 M. Sadık Rıfat Paşa, Risale-i Ahlâkiye, İstanbul 1863, s. 2–3. 
37 Arakel Efendi – Muallim Naci, Vezâif-i Ebeveyn yahud Lahika-i Ta'lim-

i Kıraat ve Mekteb-i Edep, s. 45. 
38 Mehmet Faik, Saadet-i Aile, İstanbul 1316, s. 84. 
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biye et ki, seni müteselli ve mesrur eylesinˮ diyerek dile getir-

mektedir.39 

Kişi ancak bizzat kendisi evladının terbiyesi ile ilgilene-

mediğinde, evladını (ahlâkî açıdan) terbiyesi için bir mürebbiye 

emanet edebilir. Günümüzde mürebbi uygulaması artık olma-

dığından, bunu belki de okul seçimi olarak algılamak daha 

doğru olacaktır. Eğitim sadece kişinin dünyası değil, ahiretini 

de mamur edecek güce sahiptir. O yüzden, geçmişte mürebbi 

günümüzde ise okul seçimlerinde bu hususu göz ardı etmemek 

gerekir. Zira ahlâk terbiyesi, aile ve okul işbirliği içinde bütün-

lük ilkesi içinde yapılmalıdır. Ahlâk terbiyesinin başarıya ula-

şabilmesi için aile-okul-çevre birlikteliğinin sağlanması gerekti-

ği akıllardan çıkartılmamalıdır. Aile tarafından verilen ahlâkî 

terbiye okulda pekiştirilmeli ve toplum içinde uygulanmalıdır. 

Sağlıklı bir ahlâk eğitiminin, ancak aile-okul-toplum işbirliği ile 

inşa edilebileceği unutulmamalıdır.  

Peki, mürebbi ve muallim seçiminde nelere dikkat edil-

mesi gerekir? Arakel Efendi ve Muallim Naci, bu hususta mü-

rebbi ya da muallimin şöhretine aldanılmaması gerektiğini; 

mürebbi ve muallimin edebi, meşrebi, faziletlerinin iyice araştı-

rılması gerektiğini ifade etmektedirler. Onlara göre, öğretmen 

sözü ve özü bir, davranışları düzgün, görevini layıkıyla yerine 

getiren, sabırlı, gayretli, külfetsiz, kanaatkâr, iffet sahibi, mute-

dil, vakar sahibi ve görevinin haysiyetini muhafaza eden bir 

kimse olmalıdır.40  

3.1.3 Çocuğun İstekleri Karşısında Nasıl Davranılmalı-

dır? 

Arakel Efendi ve Muallim Naci bu sorunun cevabını Jean 

Jacques Rousseau’dan bir alıntı yaparak vermektedirler. Rous-

seau’ya göre, bir çocuğun bütün isteklerini yerine getirmek ve 

buna alıştırmak çocuğa iyilik yapmak değildir. Zira insanoğlu-

                                                      
39 Arakel Efendi – Muallim Naci, a.g.e., s. 15-17. 
40 Arakel Efendi – Muallim Naci, a.g.e., s. 21-22. 
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nun istekleri sınırsızdır. Bu sebeple anne-baba çocukların istek-

lerini ne kadar temin etmeye gayret ederse etsin, en sonunda 

mutlaka yerine getiremeyecekleri istekler ile karşılaşacaklardır. 

Rousseau, her istedikleri yapılan çocukların önce elindeki bas-

tonu, sonra saati, daha sonra havada uçan kuşu dahi isteyecek-

lerini, bunlar yapılmadığı takdirde ise bağırıp, çağıracaklarını 

ifade etmektedir. Arakel Efendi, bu hususa dikkat çekici bir 

örnek olması hasebiyle, Tarih-i Terbiye isimli kitaptan aktardığı-

nı dile getirdiği hikâyeyi örnek olarak göstermektedir. Hikâye 

şöyledir: 

Bir kadının bir çocuğu vardı. Üstüne titrer, ağlamaktan 

hasta olmasın diye her meramını icra ederdi. Çocuk büyüdükçe 

evin içinde bir zorba kesildi. Evi alt üst eder, istediğini yapardı. 

Eşi, akraba ve dostları kendisine bunun sonunun fena olacağını 

her vakit söyledilerse de yine asla bildiğinden şaşmadı. Bir gün 

validesi bir odada oturmuş olduğu halde çocuk sesi çıktığı ka-

dar bağırıp ağlıyordu. Öfkesinden yüzünü gözünü hırpalamış-

tı. Meğer evdeki bir hizmetçi istediği bir şeyi ver(e)mediği için 

bu hale gelmiş imiş. Validesi fena halde kızarak, ‚Ne hakla ço-

cuğun istediğini vermeyip bu hale getirmişsin! Hemen, istediği 

ne ise yapˮ diyerek hizmetkâra kızmaya başladı. Zavallı hiz-

metkâr da cevabında ‚Efendim, öyle bir şey istiyor ki sabaha 

kadar ağlasa verilemeyecek bir şeyˮ der. Bu cevap üzerine evin 

hanımı iyice sinirleyip soluğu arkadaşları ile salonda oturmakta 

olan kocasının yanında alır ve ‚Aşağı in de, şu hizmetkârı kovˮ 

diye söylenir. Annenin çocuğunu çok sevdiği gibi, eşini çok 

seven kocası da hanımını kırmamak için derhal aşağı iner. Aynı 

eşi gibi hizmetkâra kızarak ‚Sen, ne had ile çocuğun istediğini 

vermiyor, eşimin dediklerini yapmıyorsun? Çocuğu bu hale 

getiriyorsun.ˮ der. Hizmetkâr da ‚Aman Efendim, çocuğun 

istediği verilecek şeylerden değildi. Hanım Efendi’nin kendisi 

de olsa veremezdi. Kuyunun yanında su ile dolu bir kovada 

gökteki ayın yansımasını görüp, bana hemen onu çıkar bana 

ver, diye ağlıyor. Bu verilebilecek bir şey midir?ˮ der. Bu sırada 

evde beyin misafir olan arkadaşları da olup biteni anlayınca 
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kahkaha atmaya başlarlar. Kadın da gülmeye başlayıp bundan 

sonra yavaş yavaş kendine gelerek çocuğun öyle her istediğini 

yapmamaya başlar. Böylece çocuk da yavaş yavaş düzelmeye 

başlar.41 

Çocuğun her istediğini yapmak, çocuklar için iyilik değil 

kötülük mesabesindedir. Bu sebeple, çocukları küçüklüğünden 

itibaren kendi hallerine bırakmamak gerekir. Kendi hallerine 

bırakılır, küçük kusurları görmezden gelip düzeltilmezse daha 

sonra bu kusurlar büyük hatalara dönüşür ve daha sonra da 

düzeltilmesi çok zor bir hal alabilir.  

3.1.4 Çocuk Bir Şey İstediğinde Ne Demeli? 

Bütün anne-babaların başlarına gelen bu hususa, Arakel 

Efendi ve Muallim Naci de yer vermiştir. Bazı durumlarda, 

çocuğun bitmez tükenmez ağlamaları karşısında annelerin çok 

zor durumlara düştüklerini, çaresizlikle çocukların istediklerini 

aldıklarını ya da yaptıklarını görmekteyiz. Peki bu durumlarda 

ne yapılabilir? Eserde bu soruya şu şekilde cevap verilmektedir: 

Öyle illa isterim ve şimdi isterim diye zor ile ve sabırsız-

lıkla istediğin şeyin verilmesi caiz değildir. Binaenaleyh, bunun 

için ne kadar ağlasan, bağırsan, çağırsan verilmeyecektir.42 

Evet, belki çocuk bunu ilk başta anlamayacaktır. Ancak 

ebeveyn bu konuda kararlı olursa, ikinci ve üçüncü defa da 

çocuk bunu anlayacak ve bundan sonra istediklerini bu şekilde 

elde etmeye çalışmayacaktır. Çocuğun istediği şey, verilebilecek 

bir şey ise bile bunu hemen vermemek, ağlaması geçtikten son-

ra vermek gerekir. Verildiği zaman da, bunu ağladığı için ve-

rilmediği kendisine güzellikle anlatılarak verilmelidir. Zira ço-

                                                      
41 Arakel Efendi – Muallim Naci, Vezâif-i Ebeveyn yahud Lahika-i Ta'lim-

i Kıraat ve Mekteb-i Edep, s. 34-37. 
42 Arakel Efendi – Muallim Naci, a.g.e., s. 42. 
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cuğun gözyaşı ilk önceleri, derdini anlatma vesilesi ise de, daha 

sonraları emir hükmüne dönüşmektedir.43  

3.1.5 Ahlâk Terbiyesinde Rol Model Olmak 

Ahlâk terbiyesinde istenilen neticeyi almanın en kestirme 

yollarından birisi ebeveynlerin ve aile büyüklerinin çocuklara 

güzel örnek olmalarıdır. Ahlâk terbiyesinde nasihat, mutlaka 

güzel örnekle desteklenmelidir. Anne-babaların çocuklara nasi-

hat edip kendilerinin bu nasihatleri zıttında hareket etmesinden 

ise, çocuklara ibret olabilecek bir hareket göstermesi bin kat 

daha faydalıdır.44 Çocuklar, anne-babaların söyledikleri ile yap-

tıklarının örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmektedirler. Bu hu-

susta, eğer çocuk ebeveynlerinin söyledikleri ile yaptıklarının 

uyuşmadığını fark ederse, hem anne-babasının doğruluğundan 

hem de davranışın doğruluğundan şüphe eder.45 Örneğin, ço-

cuğunu aşıya götüren bir annenin çocuğuna, ‚Korkma, hiç acı-

mayacak, ağlamana gerek yokˮ demesi üzerine, aşının kolunu 

acıttığını fark eden çocuk, hem annesinin doğruluğundan şüp-

he edecek, hem de doğruluğun uyulması gereken bir davranış 

olduğundan şüphe edecektir.  

Aynı şey, çocuklara verilen sözler için de geçerlidir. Bu 

hususta, Muallim Naci çocuklara ya hiçbir vaatte bulunulma-

malı yahut vaatte bulunuldu ise yerine getirilmelidir, görüşün-

dedir. Eğer ebeveyn, verdikleri sözleri tutmazlar ise, çocuğun 

fikir tarlasına yalancılık tohumunu ekmiş olurlar.46 

Bu bakımdan anne-baba örnekliği çocuğun ahlâkî terbiye-

sinde çok önemlidir. Çünkü çocuk için taklit yoluyla öğrenme 

önemli bir öğrenme yöntemidir.47 Çocukların beyni her türlü 

                                                      
43 Arakel Efendi – Muallim Naci, a.g.e., s. 42-43. 
44 Arakel Efendi – Muallim Naci, a.g.e., s. 49. 
45 Arakel Efendi – Muallim Naci, a.g.e., s. 46. 
46 Arakel Efendi – Muallim Naci, a.g.e., s. 52. 
47 Ahmet Hamdi Akseki, Dinî Dersler, İstanbul 1968, II / 239; Musli-

hiddin Adil, Malûmât-ı Ahlâkiyye ve Medeniye, İstanbul 1334, s. 94–95. 
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görüntüyü alıp kaydetmeye müsait hassas bir fotoğraf plağına 

benzer.48 Çocuk, ‚ana, baba, ekmek, su‛ demeyi, oturup kalk-

mayı ebeveynlerinden öğrendiği gibi iyi kötü her şeyi, her sözü 

yine onlardan görerek işiterek öğrenir. Ebeveynin söz ve fiilleri, 

çocukların öğrenmelerinde doğal bir unsurdur. 49  Bu yüzden 

anne-babalar, çocuğun kusurlarının çoğunlukla kendilerinden 

kaynaklandığını akıllarından çıkarmamalıdırlar. 50  Çocukların 

anne-babalarını taklit ettikleri ilk alan dil öğrenimidir. Özellikle 

annesinin lisanını taklit eden çocuğun dil eğitimi, çocuğun ile-

rideki dil gelişimi açısından da önemli rol oynamaktadır.51 Bu 

süreçte çocuğun ahlâk terbiyesinde anne-baba ve öğretmenleri-

nin güzel örnek olması da önemli bir rol oynamaktadır. Her 

gördüğünü taklit etmeye yatkın olan çocuğa güzel örnek ol-

mak, ahlâk terbiyesinin başarısına olumlu etki yapmaktadır.52 

Ancak bu hususta, anne-babanın sadece çocuğa güzel ör-

nek olmaları yeterli değildir. Aynı zamanda, çocuğun etrafında 

bulunan kimselerin ve oynadığı arkadaşların hal ve hareketle-

rine de dikkat edilmelidir. Büyük kimselerin çocuğun yanında 

olur olmaz sözler söylemesine, şakalar yapmasına müsaade 

edilmemelidir. Çocuklar bu tür kimselerin yanında bulundur-

maktan sakındırılmalıdır.53 

Arakel Efendi, bunu şu örnekle açıklamaktadır: ‚Çocuk-

lar nazik fidan gibidir. İyi ve mahsuldar toprak içinde dikilip 

iyi ve güzel tımar ve terbiye edilir ve haşerat-ı muzırradan ma-

                                                      
48 M. Şemseddin Günaltay, Zulmetten Nura, haz. Musa Alak, İstanbul 

1996, s. 266–267. 
49 Mehmet Faik, Saadet-i Aile, s. 85. 
50 Muallim Naci, Mekteb-i Edeb, İstanbul 1304, I /13. 
51 Ahmet Mithat, Ana Babanın Evlat Üzerindeki Hukuk ve Vezâifi, İstan-

bul 1317, s. 68, 78, 132. 
52  Umut Kaya, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Osmanlı’da Ahlâk Eğitimi, 

İstanbul 2013, s. 139. 
53 Arakel Efendi – Muallim Naci, a.g.e., s. 47. 
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sun ve salim kalır ise güzel çiçekler açar ve meyveler husule 

getirirler. Yoksa mahvolur giderler.ˮ54  

3.2. Ahlâk Terbiyesinde Kullanılan Usuller 

Söz konusu kitapları incelediğimizde, her üç kitabın da 

Kitapçı Arakel Efendi’nin de belirttiği üzere seçilmiş tercümeler 

olduğunu, bu tercümelerde muhtemelen Muallim Naci’nin 

süzgeci ile İslâm’a, Osmanlı’nın örf, adet ve geleneklerine uy-

mayan unsurların çıkartıldığını; aynı şekilde eserlerin zengin-

leştirilmesi adına yer yer konularla alakalı olarak ayet-hadis 

gibi İslâmî unsurlara yer verildiğini ve bazı eklemeler yapıldı-

ğını söylemek mümkündür. Bu eserlerde kullanılan terbiye 

usullerine baktığımızda bazı yöntem ve tekniklerin ön plana 

çıktığını görmekteyiz. Bunları, nasihat ile eğitim, zıtları ile eği-

tim, hikâye ile eğitim şeklinde saymak mümkündür. Şimdi 

eserlerde ön plana çıkan bu usulleri değerlendirelim.  

3.2.1 Nasihat ve Telkin ile Eğitim  

Eserlerde kullanılan terbiye usullerine göz attığımızda, 

kitapların muhataplarına hitap eder tarzda nasihat ettiklerini 

söyleyebiliriz. Bu üslubun eserlerin dilini akıcı yapıp, çocukla-

rın daha keyifle okuyabilir bir hale getirdiğini söyleyebiliriz.  

Telkin ile terbiye konusunda Satı Bey, ‚Bir ebeveynin 

ahlâkî açıdan çocuğuna ilk yapacağı iş vaktine göre ahlâkî fazi-

letlerin ilk bilgilerini onlara talim ve telkin etmektirˮ diyerek 

telkinin ahlâk eğitiminde önemine dikkat çekmektedir. Burada 

dikkatimizi talim ve telkin kelimeleri çekmektedir. Zira burada 

bu kelimelerin kullanımı tesadüfi değildir. Öğretmek, aktarmak 

yerine talim ve telkin kelimeleri kullanılmıştır. Telkin ve talim 

ahlâk terbiyesinde önemli bir yer tutar. Örneğin, birisine hava 

soğuk denildiğinde ve bu yönde bir telkin verildiğinde, hemen 

üşümeye, önünü iliklemeye başlar. Aynı şekilde birisine hasta-

sın galiba yüzün sararmış denildiğinde, o kişi kendisini hasta 

                                                      
54 Arakel Efendi – Muallim Naci, a.g.e., s. 56. 
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hissetmeye başlar.55 Telkinin yetişkin bir insanı etkileme gücü 

bu kadar açıkken, çocuklar üzerinde de etkisi aynı şekilde bü-

yüktür. Öncelikle, insan zaten çocukken her türlü terbiyeyi ka-

bule uygundur. Çocuklukta alınan telkinlere göre kişinin fikir 

ve vicdanları ya hayır ve fazilete ya da şer ve kötülüğe meyil 

edecektir. Bu meyli kişide yönlendirecek olan ise ahlâk ilmi-

dir.56 Bundan sonraki aşama ise talim aşamasıdır. Ahlâk telki-

ninde küçük talimler önemli bir yer tutar. Örneğin, çok konuş-

mayı adet haline getirmiş birisinin bundan kurtulması için ba-

zen kendisini tutarak susmaya çalışması gerekmektedir. Aynı 

şekilde, iradeyi terbiye etmek için yemek-içmek konusunda 

insanın kendisini tutması da insan için iyi bir fırsattır. Sıcak bir 

yaz günü susayan bir insanın su kenarında su içmek yerine 5–

10 dakika bekleyip nefsini terbiye etmesi irade eğitimi açısın-

dan faydalıdır. Bu küçük talimlerle irade kuvvetlendirilirse, kişi 

daha sonra karşılaşacağı büyük olaylar karşısında zorlanmaz.57 

Bununla birlikte telkinin daha çok ergenlik öncesi çocuk-

larda etkili olabileceği akıldan çıkartılmamalıdır. Zira, ergenlik 

döneminde bireyler, yetişkinlerin dediklerinin tersini yapmaya, 

yetişkinler karşısında kendilerini ispatlamaya çalışmaktadır. 

Bunun ise, telkinin tesirini azaltacağı ortadadır.58 

İncelediğimiz eserlerde konu zikredilirken konunun ba-

şında zaman zaman atasözü ve özlü sözlere yer verilerek nasi-

hat edildiğini görmekteyiz. Örneğin, Mekteb-i Edeb’te istişare 

konusunda konunun hemen başında Hz. Süleyman’ın ‚Her 

hususta istişare ile hareket edenlerin, mürşid ve doğru yolu 

                                                      
55 Satı Bey, ‚Telkin ve Terbiye ˮ, Muallim Dergisi, yıl: 1, sy. 3, (15 Eylül 

1332), s. 71-74; Telkin hakkında daha geniş bilgi için bkz. Ali Haydar 

Taner, Telkin ve Eğitim, İstanbul 1950. 
56 Zübde-i İlm-i Ahlâk, tarihsiz, Mekteb-i Harbiye-i Şahane Matbaası, s. 

52–54. 
57 Kazım Nâmî, Mekteplerde Ahlâkı Nasıl Telkin Etmeli?, İstanbul 1343, s. 

69-71. 
58 Mehmet Zeki Aydın - Şebnem Akyol Gürler, a.g.e., s. 68. 
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göstereni hikmettirˮ sözüne yer verilmiştir.59 Aynı şekilde, Ta-

lim-i Kıraat isimli eserde de birçok yer de nasihat türü sözlere 

yer verilmiştir. Hatta Talim-i Kıraat’te sadece atasözlerinin ol-

duğu bölümlere rastlanmaktadır. Bunlardan bir kaçı şöyledir: 

‚Şahin, sinek avlamaz. Su her şeyi temizler yalnız yüz karasını 

temizlemez. Güzel söz demir kapıyı açar. Her yumurtadan civ-

civ çıkmaz. Yağmur yağdıracak bulut uzaktan bellidir.ˮ60 

Mekteb-i Edeb’te yer alan nasihatlerden bir kaç örnek ver-

mek faydalı olacaktır. Mekteb-i Edeb’te istişare/danışma konu-

sunda şöyle denmektedir: 

Oğlum! Öyle akıllı, fazıl ve gerçekten seni sever ve hayrı-

nı ister dindar bir insanı kendine danışılacak kişi seç ki, karan-

lıkta yanlış bir adım atacak olursan irşada muktedir ve kabili-

yetli olasın. Bununla beraber sen de öyle pak bir vicdan ile va-

sıflanmış ol ki seni daima kurtuluş yoluna sevk etsin. Zira ter-

temiz vicdan gibi kâmil nasihatçi bulamazsın. Bunun için Ce-

nab-ı Hakk’a tevekkül eyle ki ilahi tevfiklerini sana rehber eyle-

sin.  

Evladım! Sen daha çocuksun. Sen kemale ulaşıncaya ka-

dar çok insanların nasihatine muhtaçsın. Lakin dikkat et ki 

kendine fena bir müşavir seçmeyesin. Akıl ve fazilet sahipleri 

ile danışıp görüşmeden mühim bir işe kesinlikle teşebbüs etme. 

Daima Cenab-ı Hakk’ın yardımını da talep etki Rabbani yardım 

sana yaver ve rehber olmadıkça bir işte tam bir başarı elde 

edemezsin.61 

Nasihat ile eğitim metodu diyebileceğimiz bu metoda, ki-

taplarda sıkça başvurulduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte 

ahlâk terbiyesinde sadece nasihatle yetinilmesinin fayda ver-

meyeceğini de eklemek gerekir. Nasihat, bu eğitim sistemini 

                                                      
59 Muallim Naci, Edep Eğitimi - Mekteb-i Edeb, haz., M. Necip Yılmaz, s. 

215. 
60 Arakel Efendi, Muallim Naci, Ta'lim-i Kıraat Üçüncü Kısım: Tenvir-i 

Efkar ve Tefhim-i İnsaniyet, İstanbul 1303, s. 115-116. 
61 Muallim Naci, Edep Eğitimi - Mekteb-i Edeb, s. 219. 
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tamamlayan bir parça olarak düşünülmelidir. Bunun içinde 

eğitim sisteminin, çocuklara nasihat edilen ahlâkî değerleri top-

lum yaşantısı içinde yaşayarak öğrenecekleri şekilde dizayn 

edilmesi gerekmektedir. Yani ahlâk eğitiminde nasihatlerin, 

küçük talimlerle tamamlanması zorunludur. Örneğin, çocuğa 

yardımlaşmanın önemi, cömertlik gibi konularda nasihat edil-

dikten sonra çocuğun bu güzel hasletlere alışması için bunları 

gerçek hayatta uygulaması gerekir. Bu uygulama sırasında ise 

küçük fedakârlıklardan büyük fedakârlıklara doğru bir yol iz-

lenmesi gerekir. Bu şekilde yapılırsa, iradesini bu küçük fe-

dakârlıklarla kuvvetlendiren kişi, daha sonra yapacağı büyük 

fedakârlıklar karşısında zorlanmaz ve yapması gerekeni ya-

par.62 

3.2.2 Zıtları ile Eğitim 

Ahlâk terbiyesinde, öncelikle yapılması gereken, kazandı-

rılmak istenen davranış hakkında, muhataba teorik bilgi vere-

rek, muhatabı bu davranışın ne olduğu veya ne olmadığı hak-

kında bilgilendirmektir. Ancak bu hususta sadece iyi ve güzel 

şeylerin öğretilmesi yetmez, aynı zamanda sakınılması gereken 

davranışlar ve bu davranışların bireysel ve toplumsal zararları 

hakkında da muhataba bilgi verilmelidir. Örneğin, çocuk bir 

şeyden men edileceği vakit, öncelikle çocuğa o şeyin kötülüğü 

hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir. Mesela, bir çocuk çok ye-

mek yemekten men edileceği zamanda öncelikle yeme-içmede 

ifrat ve tefritin yani aşırıya kaçmanın verdiği zararlar hakkında 

çocuk ikna edici bir şekilde bilgilendirilmelidir. Gerekli izahat 

yapılmadan, sadece emir kipinde yeme, içme demek çocuk üze-

rinde gerekli tesiri göstermez. Aynı şekilde insan fıtratında ikna 

edilmeden doğrudan doğruya bir şeyin yasak edilmesinin tam 

tersi etki meydana getireceği yani yasak edilen davranışı cazip 

hale getirileceği de bilinen bir gerçektir.63  

                                                      
62 Umut Kaya, a.g.e., s. 354. 
63 Abdullah Şevket İçelli, Ahlâk-ı Dinî, İstanbul 1328, s. 299–300; Sü-

leyman Paşazade Sami Bey, İlm-i Terbiye-i Etfâl, Dersaadet 1328, s. 161. 
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Hayatın boşluk kabul etmeyeceği gerçeğinden de hareket-

le, ahlâk terbiyesi konulu kitaplarda hem ahlâkî faziletler hem 

de ahlâkî reziletler bir arada işlenmektedir. Örneğin, doğrulu-

ğun yanında yalancılık, cömertliğin yanında cimrilik beraber 

işlenmektedir. Çünkü bir insanın hem doğru hem yalancı olma-

sı mümkün değildir. Dolayısıyla, ahlâk kitaplarında kazandı-

rılmak istenen davranış kadar, sakındırılmak istenen davranışın 

zararları hakkında da bilgi verilerek muhatabın bu davranışlara 

meyletmemesi amaçlanır. Buna zıtları ile eğitim ilkesi denil-

mektedir.  

Bu durum özellikle, kişinin davranışlarının reziletten fazi-

lete dönüştürülmesi aşamasında geçerlidir. Zira kötü ahlâkın 

düzeltilmesi ekin ekmek için, tarlayı yabani ve zararlı, ot ve 

köklerden temizlemeye benzemektedir. Tarla zararlı otlardan 

temizlendikten sonra, yeniden zararlı otlar bitmeden hemen 

tarlaya tohum ekmek gerektiği gibi, insanın kötü huylardan 

arınır arınmaz hemen bunun zıddı olan güzel işleri yapması ve 

davranışlara alışması gerekir.64 

Bu sebeple, Arakel Efendi ve Muallim Naci’nin inceledi-

ğimiz söz konusu eserlerinde de benzer durumu görmekteyiz. 

Bu eserlerde sadece fazilet olarak sayılabilecek davranışlara 

değil, reziletlere de yer verilmiştir. Örneğin Mekteb-i Edeb’te 

doğruluk yalanla birlikte, hilim öfkeyle birlikte, tevazu (alçak-

gönüllülük) kibir ile birlikte, minnettarlık nankörlük ile birlikte 

ele alınırken, Talim-i Kıraat’te ise yalan, gevezelik, israf, oburluk 

gibi reziletlerin müstakil başlıklar altında ele alındığını görmek-

teyiz. Şimdi Talim-i Kıraat’te yer alan sakınılması gereken ahlâkî 

reziletler ilgili bir başlığı buraya aktararak, konunun işlenişini 

örnek olarak verelim:  

Kizb (Yalan) ve İftira 

Kizb ve iftira ahlâk bozukluğundan neşet eder (kaynakla-

nır). Pek fena ve mezmum (kötü) bir huydur. Bu huyda olan 

                                                      
64 Mehmet Faik, Askerin Ahlâk ve Evsafı, İstanbul 1324, s. 44–46. 
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adamlar herkese türlü türlü fenalıklar isnat ederler. Kizb ile 

iftiranın şu farkı vardır. Kazib (Yalancı) ekseriya (çoğunlukla) 

kendi muamelatında (işlerinde), müfteri ise sairleri (başkaları) 

hakkında bin türlü yalanlar düzerek söyler. Böyle adamlar hal-

kın namus ve itibarına ve kesb ve kârına (emek ve kazancına) 

dokunacakları cihetle beyne’n-nas (insanlar arasında) menfur 

ve pek çok mutazarrır olurlar. İftiraları meydana çıkarsa, kanu-

nen müfteri cezası çekerler. Bunun için bu gibi ahlâk-ı mezmu-

meden (kötü ahlâktan) kaçınmalı ve bu gibi adamlardan uzak 

durmalıdır. Meyve veren ağaca taş atan çok olduğu gibi ashab-ı 

hayrat ve hasenât ve ehl-i fazl ve kemalata (hayır hasenat sahip-

leri ile fazıl ve olgun kimselere) fenalık isnat edenler çok bulu-

nur. Bunun için böyle müfterilerin iftirasına mahal verecek hal 

ve mevkide bulunmamalıdır. Zira iftira olduğu, aslı astarı bu-

lunmadığı meydanda olsa bile pek çok kimse körü körüne bun-

lara inanır. Her halde insan kizb ve iftiradan sakınmalı ve bu 

tür adamlardan daima çekinmelidir.65 

3.2.3 Kıssa ve Hikâyelerle Eğitim 

Ahlâk terbiyesinde önemli unsurlardan bir tanesi de ibret 

ve öğüt verici hikâyelerden faydalanılmasıdır. Özellikle anne-

babalar çocuklarına ahlâkî faziletleri öğretirken, başta ibret dolu 

kıssalar olmak üzere hikâyelerden faydalanmalıdırlar. Ahlâkî 

değerlerin muhataplara hikâye ve masal yoluyla kazandırılması 

hedefi, ahlâk eğitiminde önemli bir açılımdır. Bu yöntemde, 

olayların akışı içerisinde olumlu ve olumsuz eylem ve tutumlar, 

çocuğa somut örnekler üzerinden kalıcı bir şekilde öğretilmek-

tedir. Hikaye ve kıssalar, anlatılmak istenen konuların daha 

rahat anlaşılmasını ve zihinlerde kalıcı olmasını sağlar. Konuyu 

monotonluktan kurtararak zihinlerin dağılmasını engeller. Hi-

kaye ve kıssaları okuyan ya da dinleyen kimse, kendini hikâye-

                                                      
65  Arakel Efendi-Muallim Naci, Ta'lim-i Kıraat İkinci Kısım: Tezhib-i 

Ahlâk ve Islah-ı Nefs, s. 8-9. 
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de geçen kahramanların yerine koyarak, empati yapmaya çalı-

şır.  

Bütün bunlarla beraber, anne-babalar, hikâyelerde yer 

alan öğelere dikkat etmek suretiyle hikâyelerin doğruluk üzere 

olmasına, hikâyelerde kötüye özendirecek temaların olmaması-

na dikkat etmelidirler. Yani her hikâyeyi değil, seçtiği hikâyele-

ri kullanmalıdır. Örneğin, çocuğu terbiye etmek için masallar-

daki ‚umacı geliyor‛ türünden çözüm yollarına başvurulma-

malıdır. Bunun yerine anne-baba, çocuk büyüdükçe gerekli 

gördüğü pedagojik yöntemlerden faydalanarak, dinin kuralla-

rını, ahlâkî reziletlerin fenalıklarını, ahlâkî faziletlerin güzellik-

lerini yavaş yavaş anlatmalıdır.66  

Örnek olması hasebiyle, Talim-i Kıraat’te geçen birkaç 

hikâyeyi konunun genel işlenişi ile beraber vereceğiz. Talim-i 

Kıraat’te okumanın yani ilim öğrenmenin gerekli olduğu ve ilim 

öğrenmenin yaşının olmadığı hakkındaki Okumak Arzusu baş-

lıklı konuda Arakel Efendi ve Muallim Naci konu ile ilgili önce 

bilgi vermişler, daha sonra ise bir örnek hikâye ile konunun 

zihinlerde kalıcı olmasını hedeflemişlerdir diyebiliriz. Konunun 

eserdeki işlenişi şöyledir: 

Okumak Arzusu 

Avrupa’nın az müddet zarfında kesb-i terakki etmiş ol-

ması Avrupalıların maarife olan rağbetleri sayesinde olduğu 

inkâr edilemez.  

Okumak arzusu Avrupa’da o dereceye varmıştır ki, so-

kaklarda hamalların, arabacıların ellerinde bile kitap ve gazete 

görülür.  

Avrupa’da tahsil-i ilim yalnız mekteplere mahsus olma-

yıp hariçte dahi bir adam hocasız olarak kendi say ve gayretiyle 

pek çok şeyler tahsil edebilir. Bir adamın kendi say ve gayretiy-

                                                      
66 Mehmet Faik, Saadet-i Aile, s. 82–83; Ahmet Rıfat, Bergüzar, s. 42–43. 
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le tahsil ettiği şeyler zihninde daha ziyade yer edeceği cihetle 

mektepten ziyade müstefid olur.  

Avrupa’da mektepte görülen dersler hariçte dahi ikmal 

edilir. Avrupa’nın en âlim ve hâkim adamlarına, ne cihetle il-

min o derecesine vasıl oldukları sual olunacak olsa, cümlesi 

gayretlerinden başka bir sebep vasıta göstermezler. Meşahir-i 

hükemadan Buffon67 dirayet ve malumat, uzun müddet çalış-

mak ve mütevaliyen (aralıksız) idman etmekten ibarettir, de-

miştir.  

*** 

Almanyalı Peşrav nam tabip on sekizinci asrın en meşhur 

hekimlerinden biri olup kırk yaşını tecavüz ettiği (ulaştığı) hal-

de ilm-i tıbbı tahsil etmek merakına düşerek ol mertebe ilerle-

miş ki zamanında bulunan bi’l-cümle tabiplere tefevvuk (üstün 

gelmiş) ve tababeti pek çok ıslah etmiştir.  

Tahsile başladığı sırada bir takım cahiller ile ehıbbasından 

(dostlarından) bazıları kendisini tezyif ederek (alaya almak, 

eğlenmek) Peşrav kırkından sonra hekim olacak ama yazık ki 

bizi tedavi etmeyecek, zira o vakte kadar kim ölür, kim kalır? 

derler idi. Fakat az müddet zarfında öyle bir tahsil etti ki, cüm-

lesini hayrette bıraktı ve tahsilin özel bir yaşı olmadığını fiilen 

ispat eyledi. Sonra dostları çok memnun ve mesrur olarak öyle 

bir tabibin dostu olmuş olduklarından dolayı kendilerini bahti-

yar addettiler. Zira pek çoğunu düçar oldukları illetlerden kur-

tardı.  

İşte ilm ve hünerlerine hayran olduğumuz Avrupalılar bu 

suretle medeniyetin şimdi bulunduğu mertebesine vasıl olmuş-

lardır.68  

                                                      
67 Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon, ( 7 Eylül 1707 – 16 Nisan 

1788) Fransız natüralist, matematikçi, kozmolog ve ansiklopedi yaza-

rı. 
68  Arakel Efendi-Muallim Naci, Ta'lim-i Kıraat İkinci Kısım: Tezhib-i 

Ahlâk ve Islah-ı Nefs, s. 19-21.  
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Arakel Efendi-Muallim Naci’nin ibret başlığı altında pay-

laştıkları başka bir hikâye ise şu şekildedir: 

Krallardan biri kendisine mutemet ve riyasız bir müşavir 

ve musahip intihap etmek üzere atide yer alan tecrübeyi tasav-

vur ve icra etmiştir.  

Bir akşam payitahtında en zeki ad olunan beş zatı huzu-

runa çağırıp sol elinin beş parmağında parlayan beş adet yüzü-

ğü göstererek der ki; Hakikati benden saklamayıp doğruyu 

söyleyeceğinizi ümit ettiğim için beşinizi de buraya topladım. 

Bu kıymetli elmas yüzükleri görüyorsunuz ya! Hakikati riya-

sızca söyleyecek olursanız mükâfat olarak bunları size verece-

ğim. Şimdi söyleyiniz, benim hal ve şanımı, hal ve hareketimi 

nasıl bulursunuz? 

Bunların dördü birbirini müteakip, elmasların büyüklük-

lerine ve parlaklıklarına kapılarak her biri krala hoş görünmek 

ve onların bir tanesini ele geçirmek ümidiyle yekdiğerinden 

ziyade müdahene (dalkavukluk) ve riyakârlık etmeye başladı-

lar. Şöyle ki, kralın şan ve şöhretini göklere çıkardılar. Medh ve 

sena yolunda yekdiğeriyle müsabaka ederek tarihte benzeri 

olmadığını, bi’l-cümle akranından üstün bulunduğunu iddia 

ettiler. Fazilet ve kemalatını o kadar övdüler, yükseğe çıkardılar 

ki Cenab-ı Hakk’ın tavsifi için başka tabir bırakmayıp cümlesini 

krala yakıştırdılar. Hükümdar yüzüklerden dördünü onlara 

verip bunların gitmelerinden sonra beşincisine hitaben; ‚Sen 

niçin sükût ediyorsun? sen de bir şey söylesen ya, bu babda 

senin düşünce beyan etmeni arzu ediyorumˮ demesi üzerine o 

zat da cevabında ‚Eğer öyle adamların safsata ve müdahenele-

rini dinler iseniz, memalikinizi az bir zamanda bitirecekleri 

derkardır. Fakat herhalde ihtiyar yedd-i iktidarınızdadırˮ dedi. 

Bunun üzerine, kral ‚Sana elmas yüzüğü değil, benim emniyet 

ve muhabbetimi vereceğim, benimle birlikte kal, muradıma 

muvafık bir refik olacak seni buldumˮ diyerek o zata iltifat etti.  

Ertesi gün, diğer dördü tekrar gelip kemal-i teessüfle 

‚Efendim, ihsan buyurduğunuz elmaslar sahte olup, bunları 
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size satan mücevherci zatınızı aldatmışˮ dediler. Bunun üzerine 

kral gülerek ‚Acayip, ben onların sahte olduklarını bilmiyorum 

mu zannedersiniz. Sahte medhiyelerinize mukabil size bu sahte 

mükâfatları verdimˮ diyerek dördünü de mahcup eyledi.69 

Çeviri olması hasebiyle eserlerde geçen hikâyelerin kah-

ramanlar ve bazen taşıdıkları kimlikler (papaz gibi) Osmanlı 

toplumuna yabancıdır. Hikâyelerde örnek alınması için rol mo-

del olarak sunulan bu şahsiyetlerin çocuklar üzerinde İslâmî 

anlamda olumsuz etkiler bırakması mümkündür. Bunun yerine 

İslâmî referansların ön plana çıkartıldığı ve rol model olarak 

Halid b. Velid ve Hz. Ömer gibi Müslüman şahsiyetlerin su-

nulmasının daha doğru olacağı açıktır. Bununla birlikte eserle-

rin musahhihi olan, Muallim Naci’nin evrensel ahlâkî ilkelerin 

yer aldığı bu tür hikâyelerin kahramanlarına ve orijinalliklerine 

pek dokunmadığını görmekteyiz. Aynı şekilde, benzer düşün-

ceden hareketle bazı hikâyelerde yer alan Kitab-ı Mukaddes’ten 

yapılan alıntılara da dokunulmamıştır.  

Bu örneklerde olduğu gibi ahlâkî değerlerin, zaman za-

man hikâye yolu ile öğretilmesi muhatabın zihninde daha kalıcı 

etki bırakarak söz konusu davranışın daha kolay içselleştirilme-

sini sağlar. Çünkü bu tür eğitim, kalp, zihin, göz, kulak gibi çok 

sayıda duyu organına hitap ettiğinden daha etkili ve kalıcıdır. 

Eğitimde ne kadar çok duyu organına hitap edilirse başarı o 

nispetle artar. Ahlâkî faziletlerin sadece anlamlarının öğretil-

mesinden ziyade, asıl önemli olanın bu faziletlerin davranış 

haline getirilmesi olduğu unutulmamalı ve farklı eğitim-

öğretim metotlarına yer verilmelidir.70  

Sonuç 

Muallim Naci, özellikle edebiyat çalışmaları ile tanınan, 

genç yaşında Varna’da yapmış olduğu öğretmenlik görevi ile 

                                                      
69 Arakel Efendi-Muallim Naci, Ta'lim-i Kıraat Birinci Kısım: Ma'lumat-ı 

İbtidaiye ve Nesâyih-i Nafia, İstanbul 1325, s. 68-70. 
70 Umut Kaya, a.g.e, s. 174-175. 
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derin izler bırakan bir şair ve ediptir. Kendisi, o zamanki hayat 

şartları içerisinde örgün eğitim sistemi içinde düzenli bir eğitim 

alma imkânına sahip olamamasına rağmen, kendisini geliştir-

miş ve birçok eksiğini kısa sürede kapatmıştır. Onda var olan 

bu çalışma azmi ve istidat sayesinde kısa sürede çevresinin de 

dikkatini çekmiştir. Said Paşa’nın teklifi ile girmiş olduğu me-

muriyet, hayatında da derin izler bırakmıştır. Said Paşa’nın 

himayesinde süren bu memuriyet hayatında Muallim Naci’nin 

vazgeçmediği bir tutkusu vardı. O da yazmak. Bu tutku ileriki 

yıllarda onun Said Paşa’nın yanından ayrılıp kendisini sadece 

yazmaya vermesine neden olacak tutkuydu aynı zamanda.  

Başta şiir olmak üzere hatıra, hikâye, sözlük, biyografi, 

tercüme gibi birçok alanda eser veren Muallim Naci’nin gazete-

lerde yazmış olduğu yazılarla da birçok kimseyi etkilemiştir. 

Eserlerinin bir kısmını yayınlayan Kitapçı Arakel Efendi ile 

tanışması ise, Muallim Naci’nin ahlâk terbiyesi ile ilgili görüşle-

rinin ortaya çıkması bakımından önem arz etmektedir. Zira 

Arakel Efendi tarafından tercüme ve tertip edilen, Mekteb-i 

Edeb, Talim-i Kıraat ve Vezâif-i Ebeveyn yahud Lahika-i Ta'lim-i 

Kıraat ve Mekteb-i Edeb isimli üç eser Muallim Naci tarafından 

tashih edilmiştir. Muallim Naci’nin buradaki tashih görevinin 

sınırlarının iyi bilinmesi gerekmektedir. Zira eserlerden anlaşıl-

dığı kadarı ile Muallim Naci eserleri sadece okuyup düzeltme-

miş, aynı zamanda eserlerden çıkarttığı ve eklediği kısımlarla 

birlikte bu kitaplara yön vermiştir, diyebiliriz. Bu bakımdan 

eserlerde, Muallim Naci’nin görüşlerine ters düşen ya da Mual-

lim Naci’nin arkasında durmayacağı fikirlerin olduğunu söy-

lemek hatalı olacaktır. Bu açıdan eserler aynı zamanda Muallim 

Naci’nin görüşlerini de yansıtması bakımdan önem arz etmek-

tedir.  

Arakel Efendi tarafından tercüme ve tertip edilip Muallim 

Naci tarafından tashihi yapılan bu eserlerin, çocuklara yönelik 

ahlâk eğitimi hususunda döneme bir yenilik getirdiklerini söy-

leyebiliriz. Bu eserlerin çocukların talim ve terbiyelerine, fikirle-

rinin gelişmesine, ahlâklarının güzelleşmesine, adalet, hakkani-
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yet, medeniyet, insaniyet, vatan sevgisi gibi konularda çocukla-

rın görev ve sorumluluklarının farkında olmasına çok katkısı 

vardır.  

Talim-i Kıraat adlı eserde, eserlerin kısımları arasında 

hem içerik hem de kullanılan metinler açısından sadelik farkı 

vardır. Birinci kısımdan dördüncü kısma doğru ilerledikçe me-

tinlerin zorluk derecesinin artması eserlerde konuların çocukla-

rın yaş durumuna göre işlenildiğini göstermesi bakımından 

önemlidir. Eserlerde genel olarak modern eğitim ve öğretim 

metot ve tekniklerinin de kullanıldığını görmekteyiz. Bunlar-

dan nasihat ile eğitim, zıtları ile eğitim ve hikâye yolu ile eğiti-

min ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Özellikle hikâye, ahlâk 

terbiyesinde çok etkili olan bir yöntemdir. Hikâye, öğrenilenle-

rin bilgi düzeyinden davranış düzeyine geçmesinde çok önemli 

bir rol oynar. Hikâye yolu ile muhatapların önüne, kazandırıl-

mak istenen ahlâkî faziletlerle ilgili örnek şahsiyetler konulmak 

suretiyle, kazandırılmak istenen konu somutlaştırılmış ve zihin-

lerde kalıcı hale getirilmiş olur.  

Sonuç olarak, yazıldıkları dönem için okulda okutulan 

derslere yeni bir usul getiren bu eserlerde kullanılan yöntem ve 

teknikler hala geçerliliği ve önemini korumaktadır. Özellikle, 

hikâyenin ahlâk terbiyesinde kullanımı sadece çocuklara has bir 

usul değildir. Yetişkinler üzerinde de etkili bir yöntemdir. 

Kur’an-ı Kerim’de geçen kıssalar da bunun en önemli delilidir.  
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TARTIŞMALAR 

SORULAR – CEVAPLAR 

 

Prof. Dr. Mahmut KAYA (Oturum Başkanı) 

 

Yrd. Doç. Dr. Necip Yılmaz Bey’e çok teşekkür ediyorum. 

Tabiî Ferit Kam hakkında söylenecek çok şey var. Bizim gele-

neğimizde Gazzâlî’ den itibaren felsefeye karşı olumsuz bir 

tavır vardır. Felsefeye karşı o olumsuz tavır hala devam etmek-

tedir. Bu yanlış bir telakkidir ve İslâm toplumuna özellikle din-

dar kesime yerleşmiş yanlış bir kanaattir. Felsefe derken bir 

felsefe yok, ne kadar filozof varsa o kadar felsefe vardır. Farklı 

anlayış, farklı yorum, farklı telakkiler vardır. 

Gazzâlî döneminde İslâm Dünyasının karşı karşıya bu-

lunduğu bir tehlike vardı. O da Mısırdaki Fatimî devletinin 

resmi görüşü olan Bâtınîlik idi. Abbasî imparatorluğunun altını 

oymak ve devleti ele geçirmek için gizli bir örgüt kurmuşlardı. 

Bu gizli örgüt vasıtasıyla toplumun önce elit ve aydın kesimini 

kendilerine çekmek için felsefeyi istismar ediyorlardı. Onların 

kullandıkları felsefe bugün ihvan-ı safâ denilen bir akımın yaz-

dığı 52 risalede mevcuttur. Tamamen hakikatleri saptırma, ha-

kikatleri ters yüz ederek toplumu aldatmak suretiyle devleti ele 

geçirme anlayışına yöneliktir. Bu Bâtinîler yöntem olarak felse-

feyi kullanıyorlar. O zaman Gazzâlî felsefeyi tanımak için üç 

sene İbn-i Sina ve Farâbî’nin eserleri üzerinde çalıştı. Sonra filo-

zoflar ne demek istedi anlamına gelen ‚Makasidü’l-Felasife‛ adlı 

eserini yazdı. Bununla kendisini kanıtlamak istiyordu. Sen bu 

işten anlamazsın diyenlere karşı ben de sizin bildiğinizi biliyo-

rum demek için mantık, fizik ve metafizik konularından oluşan 
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bu eseri kaleme almıştı. Sonra filozofların tutarsızlığı anlamına 

gelen ‚Tehâfütü’l-Felâsife‛ yi yazdı. Hangi filozofların tutarsızlı-

ğı? Onun hedefindeki filozof Farabî ve İbn-i Sina’dır. Üç mese-

leden dolayı da bunların kâfir olduğunu söylüyordu. Bunun 

üzerine çok tartışmalar yapıldı. Ben bu eserleri tercüme ederek 

yayınladım.  

Necip Yılmaz Bey dediler ki, Ferit Kam, Şeyh Galip gibi 

‚Sebk-i Hindî‚ yi kullanmıştır. Sebk-i Hindî, Hind üslûbu veya 

Hind tarzı gibi çok gizemli söylüyor demektir. Şiirleri açık de-

ğil. Bu sadece Kam’a ait değil. Bizim eğitim tarihimizde de var 

böyle kitaplar. Bir kitap ne kadar muğlak, ne kadar zor anlaşı-

lırsa o kadar makbul sayılırdı. O kitaba onlarca şerh yazarlar, 

şerhlerle yetinmezler haşiyeler yazarlar, o şerhin çözemediğini 

bugünkü tabirle dip not dediğimiz ta’liklerle izah ederler. Hatta 

ta’likinde ta’likâtı vardır. Bu oyalanmadan başka bir şey değil-

dir. Bu kısır yönden sadece bizim dünyamızda değil, ilk çağda 

batıda da vardı. Üslup itibariyle bir kitap ne kadar zorsa o ka-

dar makbul kabul edilirdi. Ama bugün böyle değil, üslubu ağır 

olan kitaba kimse itibar etmez ve kimse okumaz.  

Yrd. Doç. Dr. Umut Kaya’ya da çok teşekkür ediyorum. 

Bilindiği gibi Muallim Naci Osmanlı’nın son döneminde yetiş-

miş ve erken yaşta vefat etmiş meşhur bir şair ve kültür adamı-

dır. Merhum Mehmet Akif bir ifadesinde: ‚Eğer Muallim Naci 

olmasaydı Tevfik Fikret olmazdı. Tevfik Fikret olmasaydı ben 

olmazdım‛ diyor.  

Muallim Naci dönemine kadar divan edebiyatı ve divan 

edebiyatında işlenen temalar büyük ölçüde muhayyel bir sevgi-

lidir. Sevgilinin boyu bosu, kaşı kirpiği, yanağı, zülfü ve kâkülü 

gibi güzellik unsurlarıdır. Bu edebiyatı hâkim olan genellikle 

aşk şiirleri, belli şahıslara övgü için yazılan kasideler. Fakat 

Muallim Naci’den itibaren sosyal meseleler, insanî bütün mese-

leler şiirin teması arasına giriyor. Tevfik Fikret bütün sosyal, 

siyasi, felsefî meseleleri taşıyor, Mehmet Akif bu işi zirveye 

ulaştırıyor.  
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Muallim Naci de bizim edebiyat ve kültür tarihimizde 

önemli bir şahsiyettir. Her şeyden önce karakteri sağlam, imanı 

bütün ve ufku açık bir insandır. Bu güne kadar gelen Türkçe ile 

ilim yapılamayacağını, Türkçenin tekâmül etmesi için Arapça 

ve Farsçadan gelen o muğlak ifadelerden arındırılması gerekti-

ği üzerinde durmuştur. ‚Ömer’in Çocukluğu‛ adlı eserinde ken-

di hayatını yazmıştır. Ben de evlendiğimde nikâh merasimine 

gelen davetlilere o kitaptan dağıtmıştım onu hatırlıyorum.  

Ben her iki arkadaşa da tekrar teşekkür ediyorum.  



 

 



 

 

 

 

 

 

XI 

 

İBNÜ’L-EMİN MAHMUD KEMAL 

 

Hasan AKSOY* 

 

Hayatı1 

İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, İstanbul Beyazıt’ta 17 Ka-

sım 1871’de doğmuştur. Babası devrin Osmanlı paşalarından olup 

aynı zamanda da Hz. Hüseyin soyundan geldiğinden dolayı Sey-

yid lakabıyla da tanınan Mehmed Emin Paşa, annesi Hamîde Ner-

gis Hanım’dır. Ailesi bir koldan çok eski devirlerde Buhara emirle-

rinden olup Arapkir’e yerleşmiş olan Selcenlioğulları’na, diğer bir 

koldan da Gökbeylioğulları’na çıkar ki bundan dolayı da Yusuf 

Kâmil Paşa’yla akrabalıkları vardır. Bu akrabalıklarından dolayı 

İbnü’l-Emin’in çocukluk yıllarının çoğu Yusuf Kâmil Paşa’nın ko-

nağında geçmiştir. 

İlk resmî eğitimine Mercan Ağa Sıbyan Mektebi’nde başla-

yan İbnü’l-Emin daha sonra 6 Haziran 1885’te Süleymaniye Câmii 

İmâreti’ndeki Şehzade Rüşdiyesi’nden mezun oldu. Babası 9 Hazi-

ran 1885’te Kozan mutasarrıflığına tayin edilince orada ailece bir 

buçuk yıl kadar kaldılar. İstanbul’a döndüklerinde Maarif Nâzırı 

Münif Paşa’nın yardımı ile Mekteb-i Mülkiyye’nin yatılı kısmına 

kaydoldu. Buradaki tahsilini bitirmeyerek dinleyici sıfatıyla Mek-

teb-i Hukūk’un derslerine devam etti. 
                                                      

* Prof.Dr., Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Türk-İslâm Edebiyatı 

Anabilim Dalı, hasanaksoy@marmara.edu.tr 
1 Bu tebliğde İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal’ın hayatı ve eserlerinden 

bir kısmının hazırlanmasında rahmetli Hocam Ömer Faruk Akün’ün 

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’ndeki ‚İbnü’l-Emin Mahmud 

Kemal İnal‛ maddesinden istifade edilmiştir. 
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İbnü’l-Emin ile kardeşi Tevfik’in asıl eğitimleri küçük yaştan 

itibaren babalarının ihtimamı altında başlamış, daha sonra da ko-

naklarına gelen hocalardan ve zamanın meşhur âlimlerinden gör-

dükleri cami dersleriyle devam etmiştir. Konağa gelen hocaların 

en tanınmışlarından biri de Mehmet Akif’in2 babası Fâtih müder-

rislerinden İpekli Mehmed Tâhir Efendi idi. İbnü’l-Emin ve karde-

şi ayrıca Trabzonlu Hoca Hüsnü Efendi’den tefsir, Sahîh-i Buħârî 

ve Fars edebiyatı okudular.  

Hasan Tahsin Efendi’den hüsn-i hat meşk ederek icâzet aldı-

lar. Kozan’da bulundukları sırada Süleymaniyeli Fânî Efendi’den 

Arap ve Fars edebiyatına dair yeni bilgiler kazanırken reji müdürü 

Leon Efendi ve bir başka gayri müslimden de Fransızca’larını iler-

lettiler. Bu arada mutasarrıflık tahrirat kalemine devam ederek 

resmî muâmelât usullerini ve kalem işlerini öğrendiler. 

Babasının 1887’de başlayan mâzuliyet yıllarının akabinde 

İbnü’l-Emin, 1889’da Bâbıâli’nin önemli dairelerinden olan 

Vilâyât-ı Mümtâze Kalemi’ne stajyer olarak girdi. Bu tarihten iti-

baren onun bürokrasi hayatı otuz üç sene aralıksız devam etmiştir. 

İbnü’l-Emin’in bu vazifelerde kazandığı devlet görgüsü, tecrübesi 

o çok sayıdaki bir kısmına devasa denebilecek eserlerinin telifinde 

önemli bir alt yapı kazanması hususunda önemli rol oynamıştır. 

II. Meşrutiyet’ten sonra bir takım hizmetler yanında çeşitli 

komisyonlarda görevler verilen İbnü’l-Emin, II. Abdülhamid’in 

tahttan indirilmesi üzerine Yıldız Sarayı evrâkının tetkik ve tasnifi 

ve jurnallerin tasfiyesi işinde çalıştı. Çalışmalara üç kişilik bir ko-

misyon olarak başlanmışken üyelerin çekilmesi üzerine bu görev 

zamanla tamamen ona emânet edildi. Karmakarışık hale gelmiş 

800 sandık dolusu evrakı büyük bir vukuf ve titizlikle elden geçi-

rerek şimdiki adı Başbakanlık Osmanlı Arşivi olan Sadâret 

Hazîne-i Evrak Dâiresi’ne teslim etti ve her türlü araştırmaya hazır 

mükemmel bir arşiv teşkiline muvaffak oldu. 

                                                      
2 Tahir Efendi bu derslere gelirken bazan Mehmet Akif’i de beraberinde 

götürürdü. İbnü’l-Emin ile Akif’in tanışmaları işte bu zamanlarda gerçek-

leşmiştir. 

 



                              İBNÜ’L-EMİN MAHMUD KEMAL, HASAN AKSOY                                309 
 

 

Devletin çöküşüyle birlikte Bâbıâli hükümeti son demlerini 

yaşarken yıllarca çeşitli engellemelerle karşılaşmış bulunan İbnü’l-

Emin, nihayet Bâbıâli’nin en üst kademesi Dîvân-ı Hümâyun’daki 

vazifesinden sonra 1 Ağustos 1935’te yaş haddinden emekli olaca-

ğı son memuriyeti olan Türk ve İslâm Eserleri Müzesi müdürlü-

ğüne getirildi. 

Son vazifesinden cüz’î bir emekli maaşı ile ayrılan İbnü’l-

Emin bütün gayretiyle adını unutturmayacak olan eserlerinin teli-

fine yöneldi. Bu arada, müsteşrikler âlemindeki yaygın itibar ve 

şöhreti dolayısıyla yurt dışındaki kongrelere çağrıldı, bazı ilmî 

cemiyetlere üye yapıldı. Devrin Maârif vekili Hasan Âli Yücel, 

İbnü’l-Emin’le beraber İsmail Saib Sencer’i de Kütüphaneler Tasnif 

İşleri ilmî müşâvirliğiyle onurlandırdı. 

Bütün canlılığı ile ayakta kalan zihnî melekelerine ve sarsıl-

maz gayretine mukabil yaşlılığının son on yılını üst üste gelen 

rahatsızlıklarla geçiren İbnü’l-Emin bir ameliyat sonrasında 24 

Mayıs 1957’de vefat etti. Seksen altı yıllık bir ömrü sadece öğren-

mek, araştırmak, yazmak ve memlekete hizmet vermekle geçiren, 

arkasında âbide çapında eserler bırakan İbnü’l-Emin’in vefatı, baş-

ta üniversite, fikir ve ilim dünyası olmak üzere bütün Türkiye’de 

büyük bir üzüntüyle karşılandı. Merkez Efendi Kabristanı’ndaki 

aile mezarlığına 27 Mayıs 1957’de defnedildi3. 

Fikrî ve İlmî Şahsiyeti 

Edebiyat ve yazı dünyasına girişi, devrinin gençlerinin çoğu 

gibi şiir yoluyla gerçekleşmiştir. İbnü’l-Emin Mahmud Kemal, 

erken yaşta Mehmed Âkif’le birlikte ilk nazım denemelerine baş-

ladı. Şekil ve muhtevaca zamanının yenilik modalarına iltifat et-

meyip eski şiirin izinde yürüyerek çoğu gazel tarzında olan man-

zumeler meydana getirdi. Hersekli Ârif Hikmet gibi üstatları ör-

nek aldı, o vaktin ünlülerinin şiirlerine nazîreler söylemekten hoş-

landı. Zaman zaman Nâlânî mahlasını kullandığı şiirlerinde ana 

mevzu daima aşk idi. Sonraları mizacının tevcihiyle şiirde çok 

                                                      
3 Muhittin Öztürk, İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal’ın Hayatı ve Eserleri, 

Yüksek Lisans Tezi, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996. 
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defa latîfe ve mizaha yöneldi. Ayrıca tarihî ve biyografik eserle-

rinde, fikrî yazılarında, konu arasına kendi kaleminden çıkma 

manzum parçalarla müdahaleler yapmaktan da hoşlandı. Man-

zumeleri arasında bilhassa na’tlar duygu ve dinî heyecan bakı-

mından dorukta olan şiirlerdir. Bunlardan başka bestelenmiş 

ilâhîleri ve diğer bazı manzumeleri de vardır. 

İbnü’l-Emin, erken yaşlardan itibaren şiire başlamış olmakla 

beraber basında isminin tanınması daha çok mensur yazıları sâye-

sindedir. İlk basılı yazısı ‚Ömr-i Beşer‛ adlı uzunca bir makaledir. 

Tarîk ve Mürüvvet’de yazmakla beraber Tercümân-ı Hakîkat İbnü’l-

Emin’in en fazla yazı yazdığı gazetedir. Ahlâk, terbiye, iktisat ve 

mûsiki gibi bahisleri ele alan İbnü’l-Emin’in, ansiklopedik mahi-

yetteki yazıları hariç makalelerinde sosyal konular ağır basmakta 

idi. İslâm’ın çalışma ve başkalarına faydalı olma prensibinden ha-

reketle bir çalışma ahlâkı temellendirmeye gayret etmiştir. Bunları 

Sa‘y-i Beşer adlı kitabında bir araya getirdiyse de neşir imkânı bu-

lamadı. 

İbnü’l-Emin’in ilk eserleri ve muhtevaları şu şekilde sırala-

nabilir: 

1) Hulâsa-i Zirâat: Eserde ziraatın bir ülkenin ekonomisinde-

ki önemi ve Türkiye’deki durumu ele alınmıştır (İstanbul 1307). 

2) Ravzatü’l-Kemâl: Bu kitap deneme tarzındaki yazılardan 

teşekkül eder (İstanbul 1308). 

3) Ahlâk: Tercümân-ı Hakîkat ve Mürüvvet gazetelerine yazdı-

ğı makaleleri topladığı küçük hacimli bir kitaptır. Ahlâk-ı insâniy-

ye, ahlâkın esası, terbiye, yiyecek ve içeceklerin ahlâka tesiri, teh-

zîb-i ahlâk, güzel ahlâkın faziletleri gibi bölümlerden oluşan bu 

eser 37 sayfadan teşekkül etmektedir (İleride bu kitap hakkında 

mufassal bilgi verilecektir)4.  

4) Eser-i Kâmil Paşa: Kitapta Yusuf Kâmil Paşa’nın tercüme-i 

hâli verilerek hususi mektup ve şiirlerinden derlenmiş örnekler 

yer almaktadır (İstanbul 1308). 

                                                      
4 İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Ahlâk, Şuhud Bey Matbaası, İstanbul 

1308. 
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5) Hulâsa-i Ticâret: Ticaretin insanların refah seviyesinin 

yükselmesindeki yeri ve ülke ekonomisindeki önemi hakkındaki 

fikir ve düşünceleri ihtiva etmektedir (İstanbul 1309).  

6) Menâfiu’s-savm: Orucun fazilet ve faydalarını anlatan kü-

çük bir risaledir (İstanbul 1309). 

7) Feyz-i Cevâd: Sadrazam Ahmed Cevad Paşa’ya ithafen ka-

leme alınan bu eserde askerlik, savaş ve savaş tarihiyle ilgili konu-

lar ele alınmış, savaş hukuku, harp esirlerinin statüsü, mütareke 

ve sulh prensipleri gibi konular üzerinde durulmuştur (Eserin 

yazma bir nüshası İstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi’ndedir).  

Roman ve Hikâye Yazarlığı-Edebiyat Üzerine Yazıları:  

Tercümân-ı Hakîkat’e tekrar döndüğü 1895 yılı Aralık ayının 

sonlarına doğru Asır gazetesinde de imzası görülmeye başlanan 

İbnü’l-Emin, 1896 Ağustosundan itibaren Mütâlaa’nın da yazar 

kadrosu içine dâhil olmuştur. Ayrıca Mehmed Âkif gibi arkadaşla-

rıyla beraber önceki kadrosu yerine idaresini ele aldıkları edebiyat 

ve fikir dergisi Resimli Gazete’de de makaleler yazmıştır. Bu devre-

deki yazıları, onun fikrî şahsiyetini aksettirmesi kadar roman ve 

hikâye yazarlığına açılan edebiyatçı tarafını da ortaya çıkarmakta-

dır. Bu türe giren eserlerinde sürükleyici ve başarılı bir hikâyeci 

kabiliyeti gösteren İbnü’l-Emin, önce Sabîh adlı tarihî romanla işe 

başlayıp daha sonra hissî konular seçerek okuyucuyu duygulandı-

racak durum ve halleri işlemekten hoşlandığı roman ve hikâyelere 

yöneldi ve şu eserleri meydana getirdi:  

1) Sabîh: Namık Kemal’in Cezmî’sine benzeyen bu romanda 

Halife Velid b. Abdülmelik’in gözdesi Sabîh’in fetihlerde gösterdi-

ği yararlıklar ve başına gelenler anlatılır. Asır gazetesinde tefrika 

edilen bu eser 1899’da Selanik’te kitap olarak basılmıştır. Daha 

sonra eserin ihtilale davet eden bir beyanname olduğu jurnal edi-

lince eserin nüshalarının imha edildiği belirtilmektedir5.  

2) Bir Yetimin Sergüzeşti: Romanla büyük hikâye arasındaki 

                                                      
5 Şemsettin Şeker, İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal’ın Tarihi Romanı: Sabih, 

Yüksek Lisans Tezi, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009. 
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bu eserde yetim bir çocuğun annesiyle birlikte herşeyi elinden 

alınarak sefalet içerisinde bırakılması; daha sonra yardımsever bir 

insanın onlara sahip çıkması ile nasıl mesut bir hayata kavuştukla-

rı hissî bir şekilde anlatılır (Eser Mütâlaa dergisinde 1896-1897 ara-

sında tefrika halinde yayımlanmıştır). 

3) Rahşan: Bu hissî romanda sadece zenginliğe değer veren 

bir anne ve babanın kızları Rahşan’ı, sevdiği kimseden vazgeçirte-

rek zengin biriyle evlenmeye zorlamalarının nasıl bir sonla netice-

lendiği anlatılır (Bu eser de Asır gazetesinde tefrika edilmiştir). 

Merhamet duygusunu işleyen ‚Yetîm-i Alîl‛ adlı hikâyesiyle 

de hissî eserler çizgisini devam ettiren İbnü’l-Emin, saf bir Türkçe 

ile yazdığı ‚Köy ve Köylüler‛ adlı romantik bir deneme yazısıyla 

roman ve hikâye yazma işinden vazgeçmiştir. 

İslâm Mütefekkiri ve Ahlâkçısı: 

1895 Aralık ayında Tercümân-ı Hakîkat’teki yazılarına tekrar 

başlayan İbnü’l-Emin, ‚İslâmiyet, Marifet‛ başlıklı makalesi ve 

takip eden medeniyet ve ahlâk muhtevalı yazılarıyla İslâm dininin 

ahlâkî, medenî ve insanî değerlerinin savunucusu haline gelmiş 

bir mütefekkir ve yazar olmuştur. Bu yazılarındaki temel çıkış 

noktası, İslâmiyet’in terakkiye mani olduğu yolundaki görüşün 

yersizliğini ortaya koyarak İslâm’ın kendinden önceki dinlere nis-

petle medeniyete ve insanlık âlemine ne gibi değer ve meziyetler 

katmış olduğunu gözler önüne sermiştir. İbnü’l-Emin, bu davanın 

savunulması noktasında yazı yazması ve insanları aydınlatmaları 

beklenen salahiyet sahibi kimselerin beklenen gayreti göstermedi-

ğini ifade etmiş, dolayısıyla bu işi bizzat kendisinin yapmasını şu 

sözlerle ifade etmiştir: ‚Âlem-i matbûatta mesâil-i dîniyye ve 

maârif-i İslâmiyye’ye dâir bir bahs-i mühim açılıp da bu yolda 

irad-ı makale lüzum görüldüğü zaman himmet benim gibi aceze-i 

ümmete kalıyor.‛6 

                                                      
6 İbnü’l-Emin M. Kemal İnal, Medeniyet-i Sahiha, Tercüman-ı Hakikat, nr. 

998-6198, 11 Rebiülevvel 1316.  
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İbnü’l-Emin bu yazılarında İslâm dini ve medeniyetine dik-

kat çekmiş, İslâmiyet’in akıl ve bilgiye karşı çıkmadığını ve sadece 

ona dayanan bir din olmak sıfatıyla hakikatini, Batı medeniyetine 

ve günümüz insanına dinimizi derin gerçekleriyle öğretmenin, din 

ve inançları ne olursa olsun hakikati arayanlara yardımcı olmanın 

farz-ı ayn derecesinde bir vazife olduğunu vurgulamıştır. Bu an-

lamda Kur’an-ı Kerîm’in mevcut tefsirlerinin şimdiki asrın ihtiyaç-

larını karşılayamadığını, günümüz için münasip bir Türkçe tefsi-

rin meydana getirilmesinin gerekliliğine işaret ederek, bunun 

Kur’an’ın derinliklerine nüfuz edemeyen Avrupalı araştırmacıların 

da istifadesine sunulması lazım geldiğini belirtir. İbnü’l-Emin’in 

İslâm’ın yüceliği ve faziletleriyle ilgili görüşlerini en toplu şekilde 

aksettirdiği yazılarını şu şekilde zikredebiliriz: ‚İslâmiyet, Mari-

fet‛, ‚ Âlem-i İslâmiyet‛, ‚Dîn-i İslâm‛, ‚Hayrü’n-nâs men yen-

fau’n-nâs‛, ‚Hel yestevi’llezîne ya’lemûne vellezîne lâ 

ya’lemûn‛, ‚Medeniyyet-i Sahîha‛, ‚İslâm‛, ‚Garb Mektubu‛, 

‚Fezâil-i İslâmiyye ve Üç Yüz Bin Nüfusun İhtidâsı‛, ‚Şehr-i 

Ramazan‛, ‚Aleyke’s-selâm Ey Nebiyyü’l-verâ‛, ‚İltizâm-ı Ha-

senât ve İsti’dâ-yı Merhamet‛, ‚Nizâm-ı İlâhiyye‛, ‚Terbiye-i 

Esâsiyye‛, ‚Dîn-i Hak‛. Bu yazılarından olan ‚Medeniyet-i 

Sahîha‛da bir medeniyet felsefesinin esaslarını ortaya koymuştur. 

İbnü’l-Emin burada ‚medeniyyet-i sahîha‛ yahut ‚medeniyyet-i 

batına‛ olmak üzere iki ayrı medeniyet tipinin varlığından bah-

setmektedir. Ona göre manevî değer ve faziletlerden mahrum olan 

medeniyyet-i zâhire, teknik ve sanayiin meydana getirdiği bir ta-

kım göz kamaştıran görünüşleri sergilemektedir. Medeniyyet-i 

sahîha ise din, ahlâk ve adalet gibi üstün manevî değerlere sahip, 

insanlara her türlü refah ve saadetin sebep ve şartlarını sağlamayı 

amaç edinmiş bir medeniyettir. Daha sonraki yıllarda ifade ettiği 

‚Tarihin kesin delillerle ortaya koyduğu ve ispat ettiği hakikat, 

beşeriyetin tekâmülü ve medeniyet-i hakikiyyenin vücut buluşu-

nun İslâmiyet’in gelişiyle mümkün olduğudur‛7 sözleri de bu gö-

rüş ve tutumlarını destekler niteliktedir. Yine bu görüşlerine ek 

olarak İslâmiyet’in marifet ve fazilet üzerine kurulu olduğundan 

                                                      
7 A.g.müellif, Sabîh’in Tercüme-i Hâli, Mir’ât-ı Maarif, nr.4, 8 Safer 1327, s. 

44-45. 
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bahsederek marifete itibar edilmekle dine de riâyet edilmiş olacağı 

konusu üzerinde durmuştur.  

Netice itibariyle ahlâkî erdem ve güzelliklerin temeli dinde-

dir, hakikî saadet de ancak ahlâk güzelliğiyle kazanılabilir. Bilgiyi 

ve çalışmayı emreden İslâm, bu bakımdan getirdiği disiplinle öbür 

dinlerin çok üstünde olduğu gibi insanları öğrenme ve çalışmaya 

memur kılmakla hem ferdin hem toplumun refah, saadet ve terak-

ki şartlarını sağlama yolunu da açık tutmuştur. Müslüman ülkeler, 

İslâm’ın bu disiplinine sadık kaldıkları zamanlarda medeniyet ve 

refaha yükselmişler, onu ihmal ettiklerinde de gerilemişlerdir. 

Dolayısıyla geri kalma, yüce dinin kendisinden kaynaklanmayıp 

onun emir ve hedeflerinden uzak kalmanın bir neticesidir. İbnü’l-

Emin bu görüş ve düşüncelerini diğer bazı makalelerinde daha 

derin ve geniş bir surette ele almıştır. Meselâ ‚Terbiye-yi Esâsiy-

ye‛ adlı makalesinde moda haline gelmiş olan mürebbiye tutma 

meselesini etraflıca ele almış ve müslüman çocuklarının terbiyesi-

nin hristiyan ülkelerinden gelmiş kadınların eline bırakılmasında-

ki mahzurları anlatmıştır. Buna göre İbnü’l-Emin, sağlam bir 

İslâmî terbiye görmeden çocuğu Frenk adetlerine göre terbiye et-

menin onu bir Frenk olarak yetiştirmek demek olacağını ifade et-

mektedir. 

II. Meşrutiyet devri yazılarında hürriyet kavramı üzerinde 

duran İbnü’l-Emin’in, bu kavrama İslâmî yönden yaptığı yorum, 

politik olmaktan çok vicdanî ve ahlâkî değerlerle adalet ve insana 

saygı düşüncesine dayanmaktadır. Dolayısıyla bu görüşler, döne-

minde dile getirilen politik merkezli düşüncelerden farklı bir sevi-

yede durmaktadır. Bu devrede yazdığı İslâmî yazılarını özellikle 

Beyânülhak dergisinde kalem almakla birlikte, arada Mir’ât-ı Maârif 

ve Cerîde-i Sûfiyye gibi dergilerde de yazmıştır. Bu türden yazıları 

dışında 1896-1897 yılları arasında Arap edebiyatının ve İslâmî 

edebiyatın Arap dili ile olan bazı klasiklerini tanıtmaya ve değer-

lendirmeye çalışarak kültür ve edebiyat dili olarak Arapça’nın 

lüzumu meselesi üzerinde ısrarla durmaktadır. İbnü’l-Emin İslâm 

medeniyet ve ahlâkına dair yürüttüğü bu misyonu, Sırât-ı Müsta-

kim ve İslâm Mecmuası gibi yayın organlarında yazmaya başlayan 
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işin ehli yazarların devreye girmesiyle bu sahayı onlara bırakarak 

biyografi ve tarih çalışmalarına odaklanmıştır. 

İbnü’l-Emin’in ahlâk ve medeniyet yazıları ve bu kavramlar 

üzerine geliştirdiği düşünceleri ona geniş bir itibar ve şöhret sağ-

lamış, devrin basını ondan ‚edîb-i şehîr‛ ünvanıyla söz etmeye 

başlamıştır. Fakat onun bu meyandaki değer ve mevkii, sonraki 

dönemde öne çıkan biyografi çalışmaları dolayısıyla arka planda 

kalmış ve hatta bir müddet sonra da unutulmuştur. 

İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal’ın hacim itibâriyle küçük 

fakat muhtevası derin olan Ahlâk adlı risalesi ele alındığında as-

lında onun bu konularda bir mütefekkir ve ahlâkçı edasıyla kalem 

oynattığı anlaşılacaktır. 

Müellif kitabın girişinde Sultan Abdülhamid Han’ın eğitim 

ve sanat hususlarında gösterdiği yüce himmetlerinden övgüyle 

bahsetmekte, kendisi de padişahın bu desteklerine dayanarak Ter-

cümân-ı Hakîkat ve Mürüvvet gazetelerinde yazdığı makaleleri bir 

araya toplamak suretiyle Ahlâk risalesini vücuda getirdiğini ifade 

etmektedir. 

Risalenin birinci bölümü ‚Ahlâk-ı İnsâniyye‛ üstbaşlığı ile 

takdim edilmektedir. İbnü’l-Emin burada ahlâkın esas olarak ne 

olduğu konusuna giriş yapmaktadır. Ona göre insanın ruhunda 

vuku bulan farklı haller için iki tesir sahası söz konusudur. Birinci-

si ‘tesîrât-ı hâriciyye’ olarak ifade edilen dış tesirlerle kalpte hâsıl 

olan çeşitli haller; diğeri ise ‘kesret-i i’tilâf ve tekerrür-i i’tiyad’ 

şeklinde ifade ettiği alışkanlık ve ülfet halinin insan tabiatında 

hâsıl ettiği durumdur ki işte bu ikincisine ahlâk denilmektedir8. Bu 

itibarla insanın zorlama ve icbar yoluyla ortaya koyduğu davra-

nışlar ahlâk olarak addedilemez. Buna göre düşünmeksizin ve 

zorlamaksızın vukua gelen davranış ve hareketler ahlâk kabilin-

den tasarruflardır. Müellif bu durumu şu şekilde örneklendirmek-

tedir; tabiatı icabı cimri bir adamdan nâdiren ortaya çıkan cömert 

tutumlar bu adamın cömert bir insan olarak isimlendirilmesini 

iltizam etmez. Aynı durum cömerd bir insan için de tabiatının 

                                                      
8 a.g. müellif, Ahlâk, Şuhud Bey Matbaası, İstanbul 1307, s. 7. 
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aksine bir davranış ortaya koyduğu hallerde de geçerlidir. Bu ör-

nekler göstermektedir ki ahlâk-ı beşeriyyenin iyi yahut kötü olarak 

tespit edilebilmesi ancak i’tiyadlara bakılarak mümkün olmakta-

dır9. 

Ahlâkın insan tabiatına has bir hususiyet olarak mevcut ola-

bilmesinin ancak terbiye ve ıslah cihetiyle sarf edilecek gayrete 

bağlı olduğuna vurgu yapan müellif bu durumun ise kısa bir süre 

zarfında gerçekleşemeyeceğini, aksine iyi hal üzere olmakta sebat 

etmenin bir neticesi olarak hâsıl olacağını ifade eder10. Bu sebat 

durumunu da ‚meleke-i râsiha" tabiriyle ifade etmektedir. Netice 

itibariyle ahlâkı, itiyad ve alışkanlıkların bir semeresi olup kişinin 

zaman içerisinde kazandığı iyi ya da kötü tutumların meleke hali-

ne gelmiş şekli olarak tanımlamaktadır. 

İkinci bölüm ‚Ahlâkın Hüsn ve Kubh Cihetlerinden Esası‛ 

başlığını taşımaktadır. Müellif burada hikmetli bir söz irad ederek 

konuya giriş yapmaktadır. Bu hikmete göre insanlar yaratılış ve 

cibilliyet itibariyle asıl olarak hayr-ı mahz üzere yaratılmışlardır. 

Fakat sonradan heva ve heves gibi tesirâtın etkisi altında kalan 

insan ahlâk-ı zemîme/kötü ahlâk ile muttasıf olarak hilkatın esası-

na muhalefet etmiş, böylece ahlâkında esaslı bir değişikliğe sebe-

biyet vermiştir. Bu ifadeler ise ‚küllü mevlûdun yûledu alâ-

fıtrati’l-İslâm sümme ebevâha yuhevvidânehû ve yumessicânehû 

ve yunassırânehû‛ hadîs-i şerîfinin işaret ettiği manayı teyit eder.11 

İbnü’l-Emin yukarıda ifade edilen görüşü bir adım ileriye ta-

şıyan bir başka görüş daha nakletmektedir. Bu ikinci görüşe göre 

insan nefsinin mahiyetinde asıl olarak ne hayır ne de şer mevcut-

tur. Bilakis insan istidadı hangi yöne meyyal ise ahlâk o tarafa 

meyledecektir. 

Müellif bu iki görüşü naklettikten sonra hulk/yaratılışın ka-

bil-i tebdil olduğunu, bunun aksinin ise imkânsız olduğunu beyan 

etmektedir. Çünkü bu görüşün aksi savunulduğu takdirde, yani 

                                                      
9 a.e, s. 8.  
10 a.e, s. 9. 
11 a.e, s. 11. 
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yaratılıştaki eğilim ve istidâdın değişmeyeceği kabul edilirse pey-

gamberlerin şeriatının batıl olacağı iddia edilmiş olacaktır12. Bir 

kavim ya da bir topluluğun dalâlet yolundan dönerek hak ve ha-

kikat cihetine müteveccih olması tebdîl-i ahlâk kaziyyesinin isbâtı 

olmaktadır. 

Bu noktada İbnü’l-Emin diğer bir önemli husus üzerinde 

durmakta ve bir insanın iyi ahlâk sahibi olmasında terbiyesinin ve 

dolayısıyla onu terbiye edenin (mürebbi) dahli olup olmadığı so-

rusunun cevabını aramaktadır. Bu sorunun cevabını da yine 

Kur’ân kıssaları içerisinde aramakta ve Hz. Musa’nın Firavun 

elinde yetişmesine rağmen peygamberlik ahlâkının gerektirdiği 

bütün evsâfa sahip olduğunu belirtmektedir. Bu misale göre Fira-

vun, ahlâk-ı seyyieyi temsil ettiği gibi aynı zamanda Hz. Musa’nın 

da bir zamana kadar mürebbisi konumundadır. Fakat Hz. 

Musa’nın ahlâkına kötü yönde tesir etmesi bu anlamda mümkün 

olamamıştır.13 

Üçüncü bölüm ‚Terbiye‛ başlığı altında terbiyenin insan 

üzerindeki tesiri ele alınmaktadır. İnsanların refah ve saadeti 

hüsn-i ahlâka ve terbiye-i sahîhaya bağlıdır. İnsan Cenâb-ı 

Hakk’ın kendisine sunduğu bu vücudu mutlak surette terbiye 

etmek suretiyle ahlâk-ı hasene ile güzelleşmesini sağlamak 

mecburiyetindedir. Terbiye aynı zamanda insanın bu alemde iyi 

bir ad bırakmasının da vesilesidir14. Müellif terbiye hakkında 

verdiği bu kısa tanımlamaların ardından terbiyenin ilm-i ahlâk 

ulemâsı tarafından iki kısımda incelendiğini, birinci kısmın 

‚terbiye-i matbû’a‛, ikinci kısmın ‚terbiye-i mevzû’a‛ şeklinde 

isimlendirildiğini belirtir. Birinci kısım terbiye, kuvve-i 

akliyyenin ıslahı ile mümkün olmaktadır. İkinci kısım ter-

biyenin ise mükerrer tecrübelerle ne şekilde ortaya konulacağını 

anlatmaktadır. Birinci kısımda yer alan terbiye-i matbû’anın 

değişiklik göstermesi insanın kudretinden değildir. Fakat ter-

                                                      
12 a.e, s. 12. 
13 a.e, s. 13. 
14 a.e, s. 15. 
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biye-i mevzû’anın ise insanın cehd ve gayreti ile elde edilmesi 

mümkün olabilmektedir.  

İbnü’l-Emin terbiyeyi bu şekilde özetledikten sonra şu 

hükmü ortaya koymaktadır; insanın yaratılışını ifade eden tıyneti 

şâyet ıslah edilmeye imkan vermiyorsa bu durumun terbiye ile 

güzelleşerek iyi ahlâk yönünde olgunlaşması mümkün değildir15. 

İkinci kısımda ele alınan terbiye-i mevzû’a da ikiye taksim 

edilerek ele alınmaktadır. Birincisi terbiye-i mevzû’a-i 

hususiyyedir ve bu türden bir terbiye bir meslek kazanmak için 

gerekli önbilgilerin tahsilinden ibarettir. İkincisi ise terbiye-i me-

vzûa-i umûmiyyedir. Bu türden bir terbiye, yalnızca muayyen bir 

meslek ya da sanat için olmayıp hayatın her türlü meşakkati 

karşısında takınılacak tavrı ortaya koyabilme kabiliyetini ifade 

etmektedir16. Bütün bu terbiye kazanma ameliyyesinin arkasında 

yatan esas sebep ise ilim ve marifet sahibi ve aynı zamanda ahlâklı 

bir insanlık teşkiline zemin hazırlayabilmektir17. 

Risalenin dördüncü bölümünde ‚Mevâdd-ı Agziyenin 

Ahlâka Te’sirâtı‛ başlığı altında yiyecek ve içeceklerin insan ahlâkı 

üzerindeki etkileri tartışılmaktadır. Hikmet-i ahlâk olarak ad-

landırılan ilim şubesiyle uğraşanların iddiasına göre sahralarda 

yaşayan insanlar, her türlü ziraate elverişli bölgelerin insanlarına 

nisbetle cilt ve yüzlerinin rengi daha saf, ahlâk ve tavırları ise daha 

hoş ve güzeldir. Hatta bu durumun iki farklı bölgede yetişen 

hayvanlarda da müşâhede edildiği rivayet edilmektedir. İbnü’l-

Emin bu iddiayı naklettikten sonra, iddia sahiplerinin zikri geçen 

tespitlerinin hangi kaide ve esasa bağlı olarak ortaya konulduğunu 

açıklamadıklarını ifade etmektedir18.  

İbnü’l-Emin’e göre esâsen insan nefsi ‚televvün‛ lafzıyla 

ifade edilebilecek olan çok çeşitli hallere maruz kalabilmektedir. 

İnsanın gerek yemeyi adet edindiği gerek ülfet ettiği harici bir tesir 

                                                      
15 a.e, s. 15. 
16 a.e, s. 16. 
17 a.e, s. 17. 
18 a.e, s. 18. 
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sebebiyle tabiatında bazı değişiklikler görülebilmektedir. Meselâ 

insan açlık ve susuzluğa kendisini alıştırdığı zaman, artık yiyip 

içmeye karşı ortaya koyduğu sabır onun ikinci bir tabiatı haline 

gelmektedir19. Az yiyip içmek insan vücudundan biyolojik olarak 

bazı müsbet tesirler ortaya koyduğu gibi kesret-i ta’âm ise menfî 

tesirlere insan vücudunu açık hale getirmektedir. Bu biyolojik te-

sirlerin de hiç şüphesiz insan ahlâkına etkisi aynı ölçüde ger-

çekleşmektedir. Hatta ahlâka ve insan tabiatına olumsuz etki-

lerinin yanı sıra çok yemenin çeşitli hastalıklara da sebep olduğu 

bu meyanda açıkça ifade edilmektedir20. 

Beşinci bölüm dördüncü bölüme yapılmış bir ilavedir. Bir 

önceki bölümde ifade edilenlere ek olarak burada müellif midenin 

hastalıkların ortaya çıktığı esas yer olduğunu belirtmekte21, mi-

dede ortaya çıkabilecek bir aksaklığın insanın aklî kuvvelerine de 

tesir ettiğini vurgulamaktadır 22 . İnsanın yiyip içtiği şeyleri bu 

zâviyeden değerlendirmesinin zarûreti ortaya çıkınca aslolan 

şeyin vücud için faydalı şeyleri çoğaltmaktan çok zararlı olan şey-

leri azaltmak olduğunu söylemiştir.  

İbnü’l-Emin bu açıklamaların ardından hastalıkların iki 

kısımda incelenmesi gerektiğini söyler. Bunlar emrâz-ı cismâniyye 

ve emrâz-ı rûhâniyyedir. Cisme ârız olan hastalıkların temel sebe-

bi yiyecek ve içecek noktasındaki aşırılıklar olduğu gibi manevî ve 

ahlâkî hastalıkların sebebi ise kötü ve çirkin davranış ve tutumları 

alışkanlık haline getirmektir23. Kötü ve çirkin davranışları kuvvet-

lendiren şeylerin temelinde çok yemek ve içmek yatmaktadır. 

Binâenaleyh kıllet-i taâm yolunu seçenlerin bu gibi manevî ve ruhî 

hastalıklara karşı mukavemet edebileceği de açıktır24. İbnü’l-Emin 

bu noktada bir de açlık (cû’) üzerinde durmakta ve açlığı cû’-i 

ihtiyârî ve cû’-i ıztırâri olarak ikiye ayırmaktadır. Ancak yemek ve 

                                                      
19 a.e, s. 19. 
20 a.e, s. 20. 
21 a.e, s. 22. 
22 a.e, s. 23. 
23 a.e, s. 23. 
24 a.e, s. 25. 
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içmek noktasında aşırıya kaçmak ne denli zararlı ise açlık ko-

nusunda da aşırılık göstermenin ifrat sayılacağı, bunun da fesâd-ı 

mizâca neden olacağını vurgulamaktadır. Müellifin şu sözleri bu 

durumu açıkça ortaya koymaktadır; ‚Her şeyin fevka’l-had kesreti 

ve ifrât derecede kılleti mûcib-i mazarrattır. Bu nükteye mebni 

etıbbâ-yı Arab’dan biri el-himyetü tezurru bi’s-sahîh kemâ-

yedurru terkühâ bi’l-marîz demiştir.‛25. 

Müellif altıncı bölümde ‚Tehzîb-i ahlâk‛ konusunu ele al-

maktadır. Bu kavramı kesb-i fazîlet ifadesiyle de karşılamanın 

mümkün olduğunu belirten İbnü’l-Emin, ahlâkını günden güne 

faziletli bir surette düzelten kimsenin dünyevî ve uhrevî nimetlere 

kavuşacağını beyan etmektedir26. Bunun için kişinin ef’âl-i zemîme 

ve ahlâk-ı müstehceneden kaçınması gerekmektedir. Fazilet sahibi 

olmanın yolu da ashâb-ı fazîlet ve erbâb-ı ilm ü marifet olarak tav-

sif edilen kimselerle oturup kalmaktan, onların meclislerinde bu-

lunmaktan geçmektedir. Bu şekilde bir hayat tarzı geliştiren insan, 

kendisinde mevcut kötü ahlâkı ıslah yolunu tutarak kesb-i fazîlete 

müsait hale gelecektir27. İnsanın başkasının ayıp ve kusurlarını 

tecessüs etmek yerine kendi kusurlarını düzeltme gayreti göster-

mesi gerekmektedir. Bu ise tehzîb-i ahlâkın temel kalkış noktasıdır. 

Tehzîb-i ahlâkın önündeki engellerden en önemlisi kötü ahlâk sa-

hibi kimselerle oturup kalkmaktır. Bu sebeple bir kimsenin hal ve 

ahlâkına dair bir hüküm verebilmenin en iyi yolu o kimsenin otu-

rup kalktığı insanların kim olduğuna bakmaktır28. 

Yedinci bölümde ‚Ahlâk-ı hasenenin fezâili‛ ele alınmaka-

dır. Burada insanın dünyada üç temel vazife ve yükümlülüğünün 

olduğu ifade edilmektedir. Birincisi insanın Allah’a karşı ubûdiy-

yet yükümlülüğü, ikincisi tabiatının faziletlerini koruma görevi, 

üçüncüsü ise hemcinslerinin hukukuna riayet etmenin gerekliliği-

dir (s. 33). Bu maddelerin üçüncüsü üzerinde duran müellif, ahlâk-

ı hasene ile maruf kimselerin yardımına herkesin koşacağını, fanî 

                                                      
25 a.e, s. 25. 
26 a.e, s. 27. 
27 a.e, s. 28. 
28 a.e., s. 30.  
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dünyada iyi bir ad bırakmanın ancak iyi bir ahlâk ile mümkün 

olacağını belirtmektedir. Buna mukabil ahlâk-ı kerîha sahibi olan 

insandan herkesin nefret edeceği ve ihtiyacı halinde yanında bu-

lunmayacakları ortadadır. Bunun için dünyada iyi ahlâk sahibinin 

kazanacağı en önemli şey sadık dostlardır (s. 35). Hakiki dost ka-

zanmak ise güzel ahlâka sahip olmakla mümkündür. 

Biyografi ve Tarih Yazıcılığı: 

Devrinin insanlarının bir bir hayattan çekilmekte oluşu, 

geçmişin unutuluşu, yeni neslin geçmişiyle bağının kopması ve 

geçmiş zamana, tanınmış simalara duyduğu merak İbnü’l-Emin’in 

ilgisini biyografi ve tarih sahasına yöneltmiştir. 1891’de yayımla-

dığı Eser-i Kâmil Paşa adındaki kitabından Kâmil Paşa’nın hayatına 

ayırdığı sayfalar İbnü’l-Emin’in bilinen ilk biyografi denemesi ola-

rak kabul edilmektedir. 1897’de tertibine başladığı ‚Hutût-ı 

Meşâhir Mecmuası‛ önemli bir diğer aşamadır. Bu eserde zama-

nının tanınmış şahsiyetlerinden el yazıları ile duygu ve düşüncele-

rinden bazı şeyleri yazmalarını istemiş ve bir anlamda onların hal 

tercümeleri için malzeme toplamak düşüncesiyle hareket etmiştir. 

İbnü’l-Emin’in biyograf tarafını ortaya koyan asıl çalışması 

1898’de yayımladığı ‚Meşâhir-i Osmâniyye‛ makalesidir. Bu 

uzun yazıda biyografi yazıcılığına ne derecede ihtiyacımız olduğu 

üzerinde durmuş, biyografi yazımının fikir ve kültür hayatımız-

daki eksikliği konusunu önemle vurgulamıştır. Onun hal tercüme-

si yazıcılığına yaklaşımını ifade eden temel noktalar ise şu şekilde 

ifade edilebilir: 

– Her işinde nef’-i nâs ile hayrü’n-nâs olmak. 

Bu görüş, eslâfa karşı ahlâfın yerine getirmekle yükümlü ol-

duğu bir görev olarak addedilmektedir. Buna göre sonraki nesiller, 

öncekilerin hatıra ve kıymetini bilecek, böylelikle eskilerin unu-

tulmamasını sağlayarak yükümlülüklerini yerine getirmiş olacak-

lardır. Bu hal tercümeleri aynı zamanda sonraki nesiller için ideal 

modeller teşkil etmek gibi bir fonksiyonu da barındırması sebebiy-

le yenilere karşı bir istifade alanı da sunmuş olmaktadır. Netice 

itibariyle eskiler ve onlardan sonra gelenler İbnü’l-Emin’in çalış-



322   SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ VE AHLÂK ANLAYIŞLARI 
 

 

malarında kendilerine karşı bir sorumluluğun bulunduğu iki ku-

tup merkezini teşkil etmektedir. Bir zamanlar büyük hizmetler 

görmüş olan atalarımızı unutulmuşluğa mahkum etmemek, şahsi-

yetlerini ve eserlerini değerlendirerek hatıralarını bugünün ve 

geleceğin nesillerine taşımak her şeyden önce kadir bilirlik denen 

bir erdem borcudur. Bunun yanı sıra geçmiş asırlarda bazı müellif-

lerimizin ulemâ, meşâyih, şairler, hattatlar, vezirler, kaptan-ı der-

yalar gibi meşhur kimselere dair tertip edilen umumi çerçevede 

biyografik eserler sayesinde milletimizin geçmişte yetiştirdiği şah-

siyetlerden bir kısmının varlığından haberdar olunabilmekteyse 

de bunlar o zamanlardaki mevcudu tam manası ile tespit etmek ve 

göstermekten uzaktır. Hakikatte ise eslâftan bu eserlerin dışında 

kalmış pek çok sima vardır. Hal tercümeleri zamanında kayde-

dilmediği için birçoğunun adları kaybolup gitmiştir. Ayrıca eski 

hal tercümesi eserlerinin mahiyet ve yapısı da bir biyografide ve-

rilmesi şart olan esas bilgiler ve gerekli malûmât yerine bunlarda 

lafız sanatları ve süslü ifadelerle sayfalar doldurulmuş; bu kimse-

lerin karakterleri, manevî şahsiyetleri ve ne gibi hizmetlerde bu-

lundukları, eserlerinin mahiyet ve değeri gibi hususlar üzerinde 

durulmamıştır. İbnü’l-Emin, bu noksanlara işaret ederek bundan 

böyle yazılacak biyografi eserlerinin nelere dikkat edilerek hazır-

lanması gerektiğini belirtmiştir.  

İbnü’l-Emin 1902-1903 yıllarında bu alanda büyük bir çalış-

maya girişmiştir. Bazen bir şairin hal tercümesine erişebilmek için 

Trabzon’a, Erzurum’a, Medine’ye kadar uzanan yazışmalarda 

bulunmuştur. Karşılaştığı zorluklara rağmen azmi elden bırakma-

yarak millî bir misyon şuuru ile hiçbir maddi yardım almaksızın 

sürdürdüğü çalışmalarının neticesinde şu eserleri telif etmiştir: 

1) Hersekli Ârif Hikmet Bey. Kendisiyle yakın temas içerisine 

girdiği ve yakın dostluğunu kazandığı şair Ârif Hikmet Bey’in hal 

tercümesi olan bu eser aynı zamanda dostlarının ona dair hatıra ve 

görüşlerini belirttikleri yazıları ile genişletilmiştir. Eser önce Ter-

cümân-ı Hakîkat’te tefrika edilmiş, daha sonra çeşitli değişikliklerle 

Kemâlü’l-hikme adı altında kitap olarak basılmıştır. 
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2) Kâmilü’l-Kemal. Bu eser Sadrazam Yusuf Kâmil Paşa’ya 

dair o zamana kadar yazılmış tek monografidir. İbnü’l-Emin bu 

eseriyle, bilinen resmî hal tercümesini aşar bir mahiyette onun 

hayatını ve icraatını değerlendirmeye ve manevî cephesini belirt-

meye çalışmıştır. 

3) Nûru’l-Kemâl. Yeni Osmanlılar’dan Yusuf Paşazade Nuri 

Bey’e dair bir monografidir. 240 sayfalık bu eserde Nuri Bey’i gün-

lük yaşayışı, temiz ahlâkı ve insanî tarafları ile yüceltmiş, bunların 

yanı sıra ihmalciliği, dağınıklığı, unutkanlığı gibi birtakım zaafları 

ile de anlatmaya çalışmıştır. İbnü’l-Emin eserini, Nuri Bey’in vefa-

tının hemen ardından üç hafta gibi bir zaman içerisinde meydanda 

getirmiştir. Bu monografi Nuri Bey hakkında bugüne kadar tek 

kalmış bir eser olma değerini korumaktadır. Eserin İstanbul Üni-

versitesi Kütüphanesi’nde iki yazma nüshası vardır. 

4) İzzü’l-Kemâl. Bu eser, İbnü’l-Emin’in babası Mehmed 

Emin Paşa’nın Babıali’den elli beş yıllık dostu Ferid Paşazâde 

Ahmed İzzeddin’in hayat ve şahsiyetini anlatan monografidir. Bu 

monografi de Ahmed İzzeddin’in ölümünü takip eden on iki gün 

içinde kaleme alınmıştır. Eserin iki nüshası İstanbul Üniversitesi 

Kütüphanesi’ndedir. 

5) Kemâlü’l-İsmet. Eser Fındıklılı İsmet Efendi’ye dairdir. 

Bu küçük risalede İsmet Efendi’nin esas olarak biyografi araştır-

maları yolunda neler meydana getirdiği üzerinde durulur. Çeşitli 

hatıraların da yer aldığı bu monografi de İsmet Efendi’nin vefatını 

takip eden iki gün içerisinde yazılarak tamamlanmış, fakat yayım-

lanması sekiz sene sonra mümkün olmuştur (İstanbul 1328). 

6) Kemâlü’l-kiyâse fi-keşfi’s-siyâse. 503 sayfalık bu eser siyaset 

ilminin bazı konularını tarih felsefesinin bazı meseleleriyle birlikte 

belirli bir sisteme bağlı olmaksızın işlemektedir. Eserde sırasıyla 

tarihin lüzumu ve faydası, tarihi eserlerde gerçek ve gerçek dışılık, 

tarihte gerçek olanın gerçek olmayandan nasıl ayırt edileceği, siya-

set ilminin önde gelen konuları, sefirler ve bunların siyaset ve mil-

letlerarası münasebetlerdeki fonksiyonları, askerlik ve harp konu-

su gibi meseleler ele alınır. Eserde yer alan bölüm ya da fasılların 

başında ilkin Doğu yahut Batılı kaynaklardan seçilmiş ibare ve 
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paragraflar verilmekte, daha sonra bunlar üzerinde tahlil ve yo-

rumlar yapılmaktadır. Eser İbnü’l-Emin’in sosyolojik görüşleriyle 

birlikte tarih, politika, hukuk sahasındaki zengin birikiminin de 

bir aynasıdır. Kitabın tek yazma nüshası İstanbul Üniversitesi Kü-

tüphanesi’nde bulunmaktadır. 

7) Kâmil Paşa’nın Sadareti ve Konak Meselesi. Tarihçi Abdur-

rahman Efendi'nin "Fuad Paşa Konağı Nasıl Maliye Dairesi Ol-

du?‛ makalesinde, Fuad Paşa’nın sarayın Babıali üzerinde gittikçe 

artan nüfuzunu kırmak için kendi istifasıyla birlikte Ali ve Yusuf 

Kâmil paşaların da istifa edip Abdülaziz vaki olacak sadaret tekli-

fini hiçbirinin kabul etmeyerek hükümdarı bazı hususları kabul 

etmeye zorlamak üzere ahde vefasızlık ile, Yusuf Kâmil Paşa’nın 

kendisine teklif olunan sadareti hemen kabul ettiği ve daha sonra 

Fuad Paşa’nın Beyazıt’ta inşa ettirmekte olduğu konağın Abdüla-

ziz tarafından elinden alınarak Maliye Nezareti'ne verilmesinde 

onun teşvikinin rolü olduğu yolundaki iddiaları cevaplandırmak 

üzere kaleme alınmıştır.  

8) Gelenbevî. 17. asrın riyaziye ve mantık âlimi İsmail Gelen-

bevi’nin biyografisidir. Gelenbevi’nin torunu Hayrullah Efen-

di’den nakledilen yeni bilgiler esere orjinal bir değer kazandır-

maktadır. Altmış dört sayfalık eserin yazma nüshası İstan-

bul Üniversitesi Kütüphanesi’ndedir. 
 

9) Kemâlü’s-Safvet. Şair Mustafa Saffet hakkında yazılmış bir 

araştırmadır. 
 

10) Şeyhülislâm Yahyâ Divanı ve Mukaddimesi. İbnü’l-Emin di-

vanın nüsha farkları ile karşılaştırılmış metnini ortaya koymuş, 

ayrıca Yahya Efendi’nin hayatı ve şahsiyeti hakkında zamanına 

kadar yapılmış en geniş çalışmayı gerçekleştirmiştir. Çalışma tak-

dirle karşılanmasına rağmen Ali Emiri Efendi ve Celal Nuri gibi 

bazı önde gelen isimler tarafından sert bir şekilde eleştirilmiştir 

(İstanbul 1334)29.  
 

                                                      
29 İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Divân-ı Yahyâ, Matbaa-i Âmire, İs-

tanbul 1334. 
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11) Hersekli Ârif Hikmet Bey Divanı ve Mukaddimesi. Bu neşir 

de diğer metin neşirlerinde olduğu gibi Hersekli hakkında etraflı 

bir monografi ile zenginleştirilmiştir (İstanbul 1334)30.  
 

12) Leskofçalı Galib Bey Divanı ve Mukaddimesi. Şair Leskofçalı 

Galib’in 1917’de tamamlanmış ve biyografisiyle birlikte ilk defa 

yapılmış neşridir (İstanbul 1335). 
 

13) Evkâf-ı Hümâyun Nezâretinin Tarihçe-i Teşkilâtı ve Nüzzârın 

Terâcim-i Ahvâli. Evkaf müessesesi teracim-i ahval komisyonundan 

Hüseyin Hüsameddin ile birlikte yazılmış bir eserdir. Nezaret ta-

rihçesi kısmı Hüseyin Hüsameddin’e, hal tercümeleri kısmı ise 

İbnü’l-Emin’e aittir. Eserde ilk nazır el-Hac Yusuf Efendi’den Musa 

Kazım’a kadar gelen kırk sekiz evkaf nazırının hal tercümesi yer 

almıştır. Nazif Öztürk tarafından yeni harflere çevrilmiştir (İstan-

bul 1335). 
 

14) Menâkıb-ı Hünerverân. Türk Tarih Encümeni Külliyatı 

içinde yayımlanmak üzere hazırlanması kendisine havale edilmiş 

eserin tenkitli metniyle Mustafa Âlî’nin hayat ve eserlerine dair 

kaleme aldığı monografiden meydana gelir. Bu neşir aynı zaman-

da bizde yapılan ilk ciddi edisyon kritik durumundadır. Yetmiş 

yedi sayfandan müteşekkildir. Eserin 131 sayfalık mukaddimesi 

de Gelibolulu Mustafa Âlî hakkında detaylı bir bilgi veren ilk ça-

lışma olması bakımından ayrıca önemlidir (İstanbul 1926). 
 

15) Tuhfe-i Hattâtîn. Müstakimzade Süleyman Saadeddin’in 

Osmanlı hattatlarına dairyazdığı eserininin sağlam bir metninin 

ortaya konması suretiyle yapılmış bu çalışma Müstakimzade’nin 

hayat ve eserlerinin zengin monografisiyle de değeri bir kat daha 

artmıştır. Bu kitap ayrıca Türkiye’de eski harflerle basılmış son 

kitaptır (İstanbul 1928). 
 

16) Türklerin, Arap Harflerini Tanzim ve İhya Etmek Suretile İl-

me ve Medeniyete Hizmetleri. Arap harfli yazının doğuşu, gelişmesi, 

içinden çıkan yazı çeşitleri ve bunların Türkler’in elinde nasıl yük-

                                                      
30 Yasin Şen, İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal’ın Divan Neşirleri, Gazi Üni. 

Sos. Bil. Enst. 2016, s. 44. 
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sek bir sanat seviyesine eriştiğini, hat sanatının Türk hükümdarla-

rı tarafından nasıl himaye edildiğini anlatan bir eserdir (İstan-

bul1932). 
 

17) Son Asır Türk Şairleri. Fatin tezkiresine zeyl olmakla be-

raber başlangıcı 1800’lü yılları ve daha öncesini de aşmış, son sınırı 

ise 1941’e kadar gelmiş şairlere dair hal tercümesidir. Bugüne ka-

dar yazılmış şair biyografileri içerisinde en hacimli olanıdır. 2352 

sayfa hacmindeki eserde toplam 566 şairin hal tercümesi yer al-

maktadır (İstanbul1930-1942). 
 

18) Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar. 37 sadrazamın hal ter-

cümesiyle birlikte son bir asırlık siyasi tarihimizin de panora-

masını ortaya koyan 2192 sayfalık bu eser, Osmanzade Ahmed 

Taib’in Hadikatü’l-vüzera’sına yapılmış zeyillerin sonuncusudur. 

Son Asır Türk Şairleri’nde olduğu gibi İbnü’l-Emin’in bu çalışması 

da zeyli olduğu eserin kaldığı yerden devamından ibaret değildir. 

Son Sadrazamlar, İbnü’l-Emin’in biyograflığı yanında siyasi tari-

hçiliğini göstermesi bakımından da önemlidir (İstanbul 1940-1952). 
 

19) Son Hattatlar / Tuhfe-i Hattâtin’in telif tarihi olan 1760’tan 

1953’e kadar 329 hattatın, şöhret sahibi oldukları yazı şubeleri ile 

yazılarından seçilmiş örneklerin yer aldığı hal tercümesidir. Eser 

Türk hat sanatının iki yüzyıla yakın son tarihi için müstesna bir 

kaynak teşkil etmektedir (İstanbul 1955). 

 

20) Hoş Sadâ, Son Asır Türk Musikişinasları. Bu çalışma, 

Ebuishakzade Esad Efendi’nin, arakası getirilmemiş olan mu-

sikişinaslar tezkiresi Atrabü’l-âsâr’ın bıraktığı 1785 yılından bu ya-

na gelmiş musiki erbabının hal tercümelerini ihtiva etmektedir. 

İbnü’l-Emin eserini vefatı dolayısıyla tamamlayamamış, 

çalışmanın ikmali Yenişehirli Avni Bey’in torunu Mevlevi Avni 

Aktuç tarafından gerçekleştirilmiştir (İstanbul 1958). 
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XII 

 

AHMET RİF‘AT EFENDİ 

 

M. Faruk BAYRAKTAR* 

 

GİRİŞ 

Tatil günü olmasına rağmen, bizleri dinlemeye gelen seçkin 

bir topluluğa hitap etmekten mutluluk duyuyorum. Hepinizi say-

gıyla selamlıyorum.  

Ahlâk, felsefe, tarih, edebiyat, tıp vb. her konuda kaynaklar-

dan faydalanmak gerekiyor. Öyle durumlar oluyor ki, araştırmacı 

hiç ummadığı bir eserde çözüm üreten, ufuk açan birtakım nadide 

bilgilerle karşılaşabiliyor. Bu bilgiler hele bugün unutulmuş ya da 

unutulmaya yüz tutmuş, kütüphanelerin tozlu raflarında okuyu-

cuları bekliyorsa, elbette o kaynağın değeri bir kat daha artmakta-

dır. Özellikle Arapça-Osmanlıca yazılmış bu kaynaklardan yarar-

lanmak için Arapça ve Osmanlıcayı iyi bilmek gerekir. 

Orhan Şaik Gökyay şöyle diyor: ‚Nedir bunlar? Bir sözlük, 

bir coğrafya kitabı, bir fetva mecmuası, bir edebî eser, ya da bir 

arşivde türlü belgeler arasında unutulmuş gitmiş, çoğu kez tek 

başına kalmış bir vesika.‛1 

Bu toplantıda sunulan tebliğlerde bu nadide eserlerden fay-

dalanıldığını müelliflerin ahlâk anlayışlarına dikkat çekildiğini 

gördük.  

                                                      

* Prof. Dr., Düzce Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Kurucu Dekanı, mfbay-

raktar@duzce.edu.tr 
1  I. Uluslararası Türk Folklor Kongresi bildirileri, Ankara üniversitesi 

Basımevi, Ankara, 1976, s.119-125.  
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Çok şükür Orhan Şaik Gökyay’ın, dile getirdiği noktalarda, 

mesela Başbakanlık Arşiv belgelerinin tasnif edilmesi, okunması 

ve basılması noktasında mesafeler alınmıştır. Son yıllarda yapılan 

bu güzel ve başarılı çalışmaları takdirle karşılıyor, devamını dili-

yoruz. 

Bu tebliğde Ahmet Rif’at Efendi’nin kısaca hayatı ve eserleri 

üzerinde durulacaktır.  

1. Hayatı: 

Tanzimat dönemi tarihçisi, ahlâk ve ansiklopedi yazarı. İs-

tanbul’da dünyaya geldiği bilinmekle birlikte doğum tarihi belli 

değildir. Ispartalı Şaban Çelebizade Mehmed Efendinin oğludur. 

Ailenin mesleğini bildiren Yağlıkçızade diye tanındı. Kendisiyle 

aynı dönemde yaşamış olan ve ‚topal‛ namıyla bilinen diğer Ah-

med Rif’at Efendi’den bu şanıyla ayrılır.2 Ahmet Rif’at küçük yaşta 

maliyeye girip orada yetişti ve sırasıyla Bahriye muhasebeciliği, 

İdare-i Bahriyye reisliği, Girit ve Selanik defterdarlığı, İzmir rü-

sumat müdürlüğü, Islahat Komisyonu üyeliği, Esham-ı Fevkalede 

müdürlüğü yaptı. Mühâsebat-ı Atîka muhasebeciliğinden emekli 

oldu. 1312/18953 yılında İstanbul’da vefat etti. Kabri, Fatih’te Emir 

Buhâri Tekkesindedir. 

2. Eserleri: 

Devlet hizmetlerinin yanında ilmi çalışmalar yapan ve kay-

naklarda ressam olduğu kaydedilen Ahmed Rif’at Efendi, tarihe 

ve ahlâka dair eserler kaleme almıştır.4 Müellifin dört eseri vardır. 

                                                      
2 Bkz. Hasan Yüksel - M. Fatih Köksal, Ahmed Rif’at, Devhatü’n- Nukabâ, 

Sivas, 1998, s.34-35; Salih Çift, Gerçek Bektaşilik, İz Yayıncılık, İstanbul, 

2007, s.15. 
3 Vefat tarihini 1894 olarak değerlendiren vardır. Bkz. Ali Rıza Karabulut, 

Mu’cemu’l-Mahtutât el-Mevcude fî Mektebâti İstanbul ve Anadolu, 

1.cüz, y.y., t.y, s.276; Ahmet Kahraman, ‚Ahlâk-ı Alaî‛, DİA, c.2, s.16. 
4 Bkz: Müjgan Cunbur, ‚Ahmed Rif’at Efendi‛ Türk Dünyası Edebiyatçıları 

Ansiklopedisi, AYK Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 2002, s.181; Abdül-

kadir Özcan, ‚Ahmed Rif’at Efendi Yağlıkçızade‛ DİA, II, s.130-131;  

Türk Dili Edebiyat Ansiklopedisi, I, Dergah Yay., İstanbul 1977, s.75. 
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Aşağıda bunlar hakkında bilgi verilecek ve değerlendirmeler yapı-

lacaktır.  

a. Nakdü’t-Tevarih:  

Hz. Âdem’in yaratılışından 1878’e kadar geçen olayları kap-

sayan, genel bir tarih kitabıdır. Olaylar kronolojik olarak ele alın-

mıştır. Bir tarih kitabı olduğu söylenebilir, eseri tarihçiler değer-

lendirmelidir. 

Şeyh Yahya Efendi matbaasında 1296/1879’da İstanbul’da 

neşredilen eser 818 sayfadır. 

Şuara-i benamda Sa’dî Efendi’nin işbu Tarih-i umumiye söy-

lediği tarihtir. 

Hazreti Rif’at Efendi-î celilül-itibar 

Arz-ı inzâr-ı enam itdi güzel bir yadigar 

  Yadigâr ammaki hüsn-i insicamiyle anın 

  Şüphesiz eyler hüner mendan alem-i iftihâr 

Bir eserdir hak bu kim hatta küçük bir nüshası 

Olsa layık hilye-i ibret ile şehr-i tişar 

  Böyle bir tarih ra’na görmemiş çeşm-i felek 

  İşte tarih-i selef, işte tevarih-i kibar 

Başkaca ol zat-ı âlî kadar tedvin itdi hem 

Bundan evvel sarf-ı himmet eyleyüp bir bergûzâr 

  Aferin sad aferin, böyle maarifinde kim 

  Eyledi tekrir te’lif ile kesb-i iştihar 

Tab u temsil ettirüp oldu muvaffak neşrine  

Çünkü itmişdi ona ashab-ı irfan intizar 

  Bu gibi ibraz-ı asâr eden ehl-i himmetin 

  Sa’yini meşkûr ider elbet Cenab-ı kirdigar 

Söyledim bu cevhereyn tarihî Sa’di tabına  

Basılup Nakdü’t- Tevarih oldu makbülü’l-iyar 
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Bu eserin mücevher tarihe göre 1296 yılında yazıldığı anla-

şılmaktadır.5 

b. Lügat-ı Tarihiyye ve Coğrafiyye: 

Ahmed Rif’at Efendi, biraz önce ifade edildiği gibi tarihe, az 

sonra arz edeceğimiz gibi ahlâka dair eserler telif etmiş, fakat daha 

çok bu eseri ile tanınmıştır. İlk üç cildi 1299, son dört cildi ise 1300 

tarihinde olmak üzere, yedi cilt halinde İstanbul’da Mahmud Bey 

matbaasında basılmıştır. 

Bir ansiklopedik sözlük olan, alanının ilk ve başarılı örnekle-

rinden biri kabul edilen 7 ciltlik eserin bugünkü araştırmalara ışık 

tutacak bir içeriğe sahip olduğu görülmektedir.  

Alfabetik sırasıyla (mesela 1. ciltte elif ile başlayan isimler 

olaylar< yer almaktadır.) meşhur kişilerin ve müelliflerin biyog-

rafileri, önemli olaylar, tarih boyunca kurulmuş devletler, millet-

ler, bunlara ait başlıca tarihler, iklimi, nüfusu ve coğrafyaları hak-

kında maddeler halinde bilgiler verildiğinden bu eser, gerçekten 

kapsamlı bir tarih-coğrafya sözlüğü özelliği taşımakla birlikte, 

diğer ilim ve fenlere dair pek çok bilgiyi de ihtiva etmesi bakımın-

dan genel bir ansiklopedi özelliği taşıdığı da söylenebilir. O kadar 

ki kimi yerde hiç akla gelmedik maddelerin içinde, kimi yerlerde 

ise bilinen madde başlıkları altında toponomiden6 halk meteorolo-

jisine, etnografyadan halk hekimliğine kadar çeşitlilik gösteren 

konularda değerli bilgiler verilmektedir. Mesela birinci cilt eimme 

ile başlıyor, yedinci cilt yılan balığı ile bitiyor. 

 Eserdeki bu folklorik bilgiler, yeniden ele alınıp değerlen-

dirilmeyi, bugüne ulaştırılmayı bekliyor. Bir örnek vermek gere-

kirse müellif yedinci ciltte (s. 139-141) sekiz çeşit hâle’den söz edi-

                                                      
5 Mücevher Tarih: Divan Edebiyatında ebcet hesabına göre yalnız noktalı 

harflerin sayıldığında söz konusu olan olayın yazılış tarihini gösteren 

dize. Burada son beyitin ikinci satırındaki noktalı harfler hesap edildi-

ğinde hicri 1296 tarihi bulunmaktadır.  
6 Toponomi: Yer isimlerinin (toponimlerin), onların orijinlerinin, anlam-

larının, geçirmiş olduğu değişimi inceleyerek tarih bilimine yardımcı 

olan bir bilim dalıdır.  
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yor: Limanlık hevada hâle, rüzgârda hâle, hâle-i sağira, hâle-i ke-

bire, turuncu hâle, hâle-i mütevaliyye, hâle-i maa bulut, hâle-i ka-

zibe. Bu bir dil ve kültürel zenginliktir.7 

Ahmed Rif’at Efendi’nin verdiği bu bilgiler, halkın asırlar 

boyu süregelen gözlemlerine dayanıyor. Eserde buna benzer nice 

malzeme uzanacak bir eli, araştırmacıları bekliyor. 

150 yıl kadar önce kaleme alınan bu eserde bazı eksikler hat-

ta hatalar bulunabilir. Eserin eksikleri tamamlanarak gerektiğinde 

bilgileri güncellenerek varsa yanlışlar tashih edilerek uzman bir 

ekip tarafından günümüz Türkçesi ile okuyucu ve araştırmacıların 

istifadesine sunulması en büyük temennimdir. İtiraf etmeliyim ki 

ben de bu eser hakkında yeni bilgi sahibi oldum. 

Salonda bulunan izleyicilerimizin zihninde ‚Bu eserde Düz-

ce hakkında bilgi var mı?‛ diye bir soru oluşabilir. Cevap: Eserde 

Düzce maddesi yok. Fakat Bolu maddesinde elbette Düzce ile ilgili 

bilgiler verildiği söylenebilir.  

‚Bolu, Kastamonu vilayeti dâhilinde ve Kastamonu şehrinin 

garb-ı cenubiyesinde ve 60 saat buudunda bir sancak merkezidir. 

Ovası gayet güzel ve mahsüldar olup, her nevi mahsulden yetiş-

mekte, kök boya, tiftik, keten ve pirinç gibi şeyler hâsıl olmaktadır. 

Ve nüfus-ı mevcudesi mülhak nevahisi ile beraber 17.000 radde-

sindedir. 86 cami,14 medrese, 10 tekke, 140 mektebi ve civarında 

müteaddid maden suları vardır. 700.000 dönüm tahmin olunan 

cesim ormanlarından kereste yapılıp, Karadeniz’e indirilmiştir. İş 

bu şehir ‚Claudiopolis‛ nam şehrin kadimen harabesi civarına 

yapılıp, mukaddemen Bastan namı verilmiştir.‛8 

Tasvir-i Ahlâk 

Alfabetik bir ahlâkî terimler sözlüğüdür. Fakat dil sözlükleri 

gibi, kelimeler/terimler kısa değil, genişçe açıklanmıştır. Müellif, 

kelime ve terimleri ‚elif ba‛ sırasına göre düzene koymuştur. 

                                                      
7 Mesela Gümüşhane civarında her birine farklı isim verilen 16 çeşit elma 

yetiştirildiği bilinmektedir.  
8 Ahmet Rif’at, Lügat-i Tarihiyye ve Coğrafiyye, İstanbul, 1299, c. 2, s.11-

12. 



344   SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ VE AHLÂK ANLAYIŞLARI 
 

 

Bursalı Mehmet Tahir Efendi şöyle der: ‚Güzel ve çirkin 

ahlâk, elif ba sırasına göre bildirecek şekilde tertiplenmiş mü-

kemmel bir İslâm ahlâkı kitabıdır ki, cidden istifadeye şayandır.‛9 

Eserin yazılış tarihinin mücevher tarihe göre 1305 olduğu 

aşağıdaki manzumeden anlaşılmaktadır.  

Hazreti Rif’at Efendi-i Maarif pişenin 

Sa’yini meşkûr ide lutfiyle Rabb-i müsteân 

  Çünki ibrâz-ı kemâlâta kılup hasr-ı vücûd  

  Nevbenû asâr ile tezyin-i asr eyler heman 

İşte bu te’lif zîbayi dahi ikmal idüp 

Hem ana Tasvîr-i Ahlâk ile virmiş nâm u şân 

  Öyle bir bahr-i hakayıktır bunu mecmua kim 

  Dürr-i meknunlar olur peyda içinden bîgüman 

Her kelamı pürhikem her lafzı bir bahs-i bedi’ 

Zübdesi ayn-ı meanî şivesi hüsn-i beyan 

  Tab’ına oldu muvaffak sâye-i şâhânede 

  Tâ ebed mülkinde daim ola sultan-ı zaman 

Sa’diya! Nazm eyledim tarîh-i cevher dârını 

Tab’a layık dediler Tasvir-i Ahlâkı cihan 

Titizlikle hazırlanan kitapta ahlâk konuları ele alınmış, ke-

limler ve terimler büyük bir maharetle açıklanmış, yeri geldiğinde 

ayet ve hadis mealleri ile, yeri geldiğinde Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, 

Hz. Ali, Hasan el Basri, İmam-ı Azam gibi İslâm büyüklerinin söz-

leri ile; Farabi, İbn Sina, Gazali, Fahrettin-i Razi gibi İslâm filozof-

larının, Eflatun, Sokrates, Bacon, Descartes, Pascal gibi batılı filo-

zofların sözleri ile, ayrıca yaşanmış olay ve haberlerle, beyitlerle 

süslenip kuvvetlendirilmiştir. 

                                                      
9  Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, Matbaa-i Amire, İstan-

bul,1342,  c. 3, s. 61 
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Kitapta geçen bir beyit şöyledir: 

‚Geçip gitmekte olan günler, gence öğüt verir 

Tecrübelerden ders almayan kişide hayır yoktur‛10 

Müellif çocukluk yıllarına ait bir hatırayı şöyle anlatmakta-

dır: ‚Çocukluğumda bir ihtiyar elinde tahta havan, taka tuka gibi 

şeyleri sokaklarda dolaşarak satardı. Her köşe başına geldiğinde 

durup özel bir tavırla şunları söylerdi:  

İyilik eden iyilik bulur, 

Kemler belasın bulur. 

Eden bulur, sanma kalır, 

Bir gün olur vakti gelir.11 

Eskilerin ifadesiyle, İslâm ahlâkı konusunda kaynak niteli-

ğinde muhtasar müfid bir eser. 

Ahmed Rif’at Efendi, eserinin önsözünde maddi ve manevi 

yükselmenin ancak faziletlerle gerçekleşeceği noktasından hare-

ketle geçmişte pek çok âlimin ahlâkla ilgili kitaplar yazdıklarını, 

ahlâkın ıslahını ve çirkin huyların değiştirilerek düzeltilebileceği-

ni, ahlâk konularını detaylı olarak ele aldıklarını ifade etikten son-

ra ‚bana iyi ve kötü ahlâkın büyük ahlâk kitaplarımızda belirtilen 

açıklamalarını, fayda ve zararlarını, çocuklara varıncaya kadar 

herkesin anlayabileceği açık bir Türkçe ile yazmak kalıyordu‛ di-

yerek bu eserin yazılış amacını belirtir.12 

Müellif bu eserde ahlâkla doğrudan ya da dolaylı ilişkisi 

olan 371 kelime/terim ele almış, bunlardan 53’ü hakkında eş an-

lamlı veya zıt anlamlı başka bir terime atıfta bulunarak ‚< keli-

mesine nazar buyrula‛ demiş, açıklama yapmamıştır. Bunları aşa-

ğıya alıyoruz: 

                                                      
10 Sayfa 154. 
11 Sayfa 14. 
12 Hüseyin Algül tarafından yayına hazırlanan eser, 1975’de Tercüman 

1001 temel eser serisinde 62. Kitap olarak neşredilmiştir. 



 

 

Ar:  Hayâ kelimesine 

nazar buyrula 

Ahlak: Hulk 

Arzu: Emel 

Beddua: İnkisar  

Fısk: Fücur 

Fetanet: Zekâ  

Gına: Servet 

Hudperest: Ucûb 

Hiddet: Gadap 

Hırs: Tama’  

Hoşnûdî: Rıza 

Husumet: Adavet 

İstidat: Kabiliyet 

İstihkak: Ehliyet 

İstirham: Reca  

İntibah: Teyakkuz 

İnziva: Uzlet 

İnam: İhsan 

İnkıyat: İtaat 

İhtimam: Dikkat 

İnayet: İhsan 

Kader: Kaza ve kader 

Keder: Gam 

Kerem: İhsan 

Külfet: Tekellüf 

Kemlik: İsaet 

Mizac: Tabiat 

Meskenet: Zillet 

Meşakkat: Zahmet 

Meveddet: Muhabbet 

Mubahat: Tefahür 

Müsibet: Bela  

Müğalata: Safsata 

Riyaet: Hürmet 

Sa’y: Kesb 

Seyahat: Gurbet  

Safderunluk: Safvet 

Sohbet: Musahabet 

Siyanet: Himaye  

Şetm: Seb 

Tali’: Baht 

Tecrübe: İmtihan 

Tecessüs: Teftiş 

Terbiye: Tedib 

Tergib: Teşvik 

Teslim: Rıza 

Tegafül: Tecahül 

Takbih: Ta’yib 

Tekdir: Tevbih 

Temerrüd: İnat 

Temkin: Mükâfat 

Vesvese: Vehim 

Zaman: Vakit



 

 

Eserde genişçe ele alınan 318 ahlâkî terimden 7’sini örnek 

olarak ve kısaltarak aşağıya alıyoruz: 

a1- AFV: Hataları bağışlamak, hakkı olan, alması gereken 

şeyden kendi rızası ile vazgeçmek demektir. Cenab-ı Hak, bu yük-

sek ahlâkî özelliği Kur’ân’da övmüştür.1 Afv en yüksek değerdir 

ve onun lezzeti intikam lezzetinden daha hoştur ve kâmil kişilerin 

kalplerine sevinç doldurur. Çünkü affın lezzeti şeref ve övülme, 

intikam ise kötülenme sonucu verir. Güç sahibi olduğu halde, öf-

kenin gereğini süratle yerine getirip intikam almak, övülmüş kişi-

lerin adetlerinden değildir. Onlar, affın en üstününün cezalandır-

maya gücü var iken yapılan af olduğunu bilirler. 

Aftan sonra kabahatliye sert davranmak ve kabahatini tekrar 

tekrar yüzüne vurmak çirkindir ve kindarlığın sonucu yapılan bir 

davranıştır. (s. 239-240) 

Müellifin günümüzde tavan yapan şiddetin azalmasında 

önemli bir faktör, yüksek bir ahlâkî değer olan af konusu üzerinde 

durması çok önemlidir. Ancak o her suçun/suçlunun affedileme-

mesini ister ve şöyle der: ‚Şurası da hatırda kalmalıdır ki af, bile-

rek olmayan ve bir hadde varmayan hatalar hakkında olup, kasten 

işlenen, ilahi prensipler ve kanunlarca suç sayılan ve cezayı gerek-

tiren kötülüklere af ile muamele etmek, benzer kötülüklerin iş-

lenmesine ruhsat vermek ve sınırları çiğnemek demek olduğun-

dan caiz olmaz.‛ (s. 240) 

Demek ki genel kural affetmek, affedici olmak, ancak her su-

çu affetmemektir. 

a2- BEŞAŞET: Güler yüzlülük demektir. Buna, fıtratında ve-

rilen bir huy olduğunu söylersek pek hata etmiş olmayız. Çünkü 

gam hamalı bir takım suratsız kişilerin sevinç ve neşe zamanların-

da da güler yüzlü olmadıkları çok defa görülmüştür. Eğer, yaratı-

lışa bağlı (cibilli) olmamış olsaydı onlar da herkes gibi, sevinç za-

manı gülüp oynarlardı. 

                                                      
1 Bakara Suresi 2/237; A’raf Suresi 7/199. 
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Her zaman gamlı/kederli bir halde yaşayan adamlarla ülfet 

ve sohbet etmek insana gam ve keder getirir. Tıpkı bunun gibi 

güler yüzlü ve fıtraten neşeli kimselerle ülfet ve muhabbet etmek 

de insanı ferahlatır ve kederini giderir< Eğer bir ihtiyacın varsa, 

iyi huylu ve güler yüzlü kişilere söyle< (s. 49)  

a3- EHLİYET: Bir işte meleke elde etmek, maharet kazanmak 

ve o işi kolaylıkla görebilmek / yapabilmek demektir. Cenab-ı 

Hak, insanların her birine ayrı bir yetenek, farklı bir kabiliyet ver-

miştir. Kimi, fikre muhtaç olan işlerde, kimi el veya bütün vücut 

ile yapılan işlerde ehil ve erbab olur. İstidat ve kabiliyetine uygun 

olmayan bir işe / alana yönlendirilen çocuk ne kadar çalışsa da 

mecbur olduğundan tam bir başarıya ulaşamaz. Fakat kabiliyetine 

uygun bir işe verilen ve ona devam eden çocuk, kendisine uygun 

olan bu işte kolaylıkla ilerler ve yüksek seviyede başarıya ulaşır. 2 

Buradan hareketle bir insan, fen ve sanat dallarından hangi-

sinde daha çok ehliyet ve maharet sahibi olmuş ise o fen ve sanata 

müteallik işlerde istihdam edilmelidir. Mesela bir musikişinası 

güzel ve muntazam söylüyor diye vaaz kürsüsüne çıkarmak mas-

lahata uygun düşmez ve bu yolla istenen hedefe ulaşmak kolay 

olmaz. (s. 41-42) 

a4- GADAP/ÖFKE: Dışarıdan gelecek tehlikeleri bertaraf 

etmek için Cenab-ı Hak tarafından kullarına ihsan buyurulmuş bir 

kuvvettir. Bir kimse akıl ve hikmetin tedbirine tabi olarak hilm 

gereken yerde hilm, şiddet gerekli olan yerde şiddet gösterirse 

övülen bir davranışa sahip olmuş olur. Aksine, ifrat ve tefrit ola-

cak davranışlarda bulunursa çirkin durumlara düşer. Öfke arttığı 

zaman insan, artık düşünerek söz söyleme gücünü yitirip yalnız 

bağırıp çağırmaya başlar. Gözleri kimseyi görmez, kulakları söy-

lenenleri duymaz olur. Rengi atan yüzünden, kızaran gözünden 

dehşetli bir hale gelen nefsinden her türlü cinayeti işlemeye hazır 

olduğu anlaşılır. O vakit bu kişiyi bu halden ne din, ne kanun ne 

de nasihatçilerin güzel sözleri engelleyebilir. (s. 255) 

                                                      
2 Günümüzde eğitimde öne çıkan Haward Gardner’in Çoklu Zekâ Teori-

sinin temeli, et-Tusi gibi başka âlimler tarafından da dile getirilen bu 

anlayışa dayanır.  
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Müellif, bu durumda insan, bir aynaya bakıp ne hale geldi-

ğini görmüş olsa bir daha öfkelenmeye tövbe ederdi, dedikten 

sonra devamla şöyle der: ‚Öfkenin ayağa kalktığı zamanda onun 

teskini için Ya Afuv, Ya Halîm diyerek, Cenab-ı Hakk’ın gü-

nahkârlar hakkındaki af ve merhametini düşünmek, bulunduğu 

yerden kalkıp bir başka yere gitmek, intikamın kötü bir sonuç do-

ğuracağını düşünmek gibi davranışların faydalı olduğu tecrübe 

olunmuştur.‛ 

‚Cahilin hiddeti sözünde, akıllının hiddeti ise işindedir.‛ 

derler. Her ne olursa olsun öfkeye tabi olmak edebi kaybettirir. 

Edep kaybolunca da insanın yapmayacağı kötülük kalmaz. Öfke-

nin bir fenalığı da ev ve iş idaresinde çeşitli rahatsızlıklara ve yol-

suzluklara sebep olmasıdır. Çünkü aile fertlerine, arkadaşlarına, 

idaresi altındakilere sert davranılırsa onlar gönül hoşluğu ile iş 

yapmazlar. Zorla yapılan işte ise hiçbir zaman hayır ve fayda ol-

maz. İnsana seve seve iş yaptıran, tatlı dil ve güler yüzdür< (s. 

256) 

a5- HÜRMET: Saygı, tazim mamasına gelir. Diğer bir ifadey-

le her ehil görülen ve kendinden âlim ve yaşlı olan kişiye itaatle 

tevazu göstermektir. Bir millet, bir cemiyet ve aile fertleri arasında 

hürmet kalktığı / azaldığı zaman yerine ihtilaf, çatışma, çekişme, 

zıtlaşma ve bunların sonucu olan, kin ve düşmanlık girer. Zira 

hürmetle düşmanlık bir arada bulunmaz. Bu alemde ihtiyarlar 

gençlere, âlimler cahillere, efendiler hizmetçilere ve genel olarak 

yüksek seviyelerde olanlar kendilerinden aşağıda olanlara örnek 

olduğu ve her halükarda bunlar, onlara müracaat mecburiyetinde 

bulunduğu cihetle insan kendisinden üstün olanın hüsnü teveccüh 

ve riayetine mazhariyetle feyizyâb olabilmek için onlara hürmet ve 

saygıda kusur etmemelidir< Müellif sözlerini şöyle tamamlıyor. 

‚Ben hürmet ve saygıyı alışkanlık haline getirenlerden hiç birinin 

bundan dolayı zarar gördüğünü veya şeref ve itibardan düştüğüü 

görmedim. Aksine hürmet ve saygıda kusur eden mütekebbirler-

den çoğunun, kimsenin yanında saygıya sahip olmadığını gör-

düm.‛(s. 103). 
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6- TEENNÎ: Yavaş ve yumuşak hareket etmektir. Büyüklük 

ve yüksekliğin ölçüsü olan güzel bir alışkanlıktır. Ancak nefsini 

sabır ve sebata alıştıranlar, bu güzel huyu elde ederler. Teennî ile 

yani yavaş yavaş, acele etmeksizin yapılan işe hata ve pişmanlık 

yol bulamaz. Ceza vermekte acele etmemek, iyilik ve mükâfatta 

ise acele etmek gerektiği gibi günlük işlerde / muamelelerde biraz 

teenni lazımdır. İnsan bir işe başlarken hazırlıklarını yapmalı, işin 

fayda ve zararlarını düşünmeli, zararını olacağını bilirse onu terk 

etmelidir. ‚İlk yapılacak şey, işin sonunu düşünmektir.‛ hükmün-

ce hareket ederek aceleyi terk etmeli ve şeytanın işe karışmasına 

meydan vermemelidir. (s. 54-55). 

a7- ÜLFET: Alışmak, ısınmak, birbirini sevip saymak mana-

sına gelir. Bir milletin medeniyet derecesi, o millet fertlerinin bir-

birlerine karşı gösterdikleri ülfet ve ünsiyet derecesiyle mütenasip 

olduğunu erbab-ı dikkat tecrübe etmişlerdir. Başkalarının olur 

olmaz ayıbını sayan ve ülfet ettiği dostlarını ikide bir ayıplayan, 

küçük düşüren ve onları cehaletle itham edenler yalnız kalmaya 

mahkûm olurlar. (s. 27). 

Ahmet Rıfat Efendi herkesle ülfet edilemeyeceğini belirtir ve 

şöyle der: ‚Şu kadar var ki alçaklık ve hainliği defaatle meydana 

çıkan kimselerle ülfet etmek, dostluk kurmak caiz değildir.‛ (s. 

28). 

c. Bergüzâr 

Kınalızade Ali Çelebi (ö.979/1572)’nin Ahlâk-ı Alaî adlı, -

daha sonra yazılan ahlâk kitaplarına kaynaklık eden- eserinin kı-

saltılmış şekli, telhisi, özetidir. Ahmet Rif’at Efendi’nin bu eseri 

önce Bergüzar, Girit-Hanya’da 1291/1874’de 115 sayfa ve İstanbul 

Matbaa-i Amire 1292/1875’de 112 sayfa olarak neşredilmiştir.  Eser 

daha sonra Bergüzâr-ı Ahlâk adıyla İstanbul’da 1315/1898, 

1318/1900 yıllarında basılmıştır.  

Bergüzâr-ı Ahlâk, idadîlerde ders kitabı olarak okutulmuş-

tur.  
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Bülağa-i şuara-i asırdan Girit vilayet-i celilesi divan-ı temyiz 

reisi faziletli Samih Efendi Hazretleri’nin ufk-ı tab’ından 

takrîzgûne lâmih ve sânih olan nazm-ı encüm nazirdir. 

Bârekallah zehî nüsha-i pâk 

Oldu serlevha-i adâb u kelam 

  Komadı fenn-i edebde müşkil 

  Dine layık ana miftah-ı meram 

Hayr ile yâd olunur bîşüphe 

Hazreti Rif’at Efendi-i benam 

  Himmet-i mahz ile kim bu eseri 

  Hâme-i hikmeti etti erkâm 

Bergüzar eyledi afâka bunu 

Ömrü efzûn ola tâ rûz-ı kıyam 

Eserin değerlendirilmesi: Ahmed Rif’at Efendi, Kınalızâde 

Ali Efendi’nin Ahlâk-ı Alâî adlı eserinin özeti mahiyetinde olan bu 

çalışmaya, fazilet/erdemlerin tasnifi ile başlamaktadır. Tablo ha-

linde verilen bu tasnifi aşağıya alıyoruz: 

Üç Kuvvet Rezilet Fazilet Rezilet 

Tefriti İtidali İfratı 

Kuvve-i gadabiyye/ 

Öfke gücü 

Cebânet/ 

Korkaklık 

Şecaat/ 

Yiğitlik 

Tehevvür/ 

Saldırganlık 

Kuvve-i mümeyyize/ 

Temyiz gücü 

Belâdet/Ahm

aklık 

Hikmet Cerbeze/ 

Kurnazlık 

Kuvve-i şeheviyye/ 

Arzu gücü 

Humûd/ 

Şehvet azlığı 

İffet Fücur/ 

Fuhuş ve haz 

düşkünlüğü 

  Adalet  
 

Bir insan, kuvve-i gadabiyyesini tehevvür ve cebânetten, 

kuvve-i mümeyyizesini cerbeze ve belâdetten, kuvve-i şeheviyye-

sini fücur ve humûddan kurtarıp şecaat, hikmet ve iffet faziletleri-

ne malik olabiliyor ise o kimse bahtiyardır, Allah’ın inayetiyle gü-

zel ahlâk sahibi olup dünya ve ahirette yüksek derecelere ulaşaca-

ğında şüphe yoktur. (s. 4-5) 
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Mutlu olmak isteyen kimse, nefsin üç gücünü sırasıyla dü-

şünüp değerlendirmelidir. İlk önce şehvet/arzu gücünün fazileti 

olan iffeti, ikinci olarak gadab/öfke gücünün fazileti olan cesareti, 

üçüncü olarak temyiz/idrak gücünün fazileti olan hikmeti aramalı, 

sapma ve kaymalara karşı gayret göstermelidir. Tabii, bunları elde 

etmek ve korumak kolay değildir. Bunun için matematik ve dinî 

ilimleri öğrenmek gerekir. Allah’ın yardımıyla bu mertebeye ulaş-

tığı için o üç kuvvetin (şehvet, gadab, temyiz) tertip ve tehzibini 

tamamlamış olur. İşte bu mertebede adalet fazileti kazanılır. Ada-

let, bu üç faziletin toplamı ve birleşimidir.  

Şecaat sahibi olan kişi güzel ahlâk ve adalet sahibi olur. Şe-

caatin on bir çeşidi vardır, bunlar: 

1. Kibr-i nefs     7. Şehâmet 

2. Necdet     8. Tahammül 

3. Uluvv-i himmet    9. Tevazu  

4. Sebat     10. Hamiyyet 

5. Hilm      11. Rikkat’tir. 

6. Sükûn 

Şecaatin ifratı tehevvürdür, bu huya sahip olan kimse mu-

kavemet ve mukabele edemez, kendisine zarar verebilir. Tefriti 

cebânettir. Korkak olan kimse, sabır ve sebat gerektiren güzel bir 

mahalde ve harplerde bile sebepsiz korkuya kapılır. 

Kuvve-i mümeyyizenin fazilet ciheti hikmettir. Bu ahlâka 

sahip olan kimse, güzel ahlâk ve adalet sahibi olur. Hikmetin yedi 

çeşidi vardır, bunlar: 

1. Zekâ     5. Güzel düşünme  

2. Sür’at-i intikal   6. Ezberleme 

3. Zihin açıklığı   7. Hatırlama’dır. 

4. Kolay öğrenme 

Hikmetin ifratı cerbeze, tefriti ise belâdettir. 

Kuvve-i şeheviyye/arzu gücüne gelince, bu gücün fazilet ci-

heti iffettir. Buna sahip olan kişi de güzel ahlâk ve adalet sahibi 

olur. İffetin on iki çeşidi vardır, bunlar: 



                              AHMET RİF‘AT EFENDİ, M. FARUK BAYRAKTAR                                  353 
 

 

1. Hayâ     7. Kanaat 

2. Rıfk      8. Vakar 

3. Ahlâk-ı hamideye istekli   9. Sabır 

4. Müsâhelet     10. İntizam 

5. Hüsn-i taakkul / Güzel düşünme  11. Hürriyet 

6. Vera’     12. Sehâ’dır. 

Müellif, sehânın alt başlıklarını şöyle sıralar: Kerem, îsar, aff, 

mürûet, neyl, muvâsât, semâhat, müsâmahat. Tabloda görüldüğü 

gibi iffetin ifratı fücur, tefriti humuddur. Yukarıda sıralanan üç 

fazilet/erdem bir kimsede bulunursa o kimse âdil sayılır. Adaletin 

ifrat ve tefriti yoktur. Zıddı cebr, eza, haksızlık, zulümdür. Adale-

tin on iki çeşidi vardır, bunlar: 

1. Sadâkat    7. Hüsn-i şirket 

2. Ülfet      8. Hüsn-i kaza 

3. Vefa     9. Teveddüd 

4. Şefkat    10. Teslim 

5. Sıla-i rahim    11. Tevekkül 

6. Mülâkat    12. İbadet’tir. 

Nefsin Hastalıkları  

Ahmet Rıfat Efendi, cehalet, hayret, öfke, kin, haset, şehevat, 

betalet/işsizlik, hüzün, tembellik, acizlik, korku, kötü söz, cimrilik 

ve riyanın kötü ahlâk olduğu gibi, bunları nefsi hastalıkların da 

sebebi ve kaynağı olarak değerlendirir. Müellif, yukarıda zikredi-

len nefsi hastalıklar ve bu hastalıklardan kurtulma çarelerini ver-

mektedir. (s. 18-34). 

Aşağıda örnek olmak üzere Ahmet Rıf‘at Efendinin nefsi 

hastalıkların başında zikrettiği cehalet hakkında kısa bilgi verile-

cektir.  

Ahmet Rıf‘at Efendi, nefsi hastalıkların kaynaklarından biri 

olarak gördüğü cehaleti ikiye ayırır: 

1. Cehl-i basit: Ona göre bu hastalığa müptela olan kimse 

cahildir. Ancak cahilliğinin farkındadır. Bu mertebede kalmak 
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kınanmıştır. Bu kişinin cehaletten bir şekilde kurtulmaya gayret 

sarf etmesi gerekir. 

2. Cehl-i mürekkeb: Bu hastalığa müptela olan kimse bir 

şey bilmez. O kadar ki bilmediğini de bilmez. Hatta her şeyi bildi-

ğini iddia eder. 

İslâm ahlâk düşüncesinde mutluluk, ahlâkın nihâi amacı ola-

rak görülmüştür. Kınalızâde Ali Efendi, insanın mutluluğunu ön 

plana alan ahlâkçılardan biridir. Onun zikrettiği ve Ahmed Rif’at 

Efendi’nin naklettiği açıklamalar, bireysel mutluluğa yöneliktir. 

Ancak o, insanın mutluluk ve yetkinliğe ulaşabilmesi için bir ara-

da yaşamak, insanlarla kaynaşmak zorunda olduğunu, çünkü on-

ların yardımına ihtiyacı bulunduğunu belirtir. Buradan mutlulu-

ğun, bireyden aileye, aileden topluma doğru genişleyen bir yelpa-

zede mümkün olduğu ortaya çıkar. Ahmed Rif’at Efendi, Kına-

lızâde Ali Efendi ve diğer İslâm ahlâkçıları gibi ev yönetimi, mal 

yönetimi ve izdivaç ile ilgili düşüncelerini beyan ettikten sonra 

konuşma, hareket etme, sükûn, anne-babaya itibar etme, muhab-

bet ve sadâkatle ilgili konular üzerinde durmaktadır. (s. 35–52) 

Örnek vermek gerekirse yirmi kadar konuşma kuralı sırala-

yan müellif, konuya ilişkin sözlerini şöyle tamamlamaktadır. ‚Sö-

zü güzel, yeterli, uygun, muhtasar, müfid söylemeli; söz, dinleyen-

lerin katında makbul ve muteber olmalıdır.‛ (s. 45) Öte yandan 

müellif, muhabbet ve dostluğa duyulan ihtiyaç, dostluk kuralları 

ve kimlerle dost olunacağı hakkında değerli bilgiler vermektedir: 

‚Dost olarak seçilecek kişi çocukluğundan itibaren anne-

babasına nasıl davranmış? Şayet itaatsizlik etmiş ise onu bırak, 

eğer anne-babasının hukukuna riayet etmişse onunla dostluğu 

devam ettir. Çocukluk yılları bilinmiyorsa şimdiki temayül ve ar-

zularına bak, eğer arzusu nefs ü heva peşinde koşmak ise dostluğa 

devam etme<‛ (s. 53) 

Görüldüğü gibi müellifin, insan ilişkilerini pekiştiren, mutlu-

luğu arttıran ve azaltan ahlâkî ilkeler ve âdâb-ı muaşeret üzerinde 

ısrarla durduğu görülmektedir. 
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Çeşitli Tavsiyeler: 

Müellif eserini tamamladıktan sonra ilave tavsiyelerde bu-

lunmaktadır. Önemine binaen bunları aşağıya alıyoruz. 

 Öncelikle Rabbini bil, O’na karşı kulluk görevlerini yerine 

getir. 

 Daima öğrenmeye ve öğretmeye yönel. 

 Allah Teâlâ’dan kalıcı olanı ve iyilik iste. Faydası kalıcı ol-

mayanı isteme. 

 Nefsin üç halini muhasebe etmedikçe rahata varma.  

a. Bugün bir hata yapıp yapmadığını düşün. 

b. Hayır ve hasenat yapıp yapmadığını düşün. 

c. Hayırlı bir amel mümkün iken azaldı mı?  

 Bu dünyada hiç kimseyi incitme. 

 İnsanın en kötüsü, faydasız ve çok söz söyleyendir. 

 Bir şeyi birkaç defa tefekkür etmedikçe söyleme. 

 Her şeye öfkelenme, sonra bu hal sende alışkanlık haline 

gelir. 

 Bugün sana muhtaç olanların ihtiyacını elinden geldiğince 

gidermeye çalış, yarına bırakma, onların istemesini bekleme. 

 Gelecek zamanın saadeti için zahmet çeker isen, zahmet 

gider saadet kalır. 

 Eğer gelecek zamanın lezzeti için günah işlersen, lezzet gi-

der günah kalır. İşte işi buna göre yap. 

 Sana iyilik edenlere mükâfat, kötülük edenlere af ile karşı-

lık ver. 

 Servetinle mağrur olma.  

 Herkese karşı mütevazı ol, mütevazıları hakir görme. 

 Tembellik ile iftihar etme. 

 Hayırlı işten pişman olma. 

 Hiçbir zaman adaletten ayrılma, hayır kazanmaya müda-

vim ol. 

Ahmet Rıf‘at Efendi, Kınalızade Ali Efendi’nin Ahlâk-ı Alâî 

adlı eserini 55 sayfada özetlemiştir. Daha sonra az önce zikrettiği-

miz çeşitli konulara ilişkin ahlâkî öğütlere yer vermiştir. (s. 56-58) 

Kendisine sorulan 9 soru ve bu sorulara verdiği detaylı cevapları 
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eserine almıştır. (s. 59-108) Bu soruların kimler tarafından sorul-

duğunu bilmiyoruz. Ancak istihare ile ilgili sorulan bir soruya 

‚Hayır yavrum, istihare dahi sünneti seniyyedendir<‛ şeklinde 

cevap vermesi, soruyu soranın çocuk olduğunu akla getirmekte-

dir. Eserinin sonunda duaya yer veren müellif, her zaman dua 

edilebileceğini ancak bazı vakitlerde yapılan duanın daha makbul 

olduğunu belirtir. (s.104) Bu arada devamlı okuduğu salavat-ı şeri-

fin, her sabah birer kere okunmasını tavsiye eder. (s.100-103) Eser, 

Hatime (s. 108-110) ve Bilal Efendi’nin takrizi ile son bulmaktadır. 

(s. 111-112). 

SONUÇ 

Toplumda huzuru ve insanlar arası ilişkileri bozan, şiddete 

sebep olan, öfke kontrolü hakkında Ahmet Rif’at Efendi’nin söyle-

dikleri ile günümüz uzmanlarının/psikiyatristlerin söylemleri ör-

tüşmektedir. Uzmanlar, öfke kontrolü üzerinde ısrarla durmakta, 

konuya ilişkin eserler yazmakta, din adamlarımız vaaz/hutbe yo-

luyla gerekli aydınlatmalar yapmakta, ancak günümüzde şiddet 

azalmamaktadır. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi müfredatında 

bu konulara daha fazla yer verilmesi yerinde olacaktır.  

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ders kitaplarının kaynakçaları 

incelendiğinde, hiçbirinde İslâm ahlâkına kaynaklık etmiş, asırlar-

ca Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde ön planda olmuş/tutulmuş 

olan İhya-i Ulumu’d-Din, Ahlâk-ı Celalî, Ahlâk-ı Nâsırî ve Ahlâk-ı 

Âla-î gibi eserlerin kaynak verilmediği görülmektedir. Bu eserlerin 

her ahlâk kitabının kaynakçasında olması, homojen bir ahlâk anla-

yışının oluşmasının yanı sıra gençlerimizin bu eserleri tanıması 

bakımından da önemlidir. Mesela, 9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlâk 

Bilgisi ders kitabının kaynakçasında Ömer Seyfettin’in Kaşağı adlı 

hikâye kitabı veriliyor. Yazarın Kaşağı yerine, İlk Namaz adlı kita-

bını kaynak vermesi daha uygun olurdu.  

Ahlâkla ilgili eserler yazmış olan Gazzali, et-Tûsî, Devvanî, 

Kınalızade Ali Efendi gibi müellifler, eserlerinde benzer şeyler 

söylemekle birlikte elbette farklı şeyler de söylemişlerdir. Buradan 

hareketle mesela, Bergüzâr’ı kaleme alan Ahmet Rif’at Efendi de 
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zaman zaman farklı şeyler söylemiştir. Bize düşen, geleneği yok 

saymadan bunları geliştirmek, eksiklikleri tamamlamaktır.  

Ahmet Rif’at Efendi’nin yukarıda sıralanan nefsî hastalıkla-

rın başına cehaleti koyması son derece önemlidir. Biliyoruz ki ze-

hir, panzehirle tedavi edilir. Mesela acı, tatlı ile. Bir yakınımız ve-

fat ettiğinde taziyeye gelenlere helva ikram edilmesi gibi. Şiddet 

ve öfke de, merhametle, cehalet hastalığı da ilimle tedavi edilir. 

Dolayısıyla, ahlâkî davranışlarla ilgili yeterli bilgi sahibi olmak, 

ahlâk kitaplarını okumak, doğruları pekiştirme ve arttırmada, yan-

lışları azaltmada, netice itibariyle nefsî hastalıklardan kurtulmanın 

en güzel çaresi olarak düşünülmelidir. 

Ahlâkî öğretimde amaç, ferdin ve cemiyetin mutluluğu ol-

duğu bilinmektedir. Buradan hareketle Ahmet Rif’at Efendi, ahlâkî 

faziletleri sıralamış, bunların ifrat ve tefritinden kaçınmak gerekti-

ğini ifade etmiştir. Ancak son yıllarda ülkemizde bazılarının itidali 

yakalayamadığını, ifrat ve tefrit noktasında kaldığını görüyoruz.  

Ümmi Sinan’ın, insanlığın özlediği, hayatın her boyutunda 

güzelliği anlatan dörtlüğüne kulak verelim: 

Gül alır gül satarlar 

Gülden terazi tutarlar 

Gülü gülle tartarlar 

Çarşı Pazar güldür gül 

Bu güzel insana göre hayatın her boyutunda güzellik olma-

lıdır. Çünkü güzel insanların düşünceleri, kültürleri, yönetimleri, 

eğitim ve ekonomi anlayışları güzel olur. Hep birlikte, kendimiz-

den başlamak suretiyle ahlâkî davranışlarımızdaki güzellikleri 

arttırmaya çalışalım. 

Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
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Prof. Dr. Bedreddin ÇETİNER (Oturum Başkanı) 

Marmara Ü. İlâhiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi  

 

Tebliğ sunan iki arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum. Bu 

oturumda akılda kalan ne diye kendime soruyorum: Osmanlı’nın 

son dönemi çalkantılarla geçmiş, yıkılma, batı hayranlığı, batı kö-

leliği ile İslâm arasında bocalama gibi bir sürü tasvirler önümüzde 

var. Bu toplantıda ortaya çıktı ki, Osmanlı yıkılma döneminde bile 

büyüktür. Âlimleri komple âlimlerdir. Günümüzdeki gibi ihtisas-

laşma, akademik çalışma vb. vaatlerle ulemânın ‚ulama‛ haline 

geldiği bir devir değildir. Bakıyoruz İbnü’l-Emin şairdir, müellif-

tir, müverrihtir, musik-î şinastır, ansiklopetistdir. Yani komple bir 

âlimdir ve hepsini bilmektedir. Osmanlı ve Cumhuriyeti yaşadığı 

için yaşadığı devrin problemlerinin nasıl çözüleceğini bilmektedir 

ve bunu da yazmıştır. Yani düşünmüştür ve düşündüğünü de 

kaleme alarak kendinden sonrakilere bırakmıştır.  

Buradan alacağımız ne? Acaba biz ilmî emaneti yerine geti-

rebiliyor muyuz? Ben bu soruları kendimize soralım diyorum. Bu 

konuda sınıfta kaldığımızı da müşahede etmekten üzüntü duyu-
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yorum. Bu âlimlerimizi tanımamız lazım. Amarika’yı yeniden keş-

fetmek olmaz. Bakın biz onları tanımak için toplantılar yapmak 

zorunda kalıyoruz. Çünkü biz, bir gecede bütün milletin cahil hale 

getirildiği bir tarihi yaşadık. Onun için Amerika’yı yeniden keş-

fetmek zorunda kalıyoruz. ‚Ahlâk-ı Alâî‛yi bilmiyoruz ama batının 

kendi kültür ve medeniyeti içinde yoğrulmuş ahlâkının peşine 

düşüyoruz. Bugün biz ahlâk ve fazileti bırakmışız ‚değerler eğiti-

mi‛ diye ne olduğu belirsiz bir şey çıkarmışız, ahlâk yerine ‚etik‛ 

demişiz –ne anlama geliyorsa?- Halbuki bizim faziletlerimiz var.  

Bu toplantılarda hedeflenen tabiî ki, en azından bunların 

gündeme getirilmesidir. İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’nın, İlâhi-

yat Fakültelerimizin bu yöndeki faaliyetlerini, gayretlerini tebrike 

şâyân buluyorum. En azından gündeme getirilmiş oluyor. Tartış-

mak, düşünmek çok önemlidir. En kötü şey düşünmemektir. Dü-

şünün isterseniz yanlış düşünün. Yanlış düşüne, düşüne doğruyu 

da bulursunuz. Bu toplantıların devamını diliyorum.  

Tebliğ sunan her iki arkadaşıma da ayrı-ayrı teşekkür ede-

rim. 



 

 

 

 

 

 

KAPANIŞ KONUŞMASI 

 

Prof. Dr. Mehmet Faruk BAYRAKTAR (Organizatör) 

Düzce Ü. İlâhiyat Fakültesi Kurucu Dekanı 

 

Değerli Dostlar! 

Toplantı kapanış konuşmasını yapmak üzere söz veren otu-

rum başkanı sayın Prof.Dr.-Bedrettin ÇETİNER’e teşekkür ederim. 

Bu toplantının organizatörü olarak kısa bir değerlendirme 

yapmak gerekirse şunları söyleyebilirim. 

İki gün süren ‚Son Dönem Osmanlı Mütefekkirleri ve 

Ahlâk Anlayışıları‛ başlıklı tartışmalı ilmi toplantı başarı ile ta-

mamlanmış bulunmaktadır. Bilindiği üzere toplantıda 12 tebliğ 

sunulmuştur. Kanaatime göre farklı başlıklar taşıyan, hatta bazen 

aykırı fikirleri ile tanınan mütefekkirlerin ahlâkî görüşlerinin ele 

alındığı güzel tebliğler dinledik, farklı sunumlar izledik. Toplantı 

hazırlanan programa uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Huzuru-

nuzda tekrar tebliğ sunanlara, oturum başkanlarına, yeri geldiğin-

de sorular sorarak katkı veren izleyicilerimize, toplantıyı takip 

eden siz değerli dostlarımıza teşekkür ederiz. 

Toplantıda sizlere belediyemiz ve İSAV tarafından armağan 

edilen birbirinden değerli üç eseri lütfen okuyun, öğrendiklerinizi 

başkalarına aktarın, kitapları istekli olanlara hediye edin, bu eser-

leri okumalarını başkalarına da tavsiye edin.  

2014 de yaptığımız toplantıda ‚Ahlâk-ı Hamîde‛nin yayına 

hazırlanması ve neşredilmesi teklif edilmiştir. Bildiğiniz gibi top-

lantı öncesinde bu talep gerçekleştirilmiştir. Ahmet Rifat Efen-
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di’nin Bergüzar adlı eserinin yayına hazırlanmasını neşredilerek 

bir sonraki toplantıda katılımcılara ulaştırılmasını teklif ediyorum. 

Öte yandan İSAV tarafından hazırlanan ve tarafımdan orga-

nize edilen Kur’an Kurslarında Eğitim Öğretim ve Verimlilik 

başlıklı tartışmalı ilmi bir toplantı düzenlenmiş, bu toplantı 24-25 

Mayıs 1997’de İstanbul da gerçekleştirilmişti. Proje İmam Hatip 

liselerindeki Hafızlık eğitimi ve son yıllarda sayısı hızla artan 4-6 

yaş grubu çocuklarına verilmekte olan din eğitiminin de değerlen-

dirileceği günümüzde Kur’an Kursları ve Kur’an öğretimi üzerine 

geniş katılımlı bilimsel bir toplantı düzenlenmesini Vakfımız Mü-

tevelli Heyetine öneriyorum. 

Son olarak bize her zaman olduğu gibi bu toplantıda da vak-

fımıza maddi destek veren dostlarımıza, özellikle İdris ÇALIKAN 

ve İbrahim ŞENGÜLOĞLU’na huzurunuzda teşekkür ederim. 

Başka bir toplantıda tekrar buluşmayı diler, hepinize en içten say-

gılarımı sunarım. 

 

 



 

 

 

 

 

ÖZET 

Son Dönem Osmanlı Mütefekkirleri ve Ahlâk Anlayışları 

 

Düzce Üniversitesi, Düzce İlâhiyat Fakültesi, Düzce Belediyesi, 

Düzce Müftülüğü ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı(İSAV) müştereken 

22 – 23 Ekim 2016 tarihlerinde Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konfe-

rans Salonu ile Düzce Müftülüğü Konferans Salonunda, Düzce Üniver-

sitesi İlâhiyat Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Mehmet Faruk Bayrak-

tar’ın koordinatörlüğünde, ‚Son Dönem Osmanlı Mütefekkirleri Ve 

Ahlâk Anlayışları‛ konulu tartışmalı ilmî bir toplantı gerçekleştirilmiş-

tir. 

Bu toplantıda ‚Abdurrahman Şeref‛; ‚Abdullah Şevket (İçelli)‛; 

‚Abdullah Behçet‛; ‚Ahmed Naim Babanzâde‛; ‚Ali Nazîmâ‛;‚Baha 

Tevfik‛; ‚Ahmed Nazif "; ‚Celal Nuri İleri‛ ; ‚Ömer Ferit Kam‛; ‚Mu-

allim Naci‛; ‚İbnü’l-Emin Mahmud Kemal‛; ‚Ahmed Rif’at (Yağlık-

çızâde)‛‛ başlıkları altında Son Dönem Osmanlı Mütefekkirleri ve Ahlâk 

Anlayışları konusu ele alınmış, toplantıda 12 tebliğ sunulmuştur.  

Toplantıda sunulan tebliğler müellifleri tarafından son defa oku-

nup değerlendirildikten ve gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra yayına 

hazırlanarak toplantı organizatörünün incelemesine sunulmuş, tedkikten 

sonra toplantı metinleri bu eserde bir araya getirilerek Son Dönem Os-

manlı Mütefekkirleri ve Ahlâk Anlayışları adıyla neşredilmiştir.  



 

 

 حٍخٍص
 ملفىروْ اٌعثّأٍىْ يف اٌعهذ املخأخر وآراؤُ٘ األخاللٍتا

 
لاَ اٌىلف بخٕظٍُ ٔذوة راث ِٕالشاث عٍٍّت باالشخران ِع وٍٍت اإلهلٍاث مبذٌٕت 

دوزجٗ، وبٍذٌت دوزجٗ، حتج ئشراف وحٕسٍك األسخار اٌذوخىر حمّذ فاروق 
فٍّا بني بريالذار اٌعٍّذ املإسس ٌىٍٍت اإلهلٍاث مبذٌٕت دوزجت، وواْ ورٌه 

املفىروْ  يف ِذٌٕت دوزجت بعٕىاْ "َ 2016أوخىبر ٌعاَ  23-22
 اٌعثّأٍىْ يف اٌعهذ املخأخر وآراؤُ٘ األخاللٍت".

حبًثا عٓ حٍاة  وأفىار املفىرٌٓ اٌعثّأٍني اٌخاٌٍت  12ويف خالي إٌذوة مت حمذمي 
ٔاظّٗ،  أمساؤُ٘: عبذ اهلل شىوج، عبذ اهلل هبجج، أمحذ ٔاعُ باباْ زادٖ، عٍى

هباء حىفٍك، أمحذ ٔظٍف، جالي ٔىري ئٌري، عّر فرٌذ لاَ، ِعٍُ ٔاجً، ابٓ 
 األِني حمّىد وّاي، أمحذ رفعج.

ٌمذ مت مجع اٌبحىد اٌعٍٍّت املمذِت ٌٍٕذوة يف وخاب عٕىأٗ "املفىروْ 
اٌعثّأٍىْ يف اٌعهذ املخأخر وآراؤُ٘ األخاللٍت"، ورٌه بعذ لراءهتا ِٓ لبً 

 ِرة وحصحٍحاهتُ املهّت وحمذميها ٌألسخار املٕسك ٌٍٕذوة. ِإٌفٍها َخر



 

 

 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’nın 

Gerçekleştirdiği Tartışmalı İlmi Toplantılar ve Yayınlanan 

Toplantı Metinleri 
 Konu 

1.  İslâm Hukukuna Göre Alış-Verişte Vade Farkı ve Kâr Haddi 

2.  İslâm’   Kılık-Kıyafet ve Örtünme 

3.  İktisadî Kalkınma ve İslâm 

4.  Para, Faiz ve İslâm 

5.  Bilgi, Bilim ve İslâm-I 

6.  Faizsiz Yeni Bir Banka Modeli 

7.  Gençliğin Ruhî ve Manevî Problemleri 

8.  Türkiye’de Zekât Potansiyeli 

9.  Hz. Peygamber ve Aile Hayatı 

10.  Mukayeseli Hukuk ve Uygulama Açısından  

İşçi-İşveren Münasebetleri 

11.  Sosyal Değişme ve Dinî Hayat 

12.  Bilgi, Bilim ve İslâm-Iı 

13.  Görsel Sanatlar ve İslâm 

14.  Risk Sermayesi, Özel Finans Kurumları ve Para Vakıfları 

15.  Sigara ve İnsan Sağlığı 

16.  Asrımızda Hıristiyan-Müslüman Münasebetleri 

17.  Tarihte ve Günümüzde Şiilik  

18.  İslâm’da Aile ve Çocuk Terbiyesi-I 

19.  Tarihte ve Günümüzde Şiilik (Özet) 

20.  Mesken ve Mesken Mimarimiz 

21.  Sosyal Hayatta Kadın 

22.  İslâm’da Aile ve Çocuk Terbiyesi-Iı 

23.  Nazariyat ve Tatbikatta Para Vakıfları 

24.  Seferilik ve Hükümleri 

25.  Sünnetin Dindeki Yeri 

26.  XV. ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler 

27.  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 

28.  Alevîler, Bektaşîler ve Nusayrîler 

29.  Gençlik Dönemi ve Eğitimi-I 

30.  Kur’ân Kurslarında Eğitim-Öğretim ve Verimlilik 

31.  İslâm ve Demokrasi 
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32.  Kur’an - Sünnet – İlimler  

(Kur’an ve Tefsir Araştırmaları-I) 

33.  Osmanlı Devleti’nde Din ve Vicdan Hürriyeti 

34.  Kur’an – İlimler  

(Kur’an ve Tefsir Araştırmaları-II) 

35.  Modernleşme, İslâm Dünyası ve Türkiye 

36.  (Kur’ân - Kur’an İlimleri  

(Kur’an ve Tefsir Araştırmaları-III) 

37.  (Kıraat İlmi ve Problemleri (Nazarî-Amelî)  

(Kur’an ve Tefsir Araştırmaları-IV) 

38.  Küreselleşme, İslâm Dünyası ve Türkiye 

39.  İslâm Düşüncesinde Gayb Problemi-I  

(Kur’an ve Tefsir Araştırmaları-V) 

40.  Gençlik Dönemi ve Eğitimi-II 

41.  XXI. Yüzyılda İslâm Dünyası ve Türkiye 

42.  İslâm Düşüncesinde Gayb Problemi-II  

(Kur’an ve Tefsir Araştırmaları-VI) 

43.  Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri 

44.  Kur’an-I Kerim’de Mes’uliyet  

(Kur’an ve Tefsir Araştırmaları-VII) 

45.  Tarihte ve Günümüzde Ehl-i Sünnet 

46.  İslâmî İlimlerde Metodoloji Problemi I–II 

(Değişik Tarihlerde Dokuz Toplantı) 

47.  Yetişkinlik Dönemi Eğitimi ve Problemleri  

48.  Kur’an-ı Kerim’de Ehl-i Kitab 

(Kur’an ve Tefsir Araştırmaları-VIII) 

49.  Günümüzde Aile 

50.  Dinî Kurumlar ve Din Eğitimi 

51.  Yaşlılık Dönemi ve Problemleri  

52.  İslâm Ülkelerinde Eğitim 

53.  Kur'an ve Sünnette Zekât 

(Kur’an ve Tefsir Araştırmaları-IX) 

54.  Metodoloji-3  

54/1 Kader Meselesi 

54/2 Metin Tenkidi 

54/3 Tebliğ Metodolojisi 

55.  Namaz-Cami (Kur’an ve Tefsir Araştırmaları-X) 

56.  Çağımızın Ahlâk Bunalımı ve Çözüm Arayışları 
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57.  Büyük Türk Bilgini İmam Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik 

58.  İslâm’da Sevgi Temelinde Beşerî İlişkiler  

(Kur’an ve Tefsir Araştırmaları-XI) 

59.  Aile ve Eğitim 

60.  Metodoloji-4  

(60/1 Kader) 

(60/2 Kredi ve Finans) 

(60/3 Tefsir Nasıl Bir İlim) 

61.  Vahyin Nüzûlünün 1400. Yılında Hz. Muhammed(s.a.v.) 

62.  Din ve Gelenek 

63.  Tefsir ve Toplum  

(Kur’an ve Tefsir Araştırmaları-XII) 

64.  Toplumsal Cinsiyet-I 

65.  Vefatının 900. Vefat Yılında İmam Gazzâlî 

66.  Türklerin Kur'an Tefsirine Hizmetleri  

(Kur’an ve Tefsir Araştırmaları-XIII) 

67.  Dinlerde Nikâh 

68.  Finans ve Altın İşlemleri 

69.  Toplumsal Cinsiyet-II 

70.  Akãid ve Kelâm İlminde Vahyin ve Aklın Yeri 

71.  Bütün Yönleriyle Hac 

72.  İslâm Sosyolojisi 

73 İslâm Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe  

(Sahabe Kimliği ve Algısı) 

74 Tarihte ve Günümüzde Selefîlik 

75 Kur’an ve Sünnete GöreTemel İnsan Hakları 

(Kur’an ve Tefsir Araştırmaları-XV) 

76 Metodoloji 5  

Temel İslâm İlimleri: Fıkıh, Kelâm, Tefsir ve Tasavvuf 

77 Osmanlı İlim, Sanat ve Düşünce Dünyasında Balkanlar 

78 Bugünün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır? 

79 İslâm ve Sanat 

80 Osmanlı Ahlâk Terbiyecileri ve Ahlâk Terbiyesi 

81 İslâm Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe  

(Sahabe ve Rivayet İlimleri) 

82 Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesinde Dinî Söylemin 

Önemi 
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83 Metodoloji 6  

İslâm Düşüncesinin Kurucu Unsurları: 

Usûl-i Fıkıh, Kelâm, Tasavvuf ve İslâm Felsefesi 

84 Osmanlı Yönetiminde Arap Coğrafyası: İdarî, Siyasî ve 

Sosyal Yapı 
85 Gelenek ve Modernime Arasında İslâmî Yorumlar 

86 Son Dönem Osmanlı Mütefekkirleri ve Ahlâk Anlayışları 

87 Tarihte ve Günümüzde Zekât Uygulamaları 

 


