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ÖNSÖZ 

 

Okumayı çok geç öğrenmiş ancak bunun  hırsını çıkarırcasına , yüzlerce eser okumuş ;  

hayatı boyunca çıkardığı gazete ve dergilere yazdıklarından başka iki yüz kadar eser 

yayınlamış ve yazmaktaki hırsından dolayı Cenap Şahabettin ‘ in ifadesi ile ‘’ kırk beygir 

kuvvetinde bir yazı makinesi ‘’ne benzetilmiş Ahmet Mithat Efendi,halk arasında‘’ İlk Hoca‘’ 

diye anılmıştır. Bu ünvan geniş halk kitlelerine hitap etmenin sırrına ulaşmanın bir 

göstergesidir. Okuyarak öğrendiği her şeyi, sıcağı sıcağına başkalarına da öğretmek amacı ile 

hemen kaleme alan Ahmet Mithat Efendinin hedefi, halkı bilgilendirmek olmuştur.  

Yazılarında kullandığı ağdalı sözler , süs olmayıp sade, samimi bir üslup ve  halk dili 

ile konuşuyormuş hissini veren kelimelerdir. Eserleri herhangi bir zümreye beğendirme çabası 

ile kaleme alınmamış sadece okuma zevkini aşılamak, bilgi seviyesini yükseltmek için 

yazılmıştır. Yani; sanatı toplum için yapmıştır .  

Eserlerinden anlaşıldığına göre Ahmet Mithat Efendinin tek tahammül edemediği  şey, 

züppelik ve ukâlalıktır. Onun için eserlerinde bu hususların aleyhinde bulunur. Eserlerinin 

esas konularını önem verdiği kadın hakları, milli duygular, örf ve âdetler  gibi konular 

oluşturur.   

Ahmet Mithat Efendi, fakirliğin ömür boyunca cahil ve fakir kalmak için bir mazeret 

olamayacağını, ayrıca başarı ve olgunluk için insanın birçok acı tecrübelerden geçmesi 

gerektiğini, anıtlaşan bir örnek olarak kendi hayatı ile gözlerimizin önüne serer ve bunu 

edebiyatımıza mal eder.  

 Ahmet Mithat Efendi, Tanzimat döneminden II. Meşrutiyet’e kadar uzanan geniş bir 

zaman diliminde eserler vermiştir. Yaşadığı dönem Osmanlı toplum hayatının önemli dönüm 
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noktalarından biridir. Bu dönemde ortaya çıkan batılılaşma programı sosyal hayatta bir 

değerler karmaşasına yol açmıştır. Bu karmaşada , toplumu yönlendirmek gayretinde olan 

aydınların bir kısmı muhafazakar bir kısmı da tamamen Batılılaşma taraftarı olmuşlardır. 

Ahmet Mithat Efendi bu iki sınıfın dışında olup her iki eğiliminin ortalarında bir denge arayışı 

içine girmiştir 

 İşte bu sebeple fikir hayatımızda önemli bir yer işgal eden Ahmet Mithat Efendi 

çalışmamızın konusunu  teşkil etmektedir. 

 Bu çalışmanın hazırlanmasında yol gösteren Hocam ve Danışmanım  Prof.Dr. Hayrani 

ALTINTAŞ’a minnet ve şükranlarımı arz etmek bir görevdir.  

           

H. Şule YİĞİT 

          Ankara – 2006 
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GİRİŞ 

 

Ahmet Mithat Efendi 1844 – 1913 yılları arasında yaşamış Tanzimat devrinin en 

önemli şahsiyetlerinden biridir. Hikayeci, romancı, gazeteci, dergici, tiyatro yazarı ve 

mütercim olarak edebiyatımıza uzun yıllar hizmet vermiştir.  

Ahmet Mithat Efendi görev bilincinde olan bir insandır. Bu görev halkı 

bilgilendirmektir . Bu iş için ilk basamak  edebiyattır. İnsanı yetiştirip yükselten ve manen 

yücelten bir işleve  sahip olmalıdır. Bir edebiyat eseri, okurun sıkılmadan eğitim göreceği 

küçük bir okul niteliğini taşımalıdır . Yazılar , okurun bilgi seviyesini yükseltmeli , ahlakını 

yüceltmeli , kötüyü ve yanlışı göstermek suretiyle iyiyi ve doğruyu benimsetmelidir. Bu 

münasebetle ilk eseri olan Hace-i Evvel ‘den itibaren,  “ hoca “ vasfını kendinde gören ve 

eğitimci görevini  benimseyen Ahmet Mithat Efendi, bütün hayatını ve kalemini buna 

adamıştır. Bu amacı uğruna da ,  “ romanın akışına müdahale etmemek “ gibi estetik 

nazariyeleri dikkate almamıştır. Sanatkâr olma iddiasında bulunmamış  geniş kitlelerin ilk 

öğretmeni olmuştur. Talebeleri ise okuma ile yeni tanışmış bir okuyucu kitlesidir. 

Talebelerinin hem bilgi seviyesinden hem de ahlak ve edep seviyelerinden kendisini sorumlu 

hissetmiştir . 

 Eğitimci ve  ahlakçı olarak , Ahmet Mithat Efendinin kendisine tayin ettiği yol; 

okuyucusuna ‘’ hayat programı ‘’ nı kabule çalışmaktır . Döneminde , tüm aydınların ülküsü  

olan ‘’ toplumsal kalkınma başarısı’’ nı bu hedefe kilitlemiştir. Söz konusu programın esas 

kısmını , “ Batılılaşma “ oluşturmaktadır. Avrupa , bir yönden Osmanlı toplumu için bir 

sıkıntı kaynağı oluştururken diğer yönden  Batılılaşmanın giriş noktası olan aydın veya seçkin 

kesimde  manevi bir düşüşe de sebep olmuştur. Bundan dolayı ,  Batılılaşmayı bir mecburiyet 

gibi gören  aydın kesimini de zor duruma sokmuştur. Osmanlı’nın, teknik ve maddi 
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medeniyet yönünden değişmeye ve düzelmeye  ihtiyaç duyduğu kesin iken,  Avrupa’nın da 

ahlaki yönden değişmeye ve düzelmeye  ihtiyacı olduğunu düşünen Ahmet Mithat Efendinin,  

romanlarında, sosyal meseleleri Avrupa ile kıyasladığı görülmüştür . Batının bir çok konudan 

üstünlüğünü kabul eden Ahmet Mithat, gerekli değişikliklerin  yapılması şartıyla Batılılaşma 

programının halka indirgenmesi gerektiği düşüncesinde olmuştur . Ona göre ; toplumda ahlaki 

ve manevi çöküntüye  sebep olan Batılılaşma , sırf bu sebeple de,  muhafazakar kesimi karşı 

koymaya zorlamıştır. 

 Ahmet Mithat’ın meseleye bakış tarzı sadece Doğulu kalmak yada sadece Batılılaşmak 

değildir. O , en faydalıyı ararken ; çeşitli bilgileri toplayarak birleştirmeyi ve okuyucuya bu 

şekilde sunmayı tercih etmiştir.  Keşfettiği en uygun  bileşim , ‘’  Batı’nın ilmi, çalışması ve 

disiplini; Doğu’nun ahlakı , fazileti ve dinidir ‘’. Hedeflemiş olduğu insan modeli ise,  

İslam’ın ve Osmanlı geleneğinin bütün faziletlerini taşıyan,  fakat ,  Batılı gibi yaşayan bir 

insandır.  

 

A. ARAŞTIRMANIN AMACI VE  ÖNEMİ 

 

On dokuzuncu yüzyılda Batı’ya dönüş hareketinin öncülerinden  ve son devir felsefe 

geleneğimizde ilkler arasında yer alan Ahmet Mithat Efendinin halkın anlayabileceği bir dille 

ortaya koymuş olduğu eserlerinden özellikle felsefi metinlerinin  incelenerek Türk 

kamuoyuna yazarın bu yönünü  aktarmak büyük önem taşımaktadır. Ahmet Mithat Efendi 

ansiklopediler ve hakkında yazılanlarla tanınmış olsa bile onun felsefi yönü çok açık bir 

şekilde ortaya konmamıştır. Felsefe ile uğraşanların da bu yönü hakkında yeterli bilgiye sahip 

olmadıklarını düşüncesi ile yazarın felsefi  görüşlerini veya felsefe ile ilgili olarak 

yazdıklarını Türk bilim hayatına kazandırmak önem arz etmektedir . Çok yönlü bir yazar olan 
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Ahmet Mithat Efendi felsefi düşünceler konusunda acaba ne söylemiştir bilinmesi  ayrıca 

tetkike değer bir konudur.  

 

B. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE SINIRLARI  

 

Pek çok sahada eser vermiş olan Ahmet Mithat Efendi ‘nin  kaleme almış olduğu felsefi 

eserlerini değerlendirirken  öncelikle gazetelerde Osmanlı döneminde  daha sonra ise  yeni 

Türkçe ile basılmış olan   eserler incelenmiştir.  Bunlar arasında,  özellikle beş felsefi makale 

ele alınmıştır .            

Bunlar ; 

1 . Schopenhauer ‘ın Hikmet-i Cedîdesi  

2 . Ben Neyim ? Materyalist Hikmete Müdafaa 

3 . Paris ‘te Otuz Bin Budi  

4 . Voltaire Yirmi Yaşında Ya Da İlk Aşkı  

5.  Voltaire    dir.  

Dağarcık  dergisinde ve Tercüman–ı Hakîkat  gazetesinde bilim ve felsefe merakını dile 

getiren Ahmet Mithat Efendinin Avrupa bilimsel gelişmelerini ve felsefi akımlarını nasıl 

değerlendirdiği ortaya konulmuştur.Bu konuda Ahmet Mithat Efendinin değerlendirmeleri ile 

sınırlandırılacak olan araştırmamız, işlediği kavramlara açıklık getirmek amacındadır .  

Osmanlı  İslam sentezinin Batı Felsefesi karşısında  müdafaasına  yönelik ifadelerle ve 

yerel bir söylemle  felsefi akımlara karşı  kişisel tutumunu eserlerinde ortaya koyan Ahmet 

Mithat Efendinin felsefeye bakış açısını ve   bu hususları değerlendirmesini konu edinerek   

Türk Düşünce Tarihindeki yeri ve önemi ortaya konmuş olacaktır.   
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BİRİNCİ BÖLÜM 

AHMET MİTHAT EFENDİ’NİN HAYATI , ESERLERİ VE İLMİ KİŞİLİĞİ 

 

A. AHMET MİTHAT EFENDİ’NİN HAYATI 

Rus işgali üzerine 1829’da Kafkasya’yı terk etmeye  mecbur kalmış bir anneyle, 

Anadolu’dan gelip İstanbul’a yerleşmiş bir babanın oğlu olarak1 1844 yılında doğmuştur. 

Babası bezci Süleyman Ağa , annesi Nefise Hanım2 isminde Kafkasyalı bir Çerkez dir. 3 

Süleyman Ağa hanımının diktiği çamaşırları satarak dört çocuklu ailenin geçimini sağlamaya 

çalışmıştır . Gelirleri o kadar azmış ki, Ahmet’e yılda ancak bir çift yemeni alabiliyorlar, bunu 

da yalnız tatil günü olan cumaları giymesine izin verirler.O da , haftanın  altı günü yalın ayak, 

başı açık, üzerinde mavi bezden eski bir elbiseyle sokak sokak dolaşıp , bütün zamanını ya 

sokak çamurları içinde veya selvi ağaçlarının tepesinde geçirirmiş. Babası bir gün oğlu 

Ahmet’i kolundan tutarak Mısır çarşısında bir aktar dükkanında boğaz tokluğuna çırak 

vermiştir. 4        

 Ahmet küçük yaşta ağır şartlar altında çalışmak zorunda kalmıştır. Ustasından yediği 

dayaklar da Ahmet’e hayatının en büyük dersini vermiştir. Ahmet çok ezildiğinden dolayı, bu 

kötü hayat şartlarından kurtuluş çarelerini aramaya başlamış ve sonunda en isabetli kararı 

vererek okuma yazma öğrenmeye heves etmiştir . Artık peştamal kullanmış , kalfalığa 

yükselmiş ve yüz kuruş da aylığa kavuşmuş olmasına rağmen  içinde nedenini bilmediği garip 

ve medeni bir açlık hissetmiştir.  

                                                 
1 Okay  Orhan , İslam Ansiklopedisi , “Ahmet Mithat Efendi” maddesi , c. II , s. 100 , İstanbul , 1989.  
2 Aydın Mehmet , Meşhur Olan Fakir Çocuklar , s. 11 , İstanbul , 1959.    
3 Kudret Cevdet , Ahmet Mithat , s. 7 , Ankara , 1967.  
4 Aydın  , a.g.e. , s. 12. 
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 Gazete kitap okuyan insanlara rast geldikçe; içi , önlenmesi imkansız bir hevesle dolup 

taşmış, bilgisizliği sebebiyle de yüzü utançtan kızarmıştır . O, okuyup yazan insanların, 

kendisi gibi cahillerden , tamamen başka bir dünyada yaşadıklarına inanmıştır . Okuyup 

yazma bilenlerin, kendini zaman zaman rahatsız eden birçok soruların cevaplarını 

bulabildiklerini düşünmüştür . Ahmet, onların bu üstünlüklerini imrenmekte ve hiçbir şey 

bilmeyen bir insan olduğunu hatırlayınca da kendisini , insanlar arasında dolaşan hayvanlara 

benzetmenin acısıyla ezilmiştir .  

 Ahmet dükkan komşuları olan Hacı İbrahim Efendi’ye, kendisine okuma yazma 

öğretmesi için ricada bulunmuş; Hacı İbrahim Efendi de memnuniyetle kabul etmiştir . Ustası 

gündüz izin vermediği için geceleri Hacı İbrahim Efendi’nin evinde derslerine devam ederek 

okuma yazmayı öğrenmiştir . 5   

 Altı ay sonra ihtiyar hocası hastalanınca onun derslerinden mahrum kalmasına rağmen  

o kendi kendine çalışmalarını sürdürmüştür. Günün birinde de Galata da bir Frenk’ten - 

dükkanını sabah akşam süpürmek karşılığında Fransızca dersi almaya da başlamıştır .  

 Birkaç sene içinde çarşılarının en bilgili insanı olmuş  ve kazancı da artmaya 

başlamıştır . Çünkü birçok kimseler , Anadolu’daki yakınlarına gönderecekleri mektupları , 

ücret mukabilinde Ahmet’e yazdırmaya başlamışlardır.  

 Ahmet’in okuması sayesinde konuşma tarzı, hareketleri, düşünceleri, etrafındaki 

insanlara karşı duyguları da değişmiştir. Ustası ve babası bile ona karşı muamelelerini 

tamamıyla değiştirme ihtiyacını duymuşlardır. Ahmet’i artık dövmüyorlar, aksine , ona 

hürmet göstermeye başlamışlar  ve bir büyük insan muamelesi yapmışlardır . 6         

 Babasının ölümü üzerine ailenin geçimi ve idaresi üvey ağabeyi Hafız İbrahim Ağa’ya 

kalır.İbrahim Ağa Vidin vilayetine bağlı bir kazada memuriyet görevinde iken; ağabeyi 

                                                                                                                                                         
 
5 Aydın  , a.g.e. , s. 15. 
6 Yazgıç  Kamil , Ahmet Mithat , s. 10 , Adapazarı  1940 ,  
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Ahmet’i yanına çağırarak mektup kaleminde parasız çıraklık yapmasını rica eder, bu arada da 

Vidin’de başladığı sıbyan mektebini Tophane’de bitirir. (1861) Mithat Paşa’nın mahiyetinde 

bulunan ağabeyi ile Niş’e ve bilahare Tuna eyaletindeki Rusçuk’a giden Ahmet bu yıllarda 

Rüşdiye tahsilini de tamamlar. İlk kalem denemelerini yaptığı Tuna Gazetesi’nde yazdığı 

yazılarla kısa zamanda Mithat Paşa’nın dikkatini çekmiş ve vilayet kalemine tayin edilir. İlk 

memuriyetine de burada başlamıştır. (1864)7 Mithat Paşa’nın emri ile Hacı Salih Efendi’nin 

Medresesi’ne devam ederek Arapça ve Farsça okumaya başlamıştır. 8  

 Sefih yaşayışına karşın ağabeyinin verdiği nasihatler fayda vermezken Servet Hanım 

adlı bir hanımla evlendirilmiş ancak alıştığı sefih hayatından kendini alıkoyamamıştır. Bu 

halinden dolayı ağabeyi ile geçimsizlik içerisinde olunca Ahmet’in işine son verilmiş . Rıfat 

Paşa’nın yardımıyla odacılık işi ayarlamışlardır . Muhacirin müdürü Şakir Bey’in ikazıyla 

hareketini düzeltir ve ağabeyi ile barışır. Bu arada Mithat Paşa Bağdat Valiliği’ne tayin 

edilince O da görevden ayrılıp paşa ile birlikte Bağdat’a gitmiştir . Hasta ağabeyi yolda vefat 

eder. Paşa Ahmet’in çok üzüldüğünü görür ve teselli etmek için kendi ismini Ona ikinci isim 

olarak vermiş  ; o günden beri Ahmet , yanına bir de “ Mithat “ ismini almış ve Ahmet Mithat 

olmuştur . 9  

 Ahmet Mithat’a Bağdat’ta Vilayet Matbaası’nı kurmak ve “ Zevra Bağdat “ gazetesini 

çıkarma görevi verilmiştir . Bağdat’ta kendisini kültürlü bir çevre ve oldukça programlı bir 

sohbet meclisi içinde bulmuştur . İlk kitapları olan Hace-i Evvel serisi ile Kıssadan Hisse ‘yi 

burada yazmıştır . Ağabeyinin ölümünden sonra geçim sıkıntısına düşen Ahmet Mithat 

kalabalık ailesinin geçimini sağlamak için İstanbul’a dönmek zorunda kalmıştır . 10  

                                                                                                                                                         
 
 
7 Okay , İslam Ansiklopedisi , a.g.e. , s. 101. 
8 Aydın  , a.g.e. , s. 21. 
9  Yazgıç  , a.g.e. , s. 21. 
10 Kudret  , a.g.e. , s. 9. 
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 İstanbul’da “ Ceride-i Askeriye “ dergisi başyazarlığı ile işe başlayan Ahmet Mithat 

bir yandan da aile fertlerinin katılmasıyla Tahtakale’deki evinde kurduğu matbaada neşre 

başlamıştır . Hükümetçe arka arkaya kapatılan “Devir“ ve “Bedir “ mecmualarından sonra “ 

Dağarcık “ ve “ Kırk Anbar “ adında çeşitli ilmi , fenni ve felsefi yazıları bünyesinde toplayan 

iki dergi çıkarmıştır . “ Duvardan Bir Seda “ adlı yazısını Dağarcık’ta yayınlamış ve bu yazı 

İslamiyet aleyhinde görüldüğünden ve Gedik Paşa tiyatrosunda oynayan   “ Vatan yahut 

Silistre “ piyesini “ Tercüman-ı Hakikat “ i methederek göklere çıkardığı için Genç 

Osmanlılardan Ebuz-Ziya Tevfik ile beraber Rodos’a sürülmüştür . 11 Üç yıl devam eden 

sürgün devresinde Rodos’ta çocuklar için “ Medrese-i Süleymaniyye“ yi kurup, ders vermiştir 

. Ders kitaplarını ve ilk romanlarını neşre başlamıştır . Kırk Anbar dergisi için de buradan yazı 

gönderirmiş . V. Murat’ın padişah olması ile affedilerek İstanbul’a dönmüştür . Gazetecilik 

tarihimizin en uzun ömürlü gazetelerinden olan Tercüman–ı Hakikat‘ı çıkarmaya başlamıştır . 

(1878) 12  

 Ahmet Mithat Efendi Tercüman-ı Hakikat ‘ ı çıkarırken ayrıca birçok görevlerde de 

bulunmuştur . 1899’da Stockholm’de Müsteşrikler Kongresinde Osmanlı Devletini temsil etti; 

yerli ve yabancı çeşitli liyakat madalya ve nişanları almıştır . 13 Karantina Başkatipliği , 

Sağlık İşleri Meclisi  ( Meclis-i Umur-i Sıhhiye ) ikinci başkanlığı görevlerinde bulunduktan 

sonra “ Bala “14 rütbesine yükseltilerek “ Atûfetli “ 15 ünvanını aldı ve Meşrutiyet döneminde 

emekliye ayrılmıştır .  Bakanlar Kurulu (Meclis-i Vükela ) nun  özel bir kararı ile , Üniversite 

(Dar’ül-Fünûn )  de  Felsefe Tarihi , Dinler Tarihi ve Genel tarih, Vaizler Medresesi      

(Medresetü’l-Vaizin) ‘ nde dinler tarihi , Kız Öğretmen Okulu’ nda  Tarih ve Eğitim bilimleri 

                                                 
11 Yazgıç  , a.g.e. , s. 43. 
12 Okay , İslam Ansiklopedisi , a.g.e. , s. 101. 
13 Aydın  , a.g.e. , s. 26. 
14 Yüksek memuriyet kadrosu   
15 Avrupa’daki Ekselans ünvanının karşılığı olan bu unvan Osmanlı toplumsal hiyerarşisinin Avrupa’da benzeri 
olmayan esnekliğine bir örnek teşkil etmektedir. Tanzimat’tan sonra Bala rütbesini alan yüksek memuriyet 
makamlarına yapılan yazışmalarda kullanılır. “ Atufetlu Beyefendi Hazretleri “ şeklinde hitap edilirdi.        
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dersleri okuttu . Ayrıca Darü’ş-Şafaka’da parasız olarak öğretmenlik yaptı.  Bu okulda 

nöbetçi olduğu bir gece kalp krizinden vefat etti. ( 28 Aralık 1912 ) 16           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                 
16 Kudret  , a.g.e. , s. 12. 
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B. AHMET MİTHAT EFENDİ’NİN ESERLERİ 

Ahmet Mithat Efendi, çeşitli konularda eserler vermiş bir yazardır. Roman, tiyatro , 

felsefi eserler, seyahatname konularında eserler verirken aynı zamanda makale yazarı ve 

gazetecidir.  

Aşağıda kronolojik liste halinde eserlerini konu başlıkları ile ele aldık .  

 

ROMANLARI  

1 . Kıssadan Hisse , İst. 1287  ( 1870 ) ,110 sayfa  

2 . Sui Zan – Esâret , İst. 1287 ( 1870 ) ,104 sayfa 

3 . Gençlik ; Teehhül , İst. 1287 ( 1870 ) , ( Letâif – i Rivayât 2 ) 89 sayfa 

4 . Felsefe – i Zenan  , İst. 1287 ( 1870 ) , (Letâif – i Rivayât 3 ) 93 sayfa 

5 . Firkat , İst . 1287 ,(Letâif – i Rivayât 5 ) 162 sayfa 

6 . Gönül – Mihnetkeşan , İst. 1287  ( 1870 ) ,96 sayfa 

7 . Yeniçeriler , İst. 1288 ( 1871 ) , (Letâif – i Rivayât 6 ) 100 sayfa 

8 . Eyvah , İst .1288, (Letâif – i Rivayât 7 ) 101 sayfa 

9 . Ölüm Allah ‘ın Emri , İst 1290 ( 1873 ), (Letâif – i Rivayât 8 ) 106 sayfa 

10 . Hasan Mellah Yahut Sır İçinde Esrar , İst. 1291 ( 1874 ), Şark Mat . 2 ciltlik eser toplam 

904 sayfa 

11 . Dünya ‘ya İkinci Geliş -  Yahut İstanbul ‘ da -eler Olmuş , 1291 ( 1874 ) ,Şark Mat . 126 

sayfa 

( III.Selim devrinin sosyal portresini çizerek saray entrikalarını çizerek esir ticaretini 

anlatmaktadır )  

12 . Zeyl –i Hasan Mellah , İst. 1291 ( 1874 ) 

13 . Hüseyin Fellah , İst. 1292 ( 1875 ), Kırkanbar Mat  . 367 sayfa  

14 . Yeryüzünde Bir Melek , İst . 1292 , Kırkanbar Mat .  3 ciltlik eser toplam 846 sayfa 
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15 . Karı Koca Masalı , İst. 1292 ,Kırkanbar Mat .  61 syfa 

16 . Felatun Bey ‘le Rakım Efendi , İst. 1292 ( 1875 ) ,Kırkanbar Mat .  

( Hikaye bir taraftan garp taklitçisi bir züppeyi , öbür taraftan Ahmet Mithat Efendi için ideal 

garplı Türk örneğini anlatır.) 

17 . Paris ‘te Bir Türk , İst. 1293 ( 1876 ), Kırkanbar Mat . 256 sayfa 

( Bir gencin Paris ‘e yaptığı seyahat ve İslam hakkında Hristiyanların sorduğu bir takım 

suallere verdiği cevaplar mevcuttur )  

18 . Bir Gerçek Hikaye : Fitnekar , İst . 1293,  (Letâif – i Rivayât 9 )  

Kırkanbar Mat . 

19 . Süleyman Musli , İst .1294 ( 1877 ), Kırkanbar Mat . 227 sayfa  

( Bu eser , Haçlı seferleri sırasında Kudüs ‘ün Hristiyanların eline geçmesini ve esir bir 

müslümanın buradan kaçmasını hikaye eder . Ayrıca eserde Hasan Sabbah ve mezhebine ait 

bilgiler de vardır ) 

20 . Kafkas , İst. 1294 , Kırkanbar Mat . 240 sayfa 

( Kafkasların ve çerkeslerin adetlerinden bahsetmektedir ) 

21 . Çengi , İst. 1294,  Kırkanbar Mat . 160 sayfa 

( Batıl inançların toplum üzerindeki olumsuz etkilerini anlatan  öğretici özellikte bir eserdir ) 

22 . Bekarlık Sultanlık mı Dedin ? , İst. 1294,  Kırkanbar Mat.  

23 . Beliyat – ı Mudhike , İst. 1298 ( 1881 ) ,Kırkanbar Mat.  43 sayfa 

24 . Karnaval , İst. 1298 ( 1881 ) ,Kırkanbar Mat. 

25 . Henüz Onyedi Yaşında , İst. 1881 ,( 2. Baskı 1945 Vakit Mat . ) 324 sayfa 

26 . Acâyib – i Ālem , İst. 1299 ( 1882 ),  289 sayfa 

( Rusya seyahati ile ilgili tarih ve coğrafya bilgileri veren bir eserdir. ) 

27 . Dürdane Hanım , İst. 1299 ( 1882 ),  125 sayfa 

28 . Vah , İst. 1299 ( 1882 ), 173 sayfa 
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29 . Volter  20 Yaşında – Yahut İlk Muaşaka , İst. 1301 ( 1884 ), 64 sayfa 

30 . Esrâr – ı Cinayet , İst. 1301 ( 1884 ) ,235 sayfa 

( Bu eser polisiye roman niteliğindedir ) 

31 . Cellat  , İst. 1301 ( 1884 ), 192 sayfa 

(Napolyon döneminde Fransa’da görevli bir celladın faaliyetlerini ve ruh halini anlatmaktadır) 

32 . Hayret , İst. 1302 ( 1885 ) ,507 sayfa 

33 . Bahtiyarlık , İst. 1302 ,(Letâif – i Rivayât 11 ) 

34 . Cinli Han ,  İst. 1302 (Letâif – i Rivayât 12 ) ,160 sayfa 

35 . Obur , İst. 1302 (Letâif – i Rivayât 13 ) ,106 sayfa 

36 . Bir Tövbekâr , İst. 1302, (Letâif – i Rivayât 14 )  82 sayfa 

37 . Çingene , İst. 1302, Kırkanbar Mat . (Letâif – i Rivayât 15 )  208  sayfa 

38 . Çifte İntikam , İst. 1302 ,Kırkanbar Mat . (Letâif – i Rivayât 16 )  80 sayfa 

39 . Para , İst. 1302 ,Kırkanbar Mat . (Letâif – i Rivayât 17 )  152  sayfa 

40 . Kısmetinde Olanın Kaşığında Çıkar , İst. 1304 ,Kırkanbar Mat .   103  sayfa 

41 . Arnavutlar ve Solyatlar , İst. 1305, ( 1888 ) 221 sayfa 

( Arnavutlukta cereyan etmiş bir olayı hikaye eder ) 

42 . Demir Bey – yahut İnkişâf – ı Esrâr , İst. 1305  , 293  sayfa 

43 . Fenni Bir Roman , Amerika Doktorları , İst. 1305 ,  87 sayfa 

44 . Haydut Montari , İst. 1305 ,Kırkanbar Mat .  

45 . Gürcü Kızı Yahut İntikam , İst. 1306 ( 1889 ), 198 sayfa  

( Gürcistan’da geçmiş bir aşk  hikayesini anlatan ve kadın kahramanlığının güzel örneklerini 

veren bir eserdir. ) 

46 . Rikalda – yahut Amerika Vahşet Ālemi,  İst. 1307 ( 1890 ) ,256 sayfa 

( Amerika yerlileri ile yeni medeniyetin mücadelesini anlatmak maksadıyla yazılmıştır ) 

47 . Diplomalı Kız , İst. 1307, (Letâif – i Rivayât 19 ) Kırkanbar Mat .  228 sayfa 
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48 . Dolaptan Temaşa , İst. 1307, (Letâif – i Rivayât 20  ) Kırkanbar Mat . 135 sayfa 

49 . Müşâhedât , İst. 1308 ( 1891 ) ,319 sayfa  

( Ahmet Mithat Efendi’nin matbaacılık hayatını anlatan bir eserdir. ) 

50 . Hayâl ve Hakikât , İst. 1309 , 83 sayfa 

51 . Ahmet Metin ve Şirzat – yahut Roman İçinde Roman –, İst. 1309 , 727 sayfa  

52 . İki Hud ‘akar , İst. 1311 , (Letâif – i Rivayât 21  ) 93 sayfa 

53 . Emanetçi Sıdkı , İst. ,Matbaa – i Āmire (Letâif – i Rivayât 22  ) 107 sayfa 

54 . Can Kurtaranlar , İst. 1311 , 80 sayfa 

55 . Ana – Kız , İst. 1311 ,(Letâif – i Rivayât 22  ) 101 sayfa 

56 . Taaffüf , İst. 1313, İkdam Mat .  ,227 sayfa 

( Kadın için iffetin ne kadar lüzumlu olduğunu anlatan bir hikayedir ) 

57 . Gönüllü  , İst. 1313 ,İkdam Mat . 200 sayfa  

( 1897 de Yunan Harbine gönüllü giden Recep Koso adlı gencin hikayesini anlatmaktadır ) 

58 . Altın Aşıkları , İst. 1316  

59 . Mesâil – i Muğlaka , İst. 1316  ,350 sayfa 

60 . Jön Türk , İst. 1326 ( 1910 ), Tercüman – ı Hakikât Mat .  128 sayfa  

 

TİYATROLARI  

 

1 . Eyvah , İst. 1288 ( 1870 )  ,(Letâif – i Rivayât   )  

2 . Açıkbaş , İst. 1291 ( 1874 ) ,4 perde , 125 sayfa . 

( Eserde sahte bir hocanın halkı nasıl aldattığı anlatılır ) 

3 . Ahz – Sar – yahut Amerika ‘nın Eski Medeniyeti – 1291 Kırkanbar Mat., dram 4 perde,  

222 sayfa  
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( Gönlün severken büyük , küçük , asil , asil olmayan diye bir ayırım yapmadığını belirten ve 

alt tabaka halkın daima asillerin elinde bir oyuncak olduğu üzerinde duran bir eserdir. )  

4 . Hükm – i Dil , İst .1291, Şark Mat .  

5 . Fürs – i Kadimde Bir Facia – yahut Siyavuş – İst. 1301 ( 1884 ), dram 4 perde , 44 sayfa  

( Bu piyeste, mevki hırsı için her türlü fenalık ve yalana başvuranların er geç yaptıklarının 

kendilerine döneceği anlatılır . Bu arada aşkı için her türlü hileye başvurup acıklı duruma 

düşen bir kadının durumu tasvir edilir )  

6 . Çengi – yahut Daniş Çelebi – İst. 1301 , komedi 3 perde , 33 sayfa  

( Bu eserde, batıl itikatlara hücum edilir ve batıla inananların nasıl komik durumlara düştüğü 

anlatılır )  

7 . Çerkes Özdenler , İst. 1301 , 3 perde , 48 sayfa  

 

FELSEFİ ESERLERİ  

1. Schopenhaur ‘ın Hikmet- i Cedidesi , İst. 1304 ,155 sayfa 

( Alman filozofu Schopenhaure’un isyancı felsefesi ele alınarak yazılmıştır ) 

2 . Volter , İst. 1304, ( Musâhâbat – ı Leyliye VIII ) 64 sayfa 

3 . Beşir Fuat  , İst. 1304 ( 1887 ) 

( Bu eser , o devrin materyalist ve pozitivistlerinden olan Dr Beşir Fuad ‘ın görüş ve 

düşüncelerinden  bahseder . ) 

4 . Paris ‘te Otuzbin Budi , İst. 1307 ( 1890 ), 238 sayfa 

5 . Ben -eyim , İst. 1308 ( 1891 ), 124 sayfa 

6 . Emil Zola ‘yı -için Okumuyorum ? , Malumat Mecmuası Cilt I 
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İKTİSAT KONUSUNDAKİ ESERLERİ 
 
1 . Ekonomi Politik , İst. 1291 ,191 sayfa  

2 .  Üss – i İnkılap ,  İst. 1294 ,Takvim – i Vakayi Mat . iki ciltlik eser toplam 419 sayfa .  

( Abdülaziz devrinin para israflarını ve yönetim bozukluğu nedeni ile ortaya çıkan Rus 

Harbinin ispatlamak için II. Abdülhamid ‘in emri ile yazılmıştır ) 

 
 

PEDAGOJİ VE EĞİTİM KONULU ESERLER  
 
1 . Menfa , İst. 1293 ( 1876  )  ,128 sayfa 

( Ahmet Mithat Efendi , bu eserinde kendi hayatını , sürgüne gönderilişini ve orada 

geçirdikleri hayatı hikaye etmektedir )  

2 . Sihr-i Siraci ( Camdan Kandilin Sihri ) , İst. 1304 ( 1886 ) ,20 sayfa 

( Bir nevi hokkabazlıktan bahseden eğlenceli bir kitaptır ) 

3 . Sevda – yı Sa ‘y ü Amel , İst. 1296 ( 1879 ), 133 sayfa 

( Halkı her alanda çalışmaya teşvik ve çalışmanın kıymetini ortaya koymak için yazılmış bir 

eserdir . ) 

4 . -evm ve Halât – ı -evm , İst. 1298 ,Kırkanbar Mat . 205 sayfa 

( Uyku ve uyku hallerinden bahseden psikolojik  bir kitaptır )  

5 . Vakit Geçirmek , İst. 1304  ( 1887 ) ,( Musâhabât – ı Leyliye I ) 29 sayfa 

6 . Ömür Uzunluğu , İst. 1304 ,( Musâhabât – ı Leyliye II )  31 sayfa 

7 . Teehhül , İst. 1304 , (Musâhabât – ı Leyliye III )  31 sayfa 

8 . Tasarrufât – ı Kimyeviye , İst. 1304, (Musâhabât – ı Leyliye IV ) 32 sayfa 

9 . İtiyât , İst. 1304, (Musâhabât – ı Leyliye V ) 32 sayfa 

10 . Kadınlarda Hıfz – ı Cemal ,  İst. 1304 ,(Musâhabât – ı Leyliye VI ) 32 sayfa 

11 . Tedkik –i Müskirât , İst. 1304 ,(Musâhabât – ı Leyliye VII )  32 sayfa 

12 . İtirazât , İst. 1304, (Musâhabât – ı Leyliye IX ) 32 sayfa 
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13 . Berekât – ı Tenasüliye , İst. 1304, (Musâhabât – ı Leyliye X ) 31  sayfa 

14 . Babalar ve Oğullar  , İst. 1305 ( 1888 ),  (Musâhabât – ı Leyliye XII ) 31 sayfa 

15 . Kadınlarda Tezyid – i Cemal , İst. 1305,( Musâhabât – ı Leyliye XIII ) 31 sayfa 

16 . Terakki , İst. 1306,   (Musâhabât – ı Leyliye XIV ) 32 sayfa 

17 . İstidâd – ı Etfâl , İst. 1306 ,  (Musâhabât – ı Leyliye XV )  30 sayfa 

18 . Tegaddi , İst. 1306 ,  (Musâhabât – ı Leyliye XV I) 30 sayfa 

19 . Ahbâr – ı Asara Tamim – i Enzâr , İst. 1307 ,Tercüman – ı Hakikât  176 sayfa 

20 . Avrupa Adâb – ı Muaşereti yahut Alafranga , İst. 1311 ( 1894 ),636 sayfa 

( Bizde henüz uygulanmaya başlamamış olan Batı’nın bazı görgü kuralları hakkında 

yazılmıştır ) 

21 . Hace-i Evvel , İst. 1287 ( 1870 ) , 426 sayfa 

22 . Hulasa – i Hümâyunnâme , İst.  1287 ( 1870 ) , 400 sayfa  

( Bu eserde bazı hayvanlar , ahlaki nasihatler verecek şekilde konuşturulmaktadır )  

23 . Ana Babanın Evlad Üzerindeki Hukuk ve Vezâifi , İst. 1317 ( 1899 ) ,155 sayfa  

( Ana – baba ile evlat arasındaki münasebetten bahseder ) 

24 . Harekât , İst. 1307  , (Musâhabât – ı Leyliye XVII) 31 sayfa 

25 . Bir Mektup , İst. 1307,   (Musâhabât – ı Leyliye XVIII) 30 sayfa 

26 . İki Mektup , İst. 1307, (Musâhabât – ı Leyliye XIX ) 30 sayfa 

27 . Terâkkiyât – ı Hazıra ve Mesâkin ,İst. 1307, (Musâhabât – ı Leyliye XX ) 38 sayfa 

28 . Fatma Aliye Hanım yahut Bir Muharrire – yi Osmaniye ‘nin -eş’ eti ,  

İst.  1310 ( 1893 ), Kırkanbar Mat.,   200 sayfa 

( Devrinin tek kadın müellifi Fatma Aliye Hanım ‘ı tetkik için yazılmış bir eserdir) 
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DİN KONULU ESERLERİ  

1 . Müdafaa ,  İst. 1300 ( 1883 ), üç ciltlik bir eser , toplam 690 sayfa. 

( İslamiyeti müdafaa eden bir eserdir.  ) 

2 . Müdafaya  Mukâbele ve Mukâbeleye Müdafaa ,C.II ,İst. 1300,  508 sayfa 

3 . Muhâberât ve Muhâverât ( Muallim Naci ile beraber ), İst. 1301 ( 1884 ) ,208 sayfa 

( Ahmet Mithat Efendi ile Muallim Naci arasındaki ilmi edebi konuşma ve 

mektuplaşmalardan oluşmuştur ) 

4 . İlhâmât ve Tağlilât,  İst. 1302 

5 . Hall ‘ ül – Ukâd , İst. 1307  ,196 sayfa 

( Bazı dini ve içtimai meseleleri Ahmet Mithat Efendi kendi mantığınca çözümlemektedir. )  

6 . Beşar–i Sıdk–ı Muhammediye , İst. 1312, Kırkanbar Mat ., iki ciltlik eser, toplam 682 

sayfa 

( Hz. Muhammed (S.A.V) ‘ in Peygamberliğinin  İncil ‘de daha önce müjdelendiği 

hakkındadır )  

7 . -iza – ı Ulûm ü Din  , İst. 1313, Tercüman – ı Hakikat Matbaası ,dört ciltlik eser  , 1968 

sayfa  

( Bu eser J. V. Draper‘in  ‘’ Les Conflicts de la Science et la Religion ‘’ adlı eserin kısmen 

tercümesi , kısmen de tenkidi mahiyetindedir ) 

8. Hikmet – i Peder , İst. 1316 

9 . İstibşar , İst. 1310  ,138 sayfa 

( Amerika’da İslâm Dinini neşretmek  amacıyla yazılmış bir eserdir )  

10 . Peder Olmak Sanatı , İst. 1317 , 221 sayfa 

( Bu kitapta bir babanın evladını her bakımdan iyi yetiştirebilmesi için ne şekilde hareket 

etmesi gerektiği anlatılmaktadır ) 

11 . -izâ – ı Ulûm ü Din, C IV , İst. 1313, Tercüman – ı Hakikât Matbaası  
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12 . Said Beyefendi Hazretlerine Cevap , İst 1313 . iki ciltlik eser toplam 246 sayfa 

 
 

 
TARİH 
 

1 .  Tarih-i Edyân , İst. 1329 ( 1911 ), 336 sayfa 

2 . Tarih-i Umûmi , İst. 1328 ( 1910 ) , iki ciltlik eser, toplam 448 sayfa 

3 . Edvâr – ı Askeriye , İst. 1308,  271 sayfa 

( Askerlik kurumunun değişik zamanlarda geçirdiği değişikliklerden bahseder) 

4 . Zabit , İst. 1308 , 209 sayfa 

( Zabitlik mesleğinin ne olduğu ve bu meslek sahiplerinin neler bilmesi gerektiği hakkındadır) 

5 . Sayyâdane Bir Cevelan , İst. 1309 ( 1892 ) , 256 sayfa 

( Marmara ve İzmit körfezindeki bir avlanmadan bahseder ) 

 

TERCÜME ROMANLARI  

1 . Antonin ( Alexandre Dumas Fils ‘den ) , İst. 1298 ( 1880 ) ,212 sayfa 

2 . Amiral Bing ,( Octave Feuillet ‘den ) , İst. 1298 ( 1880 ), 154  sayfa 

3 . Aleksand Stradella ( Floto ‘ den ) , İst. 1307 ( 1889 ) ,61 sayfa 

4 . Bir Fakir Delikanlının Hikayesi , (Octave Feuillet ‘den ) , İst. 1298 ( 1880 ), 176 sayfa 

5 . Bir Kadının Hikayesi , ( Alexandre Dumas Fils ‘den ) , İst. 1298 ( 1880 ) ,400 sayfa 

6 . Bilgiç Kız , ( Hector Malot ‘ dan ) , İst. 1305 ( 1887 ) , 173 sayfa 

7 . Peçeli Kadın , ( Emile Richebourg ‘ dan ) , İst. 1299 ( 1881 ), 343 sayfa 

8 . Merdut Kız , ( Emile Richebourg ‘ dan ) , İst. 1300 ( 1882 ), 2 cilt 618 sayfa 

9 . Seyyid ‘in Hülasası , ( Corneille ‘ den ) , İst. 1308 ( 1890 ), 222 sayfa 

10 . Üç Yüzlü Bir Karı , ( Paul de Kock ‘ dan ) , İst. 1294 ( 1877 ) , 90 sayfa 

11 . Odolf Hisarı , ( A. Radcliffe ‘ den ) , İst. 1307 ( 1889 ), 394 sayfa 
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12 . Gabriel’in Günahı , ( Charles Merouvel ‘den ) , İst. (1299) 1881,321 sayfa 

13 . Kamere Âşık , ( Paul de Kock ‘dan ) , İst. (1303) 1885 ,508 sayfa 

14 . Lûlû-i Asfar ( Sarı İnci ) , ( Georges Pradel ‘den ), İst. (1302) 1884, 651 sayfa 

15 . La Dame aux Camélias, ( Alexandre Dumas Fils ‘den ) İst. (1297)1880, 129 sayfa 

16 . Nedâmet mi ? Heyhat ! ( Emile Ogie ‘den ) İst. (1306)1888 ,166 sayfa 

17 . Orsival Cinayeti , (Emile Gaboriau’dan ) İst. (1301) 1883 ,309 sayfa 

18 . Sanatkar Namusu , (Octave Feuillet ‘den ) , İst. (1308) 1890, 222 sayfa 

 

GAZETE VE MECMUALARI  

DAĞARCIK :  (Kasım 1872) , kendisine ait matbaası. 

Ahmet Mithat Efendi , bu mecmuada kaleme aldığı yazısında fani olan her 

ademoğlunun akibetinin toprak olacağını belirterek, duvardaki sıva harcının içinde de bir 

miktar toprak bulunduğunu, onun da vaktiyle gelip gitmiş herhangi bir insanın vücudundan 

bir parça olabileceğini ifade etmiştir.‘’ Duvardan Bir Sada ‘’ başlıklı bir yazıda bir duvar  

felsefi ve fantastik bir tarzda konuşturulmuştur. Bu yazısı yüzünden tepki görmüş hatta 

sürgüne gönderilmesinde tesiri olduğu belirtilmektedir. Ahmet Mithat Efendi bu dergide 

Lamarck ve Darwin teorilerine bağlanıyor. 17 

 

DEVİR :  (Ağustos 1872) 

İdaresinde yayınlanan ilk gazetedir . Günlük ve siyasi bir gazete olup , bir nüsha 

neşredildikten sonra ‘’ şiddet-i lisan ‘’ ı sebep gösterilerek kapatılmıştır . 

 

 

 

                                                 
17 Ülken , Hilmi Ziya, Türkiye’de Çağdaş  Düşünce Tarihi , s.119,İst. ,Ülken yayınları 
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BEDİR :    ( Eylül 1872)  

Günlük ve siyasi bir gazete olup , on üç nüsha yayınlandıktan sonra ‘’ şiddet-i lisan ‘’ sebep 

gösterilerek hükümetçe kapatılmıştır . 

 

KIRKA-BAR :  (1873) 

Ahmet Mithat Efendinin neşrettiği en uzun soluklu gazete olup , otuz dört nüsha 

yayınlanabilmiştir.  

 

İTTİHAD :    (Haziran 1876) 

Günlük ve siyasi olan bu gazete 246 nüsha yayınlanmıştır . 

 

OSMA-LI  :  (1878)  

İlkin cumartesi ve salı günleri , sonraları Pazar hariç her gün neşrolmuş bir akşam gazetesi idi. 

Türkçe ve Fransızca olarak iki dilde çıkmıştır . Ahmet Mithat Efendi , bu gazeteyi 17 Eylül 

1878 de tamamen kendi idaresi altına almıştır . 

 

TERCÜMA-I HAKİKAT :   (27 Haziran 1876) 

Ahmet Mithat Efendinin kendi malı ve kendi tesis ettiği günlük ve siyasi bir gazetedir. Bu 

gazetede daha dikkatli ve temkinli davranmıştır .  

Bu gazete on bir bin küsür nüsha yayınlanmıştır . Gazete o zamanın düzenine uyarak siyasete 

pek az yer vermiş ve sütunlarını edebi yazı , roman ve diğer bilgilere ayırmıştır .  
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C. AHMET MİTHAT EFENDİ’NİN İLMİ KİŞİLİĞİ 

Ahmet Mithat Efendi , Abdülaziz , V. Murad , II. Abdülhamid ve V.Mehmed     (Reşad) 

devirlerinde yaşamış bir  hikaye , roman , tiyatro , makale yazarı ve gazetecidir. Batılılaşma 

hareketi ondan yüz sene önce başlamış olmasına rağmen , o, Batı tipi hikaye ve roman 

yazımında öncü rol oynamıştır . Ortaya attığı fikirleri her zaman ilgiyle karşılanmış , çeşitli 

tartışmalara sebep olmuştur.18 

Dilin sadeleştirilmesi hususunda Servet-i Fünûn topluluğu ile eski edebiyattan yana 

olanlar  Mithat Efendi’ye karşı birleşmişlerdir. Servet-i Fünûn topluluğu , halkın 

anlayamadığı edebi ağır bir dil kullanmakla beraber hayalperest ve Batıyı olduğu gibi taklit 

eden bir zihniyete sahiptir. Ahmet Mithat Efendi ile beraber Hüseyin  Rahmi , Mehmet Münci 

gibi yazarlar , yöneldiğimiz Avrupa medeniyeti ve kültürü karşısında kendimiz olarak 

kalmayı, bu medeniyeti kendimizden kopmadan, kendimizi unutmadan iyi yönleri ile 

benimsemeyi; bir başka deyişle , dengeli bir Doğu-Batı sentezini savunmaktaydılar.19 Bu 

bakımdan da Ahmet Mithat Efendi eserlerinde hayalci değil gerçekçidir . Devrin padişahı II. 

Abdülhamid ile yakın ilişki içinde olan Ahmet Mithat Efendi, halkın yüzde doksanının okuma 

yazma bilmediği bir toplumda eğitim öğretim faaliyetlerini artırma tedbirleriyle uğraşmıştır 

Hayatı  boyunca bir günü diğerine eşit olmayan Ahmet Mithat Efendi, her sahada devamlı 

bir yükselme göstermiştir. Eğitim ve öğretimden uzak, yoksulluk içinde geçen çocukluk 

hayatında, mahallenin en yaramaz çocuğudur. Aktar dükkanındaki çıraklık dönemi Ahmet 

Mithat’ın çile doldurduğu devre denebilir. Okuma yazma öğrenmesinden sonra şahsiyetinin 

oluşmaya başlamasını  memuriyet hayatına atılması takip eder. Çalışma hayatı ile eğitim  

öğretimine devam etmesi, yabancı dil öğrenmesi ve ardından basın ve yayın hayatına 

                                                 
18 Kudret  , a.g.e. , s. 10. 
 
19 Kavçar Cahit , Batılılaşma Aaçısından Servet-i Fünun Romanı , s. 25 , Ankara 1985. 
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atılmasıyla da sayısız eserler meydana getirmiştir. Bunu hayatı boyunca terk etmediği kitap 

okuma alışkanlığına bağlı  olduğunu bildirmiştir. Ahmet Mithat Efendi, örnek alınacak ahlaki 

meziyetleri de kendinde toplamış bir kişi olarak , bu ahlaki değerleri topluma aksettirmeye de 

çalışmış bir kişidir. Ahmet Mithat Efendi, ansiklopedik bilgi birikimine sahip bir fikir 

adamıdır. Çok çeşitli fikir akımlarının etkisinde kalmış ve çok kitap okumuş bir kişidir. Onu 

etkileyen ve yüzünü Batı’ya döndüren kişilerden birisi Osman Hamdi Bey’dir . Kendisi ile 

aynı yaşlarda olan fakat iyi imkanlarla on iki yıl Avrupa’da kalan ressam , arkeolog ve daha 

sonra Müze Müdürü olarak şöhret bulan  Osman  Hamdi Bey , genç arkadaşının her konuya 

susamışlığını görünce:   

‘’Birader ! Gerçekten bilgini artırmaya merakın var ise , bazı esaslı kitapların isimlerini 

vereyim , paraya acıma , bunları elde et ve oku. Mevzularda derinleş, ondan sonra işe karış ’’ 

der .  

Böylece Ahmet Mithat Efendi kendisine verilen tavsiyeye uyarak Paris’ten bu kitapları 

temin eder . Hamdi Bey ‘in kitap yazma usulüne dair tavsiyelerini de göz önüne alarak ‘’ 

Hace-i Evvel , Kıssadan Hisse , Letâif-i Rivayât ‘’ hikayelerini neşreder. 

 Türk edebiyatındaki Batılı tarzdaki ilk romanlar , 1860’dan sonra görülmeye 

başlamıştır . Önce tanınmış Fransız romancılarından çevrilen örnekleri daha sonra yerli 

eserler takip etmiştir. Edebiyatımızda ilk yerli hikayeler olarak Ahmet Mithat Efendi ‘nin 

1870 de basılan ‘’ Kıssadan Hisse ‘’ ile ‘’ Letâif-i Rivayet ‘’ serisinin ilk eserleri ile ilk roman 

da Şemseddin Sami ‘nin ‘’ Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat ‘’ (1872 ) adlı eserlerini görmekteyiz . 

Romantik bir aşk macerasını anlatan ve basit bir tenkitle yazılan Ahmet Mithat Efendi ‘nin     

‘’ Hasan Mellah ‘’  , ‘’ Dünya İkinci Geliş ‘’ , ‘’ Felatun Bey’le Rakım Efendi ‘’ vs romanları 

ile Namık Kemal ‘in ‘’İntibah ‘’ romanı gelir . 20 

                                                 
20 Kavçar  , a.g.e. , s.10  
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Ahmet Mithat’ın daha sonra yüzünü doğuya döndüren iki mürşit karşısına çıkmıştır: 

Bağdatlı Muhammed Zühavi 21 ve Şirazlı Muhammed Bakır Can  Muattar 22. Can 

Muattar‘dan İslami felsefeyi öğrenmiş daha sonra Kuran Tefsiri okumuştur .23 Hatta olaylara 

tenkidci bir gözle bakmasını da bu zattan  öğrenmiş olduğu söylenebilir.  24 

Ahmet Mithat Efendi, hikaye ve romanlarıyla kendinden sonra gelen bir çok yazarları 

etkilemiştir. Ahmet Mithat eserlerini, eğitici ve öğretici üslupla kaleme almış ve ahlaki 

kurallar , örf ve âdetler onun eserlerinin ayrılmaz birer parçası olmuştur .  

1870 ‘den sonra ilk yerli ürünlerini vermeye başlayan Türk romanı, iki ayrı yoldan gelişir. 

Birinci yol; aydın olmayan geniş halk topluluğunun Batılı hikaye ve romana alıştırılması için 

Ahmet Mithat  Efendi tarafından açılan ve Batılı hikaye ve romanla Türk halk hikayelerini 

uzlaştırmaya çalışan yoldur . Bu duruma bir nevi halk hikayelerinin modernleştirilmesi 

denebilir.  

İkinci yol ise  Batı kültürü ile değişik ölçüde temasa geçmiş olan sınırlı aydınlar topluluğu 

için Namık Kemal tarafından açılan , yerli hikaye ve roman örneklerini göz önüne almadan 

doğrudan doğruya Batılı hikaye ve roman tekniğini uygulamaya çalışan yoldur . 

Ahmet Mithat Efendi ‘nin açtığı ve pek çok eseri ile beslediği dönem, Servet-i Fünûn 

döneminden önce ve o dönemde de bu topluluk dışında kalarak eser veren Hüseyin Rahmi ile 

Ahmet Rasim tarafından sürdürülmüştür. 25 

Batılı yaşayış tarzının olduğu gibi kabul edilmesine ve eserlerde bu konuların işlenmesine 

Ahmet Mithat Efendi sert tepki göstermiştir. Onun eserlerinde yer alan önemli sosyal 

meselelerden biri , ülkemizde batılılaşmanın hangi yoldan ve ne şekilde olabileceğidir? 

                                                 
 
21 Geçen asırda Bağdat’ta yaşamış , bir ara Bağdat müftüsü olmuş , fıkıhta şöhreti olan bir müderris. 
22 Farsça, Arapça , İbranice , Hintçe ve İngilizce bilen , çeşitli dinlere girmiş çıkmış , yarı meczub yarı filozof , derviş-meşreb 
bir kişi  
23 Hikmet İsmail , Ahmet Mithat ,  s. 16 , İstanbul 1932   
24 Okay Orhan , Batı Medeniyeti Karşısında Ahmet Mithat Efendi , s. 4-5 , İstanbul 1989 . 
25 Kavçar  , a.g.e. , s.10. 
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Ahmet Mithat Efendi , Batı medeniyetinin sadece dış görünüşüne özenen yarım aydınlara 

karşı, bu medeniyetin esaslarını kavrayan ve milli benliği koruyabilecek olan gerçek aydınları 

savunur . Batı medeniyetinin Osmanlı ülkesine girmiş veya henüz girmemiş olan unsurların 

tüm yönleri ile tanıtmaya çalışmıştır . Çünkü o devirde, Batı medeniyetini gereği gibi tanımış 

aydınlar azdı . 26 

Batılılaşmayı sadece dış görünüşe , kılık kıyafete göre değerlendiren yarım aydınların 

giderek çoğalıyor olması bazı yazarları giderek endişelendirmekte idi. Bu ters , yararsız hatta 

zararlı gidişin önünü alabilmek için Ahmet Mithat Efendi romanlarında savaş açmış ve onu 

Recaizade Ekrem , Mehmed Münci , Hüseyin Rahmi takip etmişlerdir.27   

 Fikirde anarşiye karşı disiplin, iktisatta açık gümrüklere karşı himaye ve tekel, 

edebiyatta realizme karşı ahlakçılık , hürriyete karşı baskı fikrini Abdülhamid devrinde devlet 

adamlarının kafasına yerleşmesi sağlayan ve Maarif çevrelerde bu yeni görüşü yayma 

konusunda Ahmet Mithat Efendi’nin rolü büyük olmuştur .28 

Batılılar , Müslüman kadınların sosyal hayattan uzak ev hanımı statüsünde olmasına 

kadına değer verilmeyişi ve hürriyetinin kısıtlanması olarak yorumluyorlar . Halbuki, tam 

aksine , çok fazla değer verildiğinden, koruma altına alınması fikrinden kaynaklanmaktadır . 

Ahmet Mithat Efendi’nin , kadınlara verdiği değer ve hürriyet fikirleri kendinden sonrakiler 

tarafından da oldukça fazla kabul görmüştür.  

Bizde ‘’ Osmanlı Kadını ‘’ sözü meşhurdur ve bu  ise kadının aile içerisindeki değerini ve 

söz hakkını gösterir. Ahmet Mithat Efendinin eserlerinde, kadının sosyal faaliyetlerine 

Osmanlı Müslüman topluluğunda aşırı sınırlama getirildiği anlaşılmaktadır . Ahmet Mithat 

Efendi de bu lüzumsuz ve gayri İslami sınırlandırmanın kaldırılması mücadelesini vermeye 

çalışmıştır . Ahmet Mithat Efendi ve onu takip edenler; kadının şeriatın belirlediği tesettüre 

                                                 
26 Akyüz Kenan , Denizci Hasan , s. V , İstanbul 1975. 
27 Gürpınar H. Rahmi , Şık  ,s. 62 , İstanbul 1972 .   
28 Ülken , Hilmi Ziya, Türkiyede Çağdaş Düşünce Tarihi, s.112, İst 2001,.Ülken yayınları . 
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riayet ederek, çarşı ve pazarda alışveriş ve ticaret  yapabilmesini hürriyet olarak kabul 

etmekte iken Servet-i Fünûn topluluğuna mensup yazarlar , kadının balolarda , partilerde vals 

yapmasını , gayri ahlaki durumları hürriyet saymaktadırlar . Kadın esirlerin alınıp satılmasını 

ahlaka aykırı bulan Ahmet Mithat Efendi, Batıda kölelerin gördüğü zulüm ve işkencelerin 

İslami toplumda görülmediğini ispatlamaya çalışmıştır .  

Ahmet Mithat Efendi‘nin eserleri topluca değerlendirildiğin de Batının iyi yönleri ile 

Doğunun İslami hayat tarzını birleştirmek suretiyle; özellikle Batının teknoloji , ticaret ve ilmi 

ile Doğunun ahlak, inanç, örf ve adetlerinin birleştirilmesi görülür. Eserlerini Osmanlı 

halkının okur – yazar oranının düşük olması nedeni ile basit ve pratik bir dille yazmıştır . 29 

 Ahmet Mithat Efendi ‘nin romanlarında ya kendisi ya da yakın bir dostu görülür. 

Konuları daima ya kendi başından ya da bir tanıdığının başından geçen olayları , maceraları 

konu alır . Romanın konusunu önce kendi kafasında işler , tamamlar daha sonra inandığı , 

değer verdiği kimselere anlatarak onların yapacağı eleştirileri göz önüne alır . Hatta Ahmet 

Mithat Efendi , bu kadarı ile de kalmayıp ; görmediği hiçbir yeri , ortamı anlatmak istemediği 

için kahvehaneleri, meyhaneleri , batakhaneleri girip çıkıp her tür insanla iletişim kurardı . 

Eğer roman tarihi bir roman ise müzelere girip dolaşır , her çağın giyim özelliklerini  dikkatle 

gözden geçirir , kitapları karıştırır , hatta askeri konularda muhtaç bulunduğu bilgileri 

edinmek üzere eski haritaları toplar ; kurmay subaylarla konuşur , defterini , tütün 

paketlerinin arkalarını notlarla doldurur ; özetle kafasının her eksiğini ısrarlı bir dikkat ve 

özenle giderdikten sonra yazmağa başlardı. Fakat bütün bu hazırlıklarını bitirdikten sonra , 

eserini şaşılacak kolaylıkla yazardı . 30 

Ahmet Mithat Efendinin anlayışına göre, kâmil insan hangi hal ve vaziyette bulunursa 

bulunsun , gayr-i meşru ortamlar ve sefih meclisler de dahi alçalmaz . Kâmil insanı yücelten 

                                                 
29 Kudret , a.g.e., s.11 
30 Yazgıç Kamil, Ahmet Mithat Efendi Hayatı Hatıraları , s. 558 , Türk Dili Dergisi 246. sayı  
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yegâne unsur ‘’ akıl, ilim ve hikmet ‘’ tir. Bu silahlarla donanmış insan ahlaken en üstün 

olanıdır .  

‘’ … Dikkat ettiğiniz var mıdır ki ağır başlı kamil insanlar ne mevkide bulunsalar 

kendilerine yakıştırırlar . Buna henüz dikkat etmemişseniz bu dikkati size tavsiye ederim           

( ………………..) Kamiller ise her halde ciddiyetten ayrılmayacakları derkâr olup bir şey 

ciddi ve samimi olduktan sonra ne kadar bayağı dahi olsa yine yakışığındandır . ‘’ 31   

Ahmet Mithat Efendi, Dağarcık adlı eserinde  materyalizme meyilli olduğu halde, 

hayatının ikinci devresinde İslam ahlakına ve doktrinine bağı kuvvetlenmiş ve ilk 

fikirlerinden vazgeçerek ateizmi ve materyalizmi savunan yazarlara hücum etmiştir. 32  Ahmet 

Mithat Efendi feylosof denildiğinde herkeste dinsiz, kayıtsız kalan kişi kimliğinin uyandığını 

ifade ederken 33 felsefenin bizde yeni bir şey olmadığını kabul eder. Şöyle ki; 

kütüphanelerimizin kitaplarla dolu olduğuna dikkat çekerken bu kitapların tozlu raflarda el 

değmeden durmasından da üzüntü duymaktadır .  

Ahmet Mithat Efendi, filozofların düşüncelerini türlü yönlerden değerlendirirken  

hürriyeti de şu şekilde tanımlamaktadır : Kişi;  

a. kendine sahip olmalıdır . 

b. her madde üzerinde istediği gibi düşünmedir  

c. istediği gibi karar vermedir 

d. istediğini istediği gibi icra etmedir 

e. bu yaptıklarından hasıl olan iyilik ve kötülük hakkında istediği gibi akıl yürütmedir.34 

Ahmet Mithat Efendi ‘ ye göre insan makine değildir , kendi başına hareket eder ; hareketi 

kendisine kendisi verir . bunun için maddeye ve eşyaya benzetilemez .  

                                                 
31 Mithat Ahmet  , Paris’te Bir Türk , s. 83-84.  
32 Ülken Hilmi Ziya , Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi , s. 115 , İstanbul 2001 
33 Mithat Ahmet , Dağarcık , cilt 3 , s. 80-86 ,   
34 Ülken , a.g.e, s. 117. 
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Ahmet Mithat Efendi , Hristiyanlık alemine karşı Müslümanlığı savunan ve felsefenin 

bütün kısımları ile yüzeysel olarak ilgilenmiştir. 1895-1910 yılları arasında felsefeye dair en 

çok eser veren kişi olması ile beraber eserlerinde her konuya değindiğini görmekteyiz . 

Türkiye ‘nin yetiştirdiği en büyük eğitimci olup; Genel Felsefe , Din Felsefesi , Pedagoji , 

Hukuk , İktisat , Siyaset , Edebiyat , Şiir , Psikoloji , Roman , Hikaye , Ahlâk vb konularını 

ele alan pek çok eser yazmıştır . Genel felsefe bakımından Ahmet Mithat Efendi, olgun yaşta  

spiritualist , materyalizm ve pozitivizmden uzak bir kişidir. İslamiyet’e kuvvetle bağlı , 

pedagoji alanında yeni fikirler üretmiştir. 

 

aa. AHMET MİTHAT EFENDİ VE POZİTİVİZM  

 

İslamî düşünceyle sentezlenen bir diğer felsefi alan pozitivizmdir . Pozitif ilimlere ve 

onun deneysel metotlarına büyük güven duyan Ahmet Mithat söz konusu metot ve teknikleri 

sosyal alanlarda da kullanmak ister . Bu tarz çalışmalarının ilham kaynağı Emile Zola ‘dır . 

Ahmet Mithat Efendinin bu çalışmalarında savunduğu tez hayatın tecrübeyle hatta deneme – 

yanılma yoluyla öğrenilebileceğidir . Genç bir erkek yetişme çağında bir yandan ilim tahsil 

etmeli, eğriyi doğruyu ayırt edebilecek akli ve ilmi donanıma sahip olmalı, diğer taraftan da 

hayatın bütün maceralarına atılmalıdır . ‘’Karda yürüyüp izini belli etmemek ‘’ yani toplumun 

huzurunu kaçıracak yahut kendi adını ve şerefini lekeleyecek aşırılıklara kaçmamalıdır . 

Bütün bu imtihanlardan geçen ideal insan , hayatın doğrularından olduğu kadar eğrilerinden 

de ders alarak davranışlarının mesuliyetini yüklenmiş , hayata sıfırdan başlamaya cesareti 

olan çalışkan ve gayretli kişidir.  

Ekseninde din olmayan bir dünya görüşünün değerler sistemi kişilerin vicdanı ve 

aklıdır . Bu durumda da ister istemez anarşi oluşmakta ve oluşan anarşist ortamda Emile 

Zola‘nın natüralist mektebi doğmaktadır . Artık dünya görüşünün merkezi insanın doğal 
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eğilimleri ve maddi yanı ağır basmaktadır. Bir başka deyişle hayvani hayat ön plana 

çıkmaktadır. Bu  görüş Osmanlı toplumu için kabul edilebilir değildir . Maddeye ait olamayan 

her şey hayalden ibarettir. Bu durumda  iyilik , doğruluk , namus gibi faziletleri romantik 

edebiyatın fantezileri olarak değerlendirilir  .  

 

bb . AHMET MİTHAT EFENDİ VE NATÜRALİZM  

 

Ahmet Mithat Efendi, natüralist yaklaşımı Osmanlı toplumu için,  insani faziletleri 

idealizmin fantazisi olarak gördüğü için faydalı bulmaz . Hayatın içinde ve insanın 

varoluşunda  tesadüfe yer yoktur . -atüralist ve pozitivist öğretide genetik ilminin de yeri 

olup, insanı çözmede ilk adım genetik faktörlerin ortaya konmasındadır . Emil Zola gibi 

Ahmet Mithat Efendi  de , bir fahişenin,  bir caninin, bir zavallının kaderi atalarından gelen 

genlerinden kaynaklandığını kabul eder. Buradan  hareketle de insanların psikolojik 

özelliklerinin ve ahlakının genetik faktörlere bağlı olduğunu düşünür .  

Ahmet Mithat Efendi ‘ye natüralizmi tanıtan ilk Türk pozitivisti Beşir Fuat’tır . Beşir 

Fuat, intiharından evvel Ahmet Mithat ‘a yazdığı mektupta annesinin mühim rahatsızlığının  

kendisinde de ortaya çıkacağına inandığı için intihar edeceğini ifade etmiştir . 35 

Ahmet Mithat Efendi , natüralizmi ahlaka ve dine uymadığı , üstelik hatta tersi olan 

değerleri kabul edip bunları yok saydığı için benimsememektedir. Natüralizmin insanı izah 

yolunun materyalist olması ; ruhun fonksiyonlarını ve ilahi esasları yok sayan pozitivist ve 

naturalist anlayışın karşısında olan Ahmet Mithat Efendi , Beşir Fuat ‘ı ateist ve materyalist 

inancından vazgeçirmeye ikna edememiştir. ‘’ Zola ‘yı Niçin Okuyorum ‘’ başlıklı yazısı ile 

                                                 
35 Okay Orhan , Beşir Fuat , s. 80 
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de Zola’yı gayri dini ve   gayri ahlaki  bulduğunu ; sadece adi ve çirkin şeyleri 

benimsemesinden   dolayı tüm dünya  nezdinde   beğenilmez kıldığını ifade eder . 36 

Pozitivizm karşısında pek tutarlı  görüşlere sahip görünmeyen Ahmet Mithat Efendi , 

hatta Pozitivizm‘in görüşlerini dinsizlik konusunda asla kabullenmemekle beraber gerek 

kendi görüşlerinin gerekse İslam orijinli ahlak tezlerini pozitivizmin esasları ile destekler . 

Ancak varlık ve oluşum konularında kurmaya çalıştığı bağlantılarda tutarsızlık 

sergilemektedir. Çünkü , dinde ilmin de varlığın da orijinin de Allah vardır .  

‘’ Paris’te Bir Türk ‘’ adlı eserinde Nasuh adlı karakter ‘’ fikri  beşer nasıl tekamül 

etti? ‘’ sorusuna materyalist bir yaklaşımla izah etmiştir.  

‘’ .. Hiçbir şey görmediği hiçbir şey takdir etmediği halde fikrinin kendi kendine takdir 

etmiş olduğu hakikatlere diyecek yoktur . Şimdi inandım ki bu kadar terakkiyatı insanoğlu 

kendi kendisine yapmıştır . Evet bunda şüphem var idi. Merkez-i arza kadar tamik-i vukuf 

etmek imkanı değil , bu lüzumu insanoğluna kim haber vermiş olduğunu bile zihnime 

sığdıramazdım . Lakin ortada Aleksandr gibi ham halat bir heriften bu kadar hakikatler 

dinlersem fikr-i beşerin merkez-i arza ve arş-ı semaya kadar inip çıkabilmeğe muktedir 

olacağını teslimden başka çarem kalmadı . ‘’ 37 

Avrupa medeniyeti 18. yüzyıldan itibaren kökleşen din dışı felsefi sistemlerle 

şekillenmekte , aklın ve bilimin üstünlüğünü esas alan rasyonalizmden modernizme doğru yol 

almaktadır . Rönesans ile başlayan süreçte bilim ve din ters orantılı gelişmiş , birinin 

ilerlemesi diğerinin zayıflamasına yol açmıştır . Böylelikle 19 . yüzyılda materyalist ve 

pozitivist düşünce zirvelere tırmanırken , din belli sınıf içinde  yapılanmaya itilmiştir. Din 

bilimi ve ilerlemeyi durduran bir unsur olarak görülmüştür . Böylelikle de Avrupa’da ‘’ insan 

‘’ merkezli evrensel değerler  ve buna bağlı olarak da ahlak sistemi oluşmaktadır .  

                                                 
36  Okay Orhan , a.g.e , s. 203  
 
37 Mithat , Pariste Bir Türk,  s. 416 
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cc . AHMET MİTHAT EFENDİ VE BATICILIK  

 

Osmanlılar için , Avrupa’yı bilim noktasında yakalamak adına ‘’ akıl ve bilimin ‘’ 

oluşturduğu felsefe sistemlerini ithal etmekte kaçınılmazdır. Pek çok Tanzimat aydını gibi 

Ahmet Mithat Efendi’de bilimsel ilerlemeyi hararetle savunurken, dinin sosyal hayatta ve 

ahlak sisteminden dışlanmasını kabullenmemektedir. Ahmet Mithat Efendi’ye göre dinsizlik, 

Avrupa ahlakını perişan etmiş; öyle boyutlara ulaşmıştır ki nesilleri, aileyi ve toplumu tehdit 

eder boyuttadır. Manevi boşluk bu kadarıyla kalmayıp fertleri ümitsizliğe hatta intiharlara 

sürüklemektedir. Dini inancın kaybolması hiçbir felsefi sistemle telafi edilemez görüşünde 

olan Ahmet Mithat Efendi, toplumu tehdit eden unsurların Osmanlı toplumunda da görülmeye 

başlandığını belirtmektedir. Dolayısıyla bu noktadaki hassasiyeti, tehlikeleri ve çarpıklıkları 

bertaraf etme gayretindedir.    

Ahmet Mithat Efendi , eserlerinde Hristiyanlık ve İslam ahlakını sürekli mukayese 

eder . Belli değerler yönünde bu karşılaştırmayı yapmış; İslam ahlakının bireysel ve toplum 

ahlakının oluşmasında olumlu tesirlerini vurgulamıştır. Buradaki amacının Hristiyanları 

yermek değil ; bilakis , Avrupalı müşriklerin kaleme aldığı İslam aleyhindeki propagandalara 

cevap vermek olduğunu belirtir. 38 İslamı müdafaa amacıyla yazdığı dört eserinde ( Müdafa’a, 

İstibşar , Beşair ve Niza-i Ulum ü din ) bu nedenin yanı sıra Osmanlı toplum ve aile yapısının 

korunması tezini savunmak amacını gütmüştür. 39  

 

 

 

                                                 
38 Okay Orhan , Batı Medeniyeti Karşısında Ahmet Mithat Efendi ,  s. 235. 
39 Okay  , a.g.e. , s. 235.  
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İKİNCİ BÖLÜM     FELSEFİ DÜŞÜNCELER  
 
 

1 . AHMET MİTHAT EFENDİ ‘NİN SCHOPENHAUER FİKİRLERİNİ  
 

DEĞERLENDİRMESİ 
 

 Ahmet Mithat Efendi tarafından 1887 yılında Tercüman-ı Hakikat gazetesinde 

yayınlandıktan sonra kitap olarak da basılan altmış beş sayfalık eser Schopenhauer’ ın 

hikmetleri hakkındadır. Kitabın önsözü niteliğini taşıyan bölüm aslında bir mektuptur . Bu 

mektup Nazım Efendi’ye40 yazılmıştır .41   Nazım Efendi hikmet ile uğraşmaya başlamış , 

yeni hikmetlerin eskisinden daha mükemmel olması gerektiğini Ahmet Mithat Efendi 

belirtirken  ayrıca , Müslümanların büyük bir hikmete sahip olduklarını ifade eder . 

Dolayısıyla Müslümanlara hikmeti beğendirmenin oldukça güç bir iş olduğuna dikkat çeker.  

 Nazım Efendi bir gün Ahmet Mithat Efendi ile lokantada yemek yerken eline bir kitap 

tutuşturur. Bu kitap Schopenhaure ‘ ın hikmetlerinin özetidir. Ahmet Mithat Efendi  kulağına 

ismi bile hoş gelmeyen42 bu kişinin eserlerini incelemenin boşa zaman harcama olduğunu 

değerlendirirken bu eserin Nazım Efendi tarafından verilmesi nedeni ile incelemeye almıştır. 

Aslında kendisi de körü  körüne karar vermenin akıl ve hikmete uygun olmadığını dolayısıyla 

bir kere görmesi , incelemesi ve öyle hüküm vermesi gerektiğine inanır .  

 Ancak eseri Nazım Efendinin seçmiş olması ve değerlendirilmesi nedeni ile bakış 

açısının Nazım Efendinin seçimine ve bakış açısına önem verdiği için Schopenhaure ‘ın 

eserini okumaya değer bulur. 

                                                                                                                                                         
 
40  Dönemin Belediye Başkanı  
41  Erbay Erdoğan – Utku Ali , Ahmed Midhat Felsefe Metinleri , s. 12 , İstanbul , 2002  
42 Erbay – Utku , a.g.e., s.13. 
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 Ahmet Mithat Efendi , Schopenhaure ‘ın iki yüz yirmi beş sayfalık eserini bir günde  

‘’ bakalım ne demiş , daha ne demiş ‘’ düşünceleri ile yutarcasına okumuştur . Ne anladığını 

sorarlarsa bu soruya cevap verebilmek için tekrar okumuş ve üç günlük bir değerlendirme 

süresinden sonra Schopenhaure hakkında düşünceleri ortaya çıkar.  

 Ahmet Mithat Efendi , Schopenhaure ‘un eserine öncelikli olarak bir değerlendirme 

yapma ve bu değerlendirmelerinin açıklanmasını ilk amaç olarak ortaya koyar. 

 Ahmet Mithat Efendi ‘nin felsefeye bakış açısını insan zihninin  düşünmeye başlaması 

ile felsefenin de kurulmuş olduğu şeklindedir. Her çağda felsefe , hak ettiği önemden düşmüş 

olmayıp , her dine , her mezhebe ve her sisteme girmiştir. Yeni dinlerin ortaya çıkma ihtimali 

olmasa dahi yeni felsefe sistemlerinin ortaya çıkma yolunun açık olduğunu ifade etmiştir. 

Yeni hikmetlerle karşılaşıldığın da; yeni hikmeti eleştirerek anlamaya çalışılmasını 

gerektiğini ifade eden Ahmet Mithat Efendi , kişilerde fevkalade şekilde ayırt etme gücünün 

gelişmiş ve pişmanlık duyma ihtimalinin varolabileceğini ifade etmiştir. 43 

 Ahmet Mithat Efendi , ‘’ söyleyene bakma , söylediğine bak ‘’ hükmü ile hareket eden 

bir kişi olmakla beraber ; bu düşüncesine ilave olarak kişilerin değerlerinin kullandıkları 

sözler , ifadelerle de değerlendirilmesi gerektiğini kabul eder.  Şöyle ki ; sadece söze 

bakmakla kişinin doğru ve salt hikmete sahip olamayacağına dikkat çeker.  Söz güzel olabilir 

ama söyleyen sözüne inanmıyor veya uygulamıyor ise öncelikle kişinin kendi sözünü 

tutmadığını ve onaylamadığını göstereceğini açıklar. Hatta böylelikle böyle bir sözün hemen 

beğenilmesinin de hata olacağı kanaati taşır. Ahmet Mithat Efendi , Schopenhaure ‘un 

sözlerinden, ifadelerinden değerinin anlaşılamadığı bir kişi olduğunu ifade ederken; 

söylediğine bakılarak da söyleyene bakılmaması gereken bir kişi de olmadığının 

kanaatindedir .  

                                                 
43 Erbay – Utku , a.g.e., s.17-18. 
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 Ahmet Mithat Efendi , Avrupalıların ‘’ felsefe ‘’ , bizde ‘’ hikmet ‘’ denilen kavramın 

tanımını şu şekilde yapmaktadır : ‘’ Varlıklara dair bilgi sahibi olup , hayırlı işler yapmaktır 

‘’  Bir başka tarif daha yapmak için de daha önceki filozoflara ‘’ bilge ‘’ unvanı verilirken 

kendisine ‘’ bilgelik seven ‘’ unvanı verilmiş Pythagoras ( Fisagor ) 44 ‘ın tanımına yer 

vermiştir: ‘’ Her şeyin , her hükmün doğrusu ‘’ . 45 

 Ahmet Mithat Efendi , Schopenhaure ‘ın eserlerinde ifade ettiği aşağıdaki hususları , 

hikmetin tanımından hareketle yani ; ‘’ her şeyin , her hükmün doğrusu ‘’ olduğuna göre 

filozofun da her şeyin doğrusunu yapan adam olması gerektiği düşüncesi ile ele alır. 

Schopenhaure eserinde , 20.000 frank geliri olan bir adamın filozof olabileceği , hiç 

evlenmemiş evliliği denememiş olan bir adamın evliliğe karşı olması , şehvetten 

yararlanmanın meşru olmayan şekilde yapılmasını uygun görmesi düşünceleri ile Ahmet 

Mithat Efendi tarafından sözü eylemine uymayan kişi olması nedeni ile filozof değil , hatta 

şahit bile olamayacağı kanısına varır .  

 Schopenhaure kimdir ? 1788 yılında Almanya ‘da  , Danzig  şehrinde doğmuş , babası 

zengin bir tüccar annesi ise edebiyat eserleri ile ünlenmiş bir edebiyatçıdır. 46 Babası seyahati 

seven bir kişi olduğu için bir çok ülke görmüş ve isteği oğlunu tüccar yapmakmış , ancak 

erken yaşta ölünce Schopenhauer edebiyata girmeyi uygun bulmuş . Babası mirası kendini 

geçindirecek kadar çokmuş . Almanca , Fransızca , İtalyanca öğrenmenin yanı sıra eski latin 

ve Yunan dillerini de öğrenerek Kant ve  Platon’un eserlerini okumaya başlamıştır . Şık 

giyinen , tiyatroları , baloları seven , dünyanın dört bucağını öğrenmeye çalışan bir kişi olarak 

yaşamıştır . İnsan  hayatını bir kandile benzeterek ‘’ püf ‘’  denilince söneceğinden , böyle 

çabuk yok olan şeye önem bile verilmemesini, insan yaşamını adeta bir komedi gören , dünya 

                                                 
44 Pythagoras , ilk felsefe tanımını yapan filozoftur . 
45 Daha ayrıntı tanımlamalar için bkz . Bayraktar Mehmet , İslam Felsefesine Giriş , Türkiye Diyanet vakfı yayınları , Ankara 
2001 . 
46 Tanyol Cahit , Schopenhaure ‘ da Ahlak Felsefesi , s. 15-16 , İstanbul 1998 . 
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denilen sahnede insanın bu komediyi oynadığını ve yaşama ciddiyetle bakmanın ahmaklık 

olacağına inanan bir kişidir.  Dünyayı anlamlı bir şey olarak görmez  . 47 

Schopenhaure felsefesi Hegel ‘in felsefesinin tam karşıtı bir anlayışla ; ‘’dünya 

anlamlı bir dünya değildir ‘’  şekliyle ortaya çıkar  Ona göre bu sebepten dolayıdır ki 

felsefeye düşen iş, anlam yorumları olmayıp , bu anlamsız dünya içinde insanoğluna bir 

şekilde yolunu buldurtmaktır . İçinde anlam bulunmayan dünya bütünüyle kötüdür . Bu 

karamsar bir dünya görüşü olup Schopenhaure’u metafizik bir sistem olarak geliştirir. 48 

 1831 yılında Berlin’de kolera 49 ortaya çıktığında dört arkadaşı ile beraber  Berlin‘den 

yani koleradan kaçarak Frankfurt’a gelmişlerdir. Yirmi dokuz yıl burada yaşadıktan 

sonra,1860 yılında elbisesini giyinmekte iken ölümle karşı karşıya kalmıştır .  

 Yaşamı boyunca her gün sabah sekizde kalkıp , Times gazetesini okuyarak güne 

başlayan,yalnız babasının kazandığı para ile bekâr olarak yaşayan Schopenhaure ‘un bu  yaşm 

tarzının yanı sıra bir mektup görünce kötü haber diye sapsarı kesilen , ölümden korkan , 

yangın çıkarsa çabuk kaçabilmek için birinci katta oturma gibi fobilerinden dolayı da Ahmet 

Mithat Efendi , bu adamın tımarhanelik dahi olabileceğini düşünmüştür. Fakat kalemi 

oynatmaya , fikir yürütmeye başladığında tüm dinleyicileri titrettiğini itiraf etmektedir. Ahmet 

Mithat Efendi , ‘’ Kelamından olur malum, kişinin kendi miktarı ‘’ sözünü Schopenhaure için 

uygulanamayacağına dikkat çekmiştir.  

 Ahmet Mithat Efendi , Schopenhaure ‘ un öncelikle kendisine ait olmadığını tahmin 

ettiği ‘’ olumlu olan ancak ıstıraptır ‘’ ve olumlu olan şeyin ancak üzüntü ve ıstıraptan ibaret 

olduğuna ve mutluluğun imkansız olduğu görüşüne katılmamaktadır .  Eleştirisinin başlangıç 

noktası bu öğretinin kendisine ait olamadığına dair kanaatinin olması ile birlikte bunu da ispat 

edemediği şeklindedir. 

                                                 
47 Hilav Selahattin çeviren , Schopenhaure ‘ın Felsefesi ve Aşkın Metafiziği , s. 15 . İstanbul 1983. 
48 Gökberk , Prof. Dr. Macit , Felsefe Tarihi , s. 459-460, İstanbul 1961 
49 Tanyol , a.g.e. , s. 21. 
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 Schopenhaure gibi bazı metafizikçilerin  mutluluk ve bahtiyarlığın olumsuz; acı ve 

ıstırabın olumlu öğretisini Ahmet Mithat Efendi münasebetsizlik olarak değerlendirir. Üzüntü 

ve kederler mutlulukların varolması ile sona erdiğini  dolayısıyla geçici olduklarını ifade eden 

Ahmet Mithat Efendi; esas olanın üzüntü ve kederin yokluğu , rahat ve huzurun varlığı olarak 

belirtir. Zaten şaşkınlıklar, hayal kırıklıkları üzüntü, felaketler karşısında ortaya çıktığı 

şeklinde ifadelerle de düşüncesini ispatlamaktadır .  

 Hayvanların düşünme gücünün olduğunu iddia eden Schopenhaure ‘un düşüncesini , 

güçlünün pençesinde yenilmiş olan zayıfın da bir gün bu sona uğrayacağını bildiğini kabul 

etmesine karşın Ahmet Mithat Efendi; tüm hayvanların güçlünün pençesinde yok olmadığını 

kendi eceli ile ölen hayvanların da varolduğunu , aksi takdirde türlerinin sona ereceği şeklinde 

açıklama getirmektedir.  

Ahmet Mithat Efendi , Schopenhaure ‘ un bu dünyada olumlu olan şeyin ancak üzüntü 

ve ıstıraptan ibaret olduğuna inanmasını; huzur ve mutluluğun imkansız olduğunu kabul 

etmesini hatta bu dünyanın salt bir huzur dünyası olması durumunda da bunun da ıstırap 

olacağı şekildeki bakış açısını yanlış bulmaktadır . Ahmet Mithat Efendi , hayatın güçlüklerini 

de bir nimet olarak kabul etmektedir. Metafizik zeminde değerlendirilebilecek olan bu 

dünyada insanların her şeyin önlerine hazır sunulması halinde can sıkıntısından patlayıp 

birbirlerini öldüreceklerine kabul eden Schopenhaure ‘un birkaç sözüne yer vermek 

istiyorum. 

‘’ Hakikat ! Bu dünyada hiçbir kimsenin durumu gıpta edilmeye layık değildir. Herkes 

ne kadar acınacak durumdadır . ‘’50 

Bu sözüne karşılık Ahmet Mithat Efendi’nin değerlendirmesi ; öncelikle bir insanın 

tecrübe etmediği , bilmediği bir konu hakkında karar vermesini hikmet saymamakla beraber 

                                                 
50 Erbay – Utku , a.g.e., s.41 
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‘’hakikat ‘’ olarak hükmetmesini de asla kabul etmemektedir. Aksine maddi açıdan durumu 

değerlendirdiğinde dünyada herkesin birbirinin durumunu özenilmeye değer bulmaktadır . 

Küçükler büyüklerin, yoksullar  zenginlerin durumlarını özenilmeye değer bulurken hatta 

bazen büyükler küçüklerin durumlarını özenmektedir.   

‘’ Hayat bir çalışma alanıdır ki , görevleri yerine getirmek için en yüksek çaba ve 

özenle çalışmalıdır . ‘’ 

Schopenhaure’un bu sözüne Ahmet Mithat Efendi karşı sorularla şu şekilde 

değerlendirmektedir. Hayat bir uğraş alanıdır . İnsanlar görevlerini tamamlamak için yüksek 

çaba ve gayret ile çalışırlar ; ancak bu durumdan dolayı dünyanın cehennem mi olması 

gerekir? Çabalarının karşılığını alan kişinin cennet nimetine kavuşmuş gibi  haz almasını 

Schopenhaure ‘un da mutlaka yaşadığını , bunu inkar etmemesi gerektiğini savunur. 

Schopenhaur‘un kendi mektuplarında ‘’ benim felsefem ‘’ diye o dönemde savunduğu 

felsefesinin kimse beğenmediğinde üzüldüğünü , herkes beğenmeye başladığında da kendisini 

‘’ mesih ‘’ öğrencilerini ‘’ havari ‘’ kabul ederek sevinme derecesini ortaya  koymuştur . 

Ölüm korkusu olan bu kişinin ;   

‘’böcekler vücudumu yesinler , delik deşik etsinler ama benim felsefemin böcek gibi 

yenilip  delik deşik edilmesini düşündükçe tüylerim ürperiyor ‘’  

sözleriyle çalışmasının ürününü pek sevdiği için bunu ifade etmesi aşikârdır .  

‘’ Yaşam dünyasında daima çevrenizi tanıyarak , nerede olduğunuzu bilmek ve dünya 

gerçeklerini anlamak için kurtuluş yolunu gösteren bir pusula bulunmasını ister misiniz ? 

Öyleyse , bu dünyanın salt bir sıkıntı ve dert dünyası olduğuna inanmaya alışınız . Azaba 

layık olanların sürgün yeri ! ‘’   

Bu sözünü de diğer sözleri gibi garip bulan Ahmet Mithat Efendi, biberin acı olduğunu 

bilerek yiyen insanların gözlerinden yaşlar damlasa da o tadı sevmelerinden dolayı yemeleri 

örneği gibi insan uğraşılarının yorgunluklarından da tat  aldığını ifade etmektedir.  
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Schopenhaure’ a göre bu dünya bir cehennemdir. İnsan hayatının bir saat rakkası gibi  

sıkıntı ile elemler arasında sallanıp durmakta olduğu iddiası ile beraber  bu dünyayı cennet 

dahi kabul etse , hiçbir elem ve kederi olmayanların da sıkıntıdan patlayacaklarını ifade 

etmektedir  ki Ahmet Mithat Efendi bu görüşleri kesinlikle kabul etmemektedir. Dünyanın ne 

cennet ne cehennem olarak tasvir edilmesini isterken dünyanın , dünya olmasını yeterli 

görmektedir. Cennet ve cehennemin şanında beka olması söz konusu iken ikisinde de             

‘’ ebedi‘’  kalınacaktır .  

Schopenhaure ‘ a ‘’ bu dünyaya gelmeli mi , gelmemeli mi  ‘’ sorusunu sormaya da 

gerek bulmayan Ahmet Mithat Efendi , bu zatın dünyaya gelmek şöyle dursun bu dünyanın 

yaratılmamış olması gerektiği düşüncesinde olduğunu kızgınlıkla değerlendirir.  

 Dinin bir hakîkat yolu olduğunu , bu hakîkat yolunun çeşitlendirilmesinin ve 

çoğalmasının mümkünâtı olmayacağı gibi dinin de birden ibaret olması gerektiğini ifade eden 

Ahmet Mithat Efendi , semavi dinleri şu şekilde mukayese eder. Tevrat,Zebur ve İncil gibi 

kitaplar arasında bulunan  bazı kitapları bir yazar yazmak istese; Milli Eğitim Bakanlığına 

sunduğunda genel ahlak ve adaba aykırılıktan dolayı izin verilemeyeceğine dikkat 

çekmektedir. Ayrıca bu dinlerin, kesinlikle tahrif edilmiş olması durumu da göz önüne 

alındığında; bu dinlerin hak din olmamak üzere reddinin gerektiğini akıl ve hikmet açısından 

yeterli olduğunu belirtirken. Hristiyanlıktaki İncil’in de  dört çelişkili kitabın da nüshalarının 

farklılığı ile inananlarının da çoğunlukla zaman içinde dinlerini inkar tehlikesi içinde 

olduklarını açıklamaktadır .51 Dolayısıyla bu dine de hak din demenin ne kadar zor olacağı 

aşikârdır . Zebur , Yahudi dininin iki kutsal kitabından biridir. 52 Hz. Musa ve Hz. İsa 

peygamberlerin gerçek taraftarları  olmayanlar  tarafından tahrif edilerek inananları tamamen 

ortadan kaldırılmıştır  

                                                 
51 Erbay – Utku , a.g.e. , s. 61 . 
 
52 Dinler Tarihi Ansiklopedisi , cilt 2. , fasikül 16.,  s. 399. , Gelişim Yayınları , Ankara 1976. 
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 Schopenhaure yaratıcıyı sorumlu tutmaya çalışırken aynı zamanda bu hayattan daha 

hayırlı bir hayatın varolduğuna iddiada bulunmasına karşın; Ahmet Mithat Efendi , biz           

(müslümanlar ) kainatı yaratılmış olarak bulduk ve akıl, hikmet ve tabiat açısından bu yaratılış 

şekline inanmaktayız 53 demektedir.  Bu dünyadaki mal mülk onlardan faydalanmamız için 

verilmiş olup , bu  dünyada mutluluk ve eziyette vardır . Kimi eziyetlerde mutluluk , kimi 

mutluluklar da eziyetin varolduğunu ifade eden Ahmet Mithat Efendi , bu dünyada maddi ve 

manevi yapabildiklerimize  bakmamız gerektiğini dile getirir. Sadece müslümanlarca değil 

tüm aklı olan kişilerce yaratılıştaki hikmetin böyle değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden 

Ahmet Mithat Efendi , insanların her birinin Schopenhaure gibi birisi olması durumunda 

ilmin , medeniyetin , huzur ve rahatın hatta insanlığın bile bulunmaması gerekeceğini belirtir. 

Schopenhaure ‘un  sadece insanlığın değil kainatın yokluğunu tercih etmesi Ahmet Mithat 

Efendi ‘yi oldukça hiddetlendirir. 

  

 

  2 . AHMET MİTHAT EFENDİ VE MATERYALİZM 

 

 Ahmet Mithat Efendinin  1892 yılında Tercüman-ı Hakîkat gazetesinde yayınlandıktan 

sonra kitap haline de getirilen Avrupa’daki materyalist filozofların görüşlerini değerlendirdiği 

bir diğer eser de ‘’ Ben Neyim ? Materyalist Hikmete Müdafaa ‘’ adlı kitabıdır.  

 Ahmet Mithat Efendi öncelikli olarak materyalistlerin fikirlerini ; maneviyatı ve tabiatı 

reddederek maddiyattan ibaret  olması nedeni ile kusurlu ve eksik bulur. Özellikle cahiller 

tarafından kolaylıkla kabul gören ve mensuplarını tüm insani ilgilerden sıyıran  , insanı kendi 

nefsine bile düşman eden bir akım olduğunu ifade eder.  

                                                 
53 Erbay – Utku , a.g.e. , s. 63 . 
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 Ahmet Mithat Efendi insani ilgilerden sıyıran bir düşünce akımı olarak 

değerlendirilmesi  ile kastettiği; analık , babalık , evlatlık, kardeşlik gibi duyguları 

kutsallığından düşürmesini , erkeklerle kadınlar arasındaki ilişkileri böcekler ve hayvani 

ilişkilerin suretine soktuğunu kastetmektedir. Bu durumun yaygınlaşması ile insan 

toplumunun köpek sürülerine döneceğine önemle dikkat çekmektedir . Bir  çift güvercinin 

yavrusuna , anası babası uzun süre ekmek götürüyor uçmayı öğretiyor örneğini vermekle de 

hayvanlarda dahi olan bu duyguların materyalistlerde olmadığını ; onların evlatlarını doğar 

doğmaz yetimhanelere bıraktıklarını ifade eder.  

Ahmet Mithat Efendi, hikmet adını bile vermeyi çok gördüğü akımın nefse 

dayandığını ifade ederken ; aslında nefsi olması bakımından Rabbini de bilmesi gerektiğini 

ifade etmektedir. Başlı başına nefis konusu ele alınarak materyalist düşünce 

değerlendirildiğinde reddedilmesi gerektiği kanaatindedir.54  

Materyalistlerin  insanı beden olarak ele aldıklarında nasıl değerlendirdiklerine Ahmet 

Mithat Efendi kahkahalarla gülmektedir. Beden, deriden üretilmiş bir torba içine bir miktar et, 

su, yağ ve kemikten ibaretmiş. Duyu organlarının algılamalarını da yeti olarak  

değerlendirmektedirler. ‘’ Birbirini içerme , kapsama ‘’ yolu incelendiğinde hepimizin nasıl 

bir babası , dedesi, onun babası şeklinde devam eden ataların varlığı ve devam eden evlatları , 

torunları var ise materyalist düşünce bunu da inkar ederek soy ağacını kesip atmakta olmasını 

da Ahmet Mithat Efendi şaşkınlıkla değerlendirir.    

Materyalist filozoflar maddi cismaniyetimizin sürekli değişim ve dönüşümü 

ruhumuzdan ayrı ve başka bir şey olmuş olsaydı, insanın her çağında   başka bir türlü 

fizyolojik ve psikolojik hükümler göstermeyip hep aynı durumda bulunması gerektiğini ifade 

ederler. Ahmet Mithat Efendi konunun psikolojik yönü ile ele alınması halinde , konuya aynı 

materyalistler gibi insanın her çağında değişik psikolojik hükümler göstermeyip ruhun aynı 

                                                 
54 Erbay – Utku , a.g.e. , s. 71 . 
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durumda bulunmadığını açıklamaktadır . Bu durumun açıklamasını da; ruh da ezeliyet ve 

ebediyetin bulunması  madde de olmasından daha uygundur  şeklinde yapmaktadır . Ruhu 

herkes analiz edemeyip  sadece Allah ‘ın emrine ait yaratılmış olduğu kesindir. Ancak madde 

analiz edilebilir .55 

 

a. MATERYALİST FİKİRLERİN MÜDAFASI  

 

Ahmet Mithat Efendi materyalistlerin ifadelerini iki türlü müdafaa edilmesi gerektiğini 

belirtir.  Maddi cismimizin sürekli değişimi ve dönüşümü , ruhumuzdan bağımsız ve ondan 

başka bir şey olmuş olsa idi , insanın her çağında bir başka duruma girmeyip hep aynı 

durumda bulunması gerekeceği meselesidir. Verilmesi gereken ilk cevap , insanda görülen 

değişimlerin hep fizyolojik değişimler olup , ruhun da bir değişme olmadığıdır .  Bu cevap 

materyalistlere yeterli gelmemektedir. Çünkü , ruhun yokluğunu iddia edenlere delil olarak 

ruhun gösterilmesindendir. Dolayısıyla kanıtı ve bu kanıtın ortaya koyduğu şeyi de kabul 

etmemektedirler . 56 

 

 

b. MATERYALİSTLERE GÖRE İNSANİ VARLIK  

 

Ahmet Mithat Efendi , maddi ve cismani varlığımızın sürekli değişir ve yenilenir 

olmasına dair konuya ayrıntılar getirmek adına bir de zihin konusuna değinmekte , zihnimizin 

de sürekli değiştiğine dikkat çekmektedir. Üşüdüğümüzde , üşüyenin cildimizin olmayıp , 

cildimizin en uç noktasındaki sinir liflerinin soğukluk denilen etkiyi hissederek zihne 

                                                 
55 Erbay – Utku , a.g.e. , s. 81-84 
56 Erbay – Utku , a.g.e. , s. 90 
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ilettikten sonra üşümenin hissediliyor olmasıdır . Diğer organlarımız için de durum aynıdır . 

Burada dikkat çekilen husus bu hissin , duygunun iletiyor olması esnası ile zihne iletilme 

sırasında bir zamanın varlığıdır . Zamansız ileti bilimsel açıdan mümkün değildir. Zihnin 

duyum merkezi olması hususuna hiç kimsenin itirazı yoktur .  Filozoflar zihni kabul edip 

tanımladıktan sonra , esas konu vücudu tanımlamak ve  ruhu bu vücutta nereye koyacakları 

hususu olmuştur . Bazen kana , bazen kalbe koymuşlar ; sonunda ruhu da yetilerin bağlanma 

yerine yani; zihne yerleştirmeye karar verdiklerinde kıyametler kopmuştur. Materyalistler , 

ruhun yokluğunu zihin sayesinde kabul ettiklerini , ruha yükledikleri nitelikleri zihne 

yükleyerek ruhun da bir maddiyattan ibaret bulunduğunu dolayısıyla ruhta ezeliyet ve 

ebediyetin tasarlanamayacağını kabul etmektedirler. Natüralistler , ruhun varlığını kabul 

ederek onun karargahının zihin olduğunu , inkar edilmemesi hususunda iddia da bulunarak iki 

grup arasında farklı iddialar söz konusudur . Tezin ispatını ise natüralistler şu şekilde 

yapmaktadırlar . Cismani ve maddi varlığımızın sürekli değişip yenilenmesi gibi zihnimizde 

yenilenme gösterirken ruhumuz da böyle bir yenilenme değişim söz konusu olmayıp ; 

hafızanın kuvveti , varlığı ve bekası da ruhun varlığı ve bekasındandır . Hemen karşı iddialar 

hafızanın, zihnin bir yetisi olarak kabul etmeyen materyalistlerin aksi takdirde ellerinde hiçbir 

şey kalmayacaktır . Natüralistlerin ispatını yeterli gören Ahmet Mithat Efendi , zihnin 

kuvvetlerinin çok süratli olduğu halde hafızanın zihne oranla daha yavaş olduğunu ; leb 

demeden leblebinin anlaşılabilmesinin   zihnin hızının , kuvvetinin fazlalığından olduğunu 

ifade ederken hafıza kuvvetliliği için sürekli tekrarlar pekiştirmelerin gerektiğini belirtir . 

Hafıza kaldırıldığında , zihnin anlama , düşünme gibi  yetileri hafıza olmadan insana deli 

dedirtecek duruma getirir .  

Konunun daha iyi kavranması için Ahmet Mithat Efendi bir örnek vermektedir : 

İnsanın çocukluğunda öğrendikleri ömür boyu unutulmaz . Çünkü , çocukluğunda ruh , tüm 

nefsanî hastalıklar ve sıkıntılardan uzaktır . Dolayısıyla hafıza onları kolay ve çabuk 
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kaydetmektedir. Zamanla , ruha bu nefsanî hastalıklar gevşeklik vererek hafızanın 

yavaşlamasına sebebiyet verir. İnsanın kırkından sonra olgunlaşmaya başladığının 

söylenmesinin nedeni de artık nefsanî hastalıklara ölçülülük gelmeye başlamasıdır .  

 

c. AHMET MİTHAT EFENDİ ‘NİN MATERYALİSTLER İÇİN TEMENNİSİ  

 

Allah ‘ın yaratma sırrındaki anlaşılamayan şeyler , bir takım kişileri kendi varlığını 

bile inkara yol açacak düşüncelere sevk ederken, kendisi gibi insanları delillerle 

aydınlatmasına şükreden Ahmet Mithat Efendi , materyalistlerin koca insan vücudunda ruhun 

varlığını anlayamadıkları için kainatı kuşatan alemin ruhuna akıl bile erdiremeyeceklerini 

ifade ederken; onların da gözlerinin açılıp doğruyu görebilmeleri adına dua ve niyaz da 

bulunmaktadır .  
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AHMET MİTHAT EFENDİ VE DİN FELSEFESİ 

 

B  . HİND DİNLERİ  FELSEFESİ  

a. BUDİST İNANÇ FELSEFESİ  : Ahmet Mithat Efendi Budizm‘i  1307/1890  

tarihinde Tercüman – ı Hakîkat gazetesinde yayınlanan  yetmiş dokuz sayfadan oluşmuş 

felsefi nitelikteki ‘’ Paris ‘te Otuzbin Budist ‘’ adlı  eseri ile ele almıştır .  Eğitim Bakanlığının 

izni ile kitap olarak basılmıştır. Eser , Paris şehrinde yaşayan ve sayıları , yazarca  şaşırtıcı 

bulunan  otuz bin Budist hakkındadır  . Bu sayıda Budist olma durumunu değerlendirmek  

amacıyla kaleme almıştır . Değerlendirirken de Budizm ve Brahmanizm dinlerini ana 

hatlarıyla açıklarken değerlendirmeye aldığı ana başlıklardaki olumlu ve olumsuz 

düşüncelerini ifade etmiştir.  

 Meraklı , bilime düşkün bir öğrenci grubu , edebiyat meraklıları , kadınlardan oluşan 

ciddi bir topluluk Sorbonne ‘un geniş ve süslü salonlarında toplanarak ‘’Vicdan Metodu ‘’ 

(Methode de Conscience ) adlı eserin yazarı muallim Mösyö Leon de Rossini ‘ n  Budizm 

mezhebinin hikmeti hakkında bilgilerini dinlemektedirler . Bunlar arasında yer alan Ahmet 

Mithat Efendi ,  bu zattan ,  özellikle Fransız Budistleri hakkında görüş ve düşüncelerini 

açıklaması  için ricasında bulunmuştur .  

Ahmet Mithat Efendi , Rossini ‘nin Budizm mezhebine eğilim gösterilmesini ve 

Paris‘te bu kadar hızla yayılmasını kendisinin de beklemediğini ifade ettiğini; Paris  halkının  

inancı konusunda kararsız kaldığını  , ruhlarının daralması üzerine inanma ihtiyacına bağlı 

tabi bir sonucu bu mezhebin ihtiva ettiği metafizik durumlarla dolu ,  büyü , tılsım gibi şeyleri 

taşımasının  meraklı halkın bu dine yönelmiş olduğunu ifade etmiştir.  

Ahmet Mithat Efendinin eserinde kaydettiğine göre , Rossini bu mezhebin görüşleri 

arasında , şu hususların bulunduğunu vurgulamakta ve değerlendirmelerini ifade eder.   
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Darwin ‘ in ‘’ Dönüşümcülük ‘’ öğretisi bu dinde tümüyle mevcuttur . Hz. İsa ‘nın 

doğumundan beş yüzyıl önce,  bu öğretinin varolması mucizevi bir husustur .  Hristiyanlığın 

bile Budizmden dallandığını kaydeder. 

Ahmet Mithat Efendi Rossini ‘nin bu görüşlerini değerlendirmeye tabi tutmaz , sadece 

nakletmekle yetinir . Budizm mezhebinin sırlar ve acayiplikler ihtiva etmesi  açısından  

Rossini sıkıntılı olduğunu, sadece salt felsefesi açısından bu mezhebin hikmetini takdir 

ettiğini açıklar . 57 

Ahmet Mithat Efendi,  La Presse gazetesinde  yayınlanmış olan yazıda anlatılan 

hususları eserine almakta bir beis görmez . Buna göre ; Budistlerle ilgili Paris‘te   

düzenleyenen bir kongre ile bütün Avrupa  Budizm meselesini tartışıldığını kaydeden Ahmet 

Mithat Efendi,  gazetede yayınlanan bu yazıya atfen mezhebinin kurucusunun biyografisini 

vererek Buda’nın  M. Ö. VI.  ve XI . hatta VII . yüzyıllarda yaşadığını bildirir.  Orta 

Hindistan‘ ın ‘’Kşatriya ‘’ kabilesinden hükümdar çocuğu olan Buda , babasından ayrılarak 

mezhebini yaymaya çalışmıştır.  

 Buda ‘nın yüzünün güzelliği o kadar olağanüstü imiş ki, kendisine  ‘’ maya ‘’ 58 

unvanı verilmiştir. Bu inanca göre  yüz güzelliği,  iç güzelliği yansıtmaktadır. Ahmet Mithat 

Efendi  bu inancı tenkit eder ve  Sokrates ‘ in gayet çirkin yüzlü bir adam olmasına rağmen 

çok güzel fikirler taşıdığını söyler.59 Ona göre yüzler güzel olmasa da tercüme edecekleri gizli 

duygular güzel olabilir. Altı yıl boyunca açlığa , çıplaklığa , ıssız yerlerin sıkıntılarına 

katlanan Buda , Budimanda  şehrinde bir incir ağacı altında mezhebini yaymaya başlamıştır . 

Ahmet Mithat Efendi’nin fikirlerinde Buda mezhebinin dört ilkesi vardır. 

1 . Hayattan ıstırap ayrılmaz . 

                                                 
 

57 Kahraman Ahmet , Dinler Tarihi , s. 81 , İstanbul ,1984. 
58 Maya, hayal demektir. 
59 Erbay – Utku ,a.g.e. , s. 121 . 
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2 . Doğuş ,  nefse ait arzulardan kaynaklanır . 

3 . Nefse ait arzuları bırakmak.  

4 . Buna engel olan her şeyden uzaklaşmak. 

Ahmet Mithat Efendi , Budizm ‘in bu ilkelerini şöyle değerlendirir : Eğer   nefse ait 

arzuların ıstırap kaynağı ise o zaman  neşe , sevinç ve zevkin de başka kaynağını da  yok 

etmeye yönelmiş oluruz . Esasen  ıstırap olmaz ise sevinç de olamaz .  

Ahmet Mithat Efendi, Paris’te bu kadar Budist olmasının Osmanlıları ve kendisini 

şaşırttığını; Budizmin inanç felsefesi açısından hayrete değer olduğunu ifade eder. İkinci 

yazıya bağlı olarak da biyografisi bilinmeyen bir kurucu ve yazarı tarafından dört hakikati    

‘’nefsani arzuların kalkması ile dünyanın tadı kalmayacaktır ‘’ düşüncesiyle bir kalemde 

silinen mezhebin ,  Paris’te nasıl olupda 30.000 taraftar bulduğunu hayretle ifade eder. Ayrıca 

Budizm’in  bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği kanaatini taşır . 60  

Ahmet Mithat Efendi , Fransa‘da Budizm ile ilgili yeterli, bir araştırmanın 

bulunmamasını da tenkit eder . Paris’te bu din ile ilgili olarak  Oryantalistler Kongresine 

katılan  Ahmet Mithat Efendi’nin de beklenilenleri vermediğini kaydeder. 61 

Ahmet Mithat Efendi ‘ye göre öncelikle Paris ‘ te bu kadar sayıda Budist bulunması ve 

dinin veya mezhebin  beğenilmesi; dikkat çekiciliğidir. 

Norveç ‘ in başkenti olan Kristiyanya şehrinde Oryantalistler  Kongresine katılmış 

olan Ahmet Mithat Efendi , konunun İslamiyetle ilgili yönünün olması üzerine hassasiyet 

gösterdiği bir konudur. ‘’ Müdafaa ‘’ adıyla yayınlanan üç ciltlik eseri , hristiyanlık dininin 

başlangıçtaki kuruluşu , genişleyişi ve yayılışı hakkında İslam ehlinin uyanık olmak zorunda 

kaldığı   bilgileri içermektedir. Avrupada özellikle Hristiyanlık ve Katolik mezhebinin önem 

ve değerden düşüşü ile hristiyanlar yeni yol arayışlarına girmişlerdir. Gönül ve ruh huzurunu 

                                                 
60 Erbay – Utku , a.g.e . , s. 126 . 
 
61 Erbay – Utku , a.g.e . , s. 126 .  
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bulmak adına Budist olmaya karar verdiklerini ifade eden Ahmet Mithat Efendi , aslında 

Avrupa’nın müzeleri , bahçeleri , baloları , tiyatroları , süslü madam ve matmazelleri ile 

yüzeysel bakış içinde kendine hayran edecek bir yapıda da olduğunu da ifade etmektedir .  

 

b. BRAHMANİST İNANÇ FELSEFESİ : Bu mezhebin eskiliğini eldeki Veda 

kitabına eklenmiş bir takvimden anlaşılacağıdır . Bu takvim, astronomi hesap ilkelerine uygun 

düzenlenmiş M. Ö . XIV . yüzyıl öncesine ulaşmaktadır .  Bu tarihin  şaşılacak ve abartı 

sayılmasının yanı sıra Hintli Brahmanlar , bu Veda ‘dan da önce Veda’ların varolması 

durumu ve takvimin o dönemlerde olmaması nedeni ile eski Vedalarında olmadığını ifade 

etmektedirler . Ahmet Mithat Efendi , Dinler Tarihinde geçtiği şekilde Brahmanlık konusunda 

bilgi verir.  

Brahmanların Vedalar ‘ ı dört kitaptır . 62  

1 . Rig – Veda ( manzum münacatlarını içerir ) 

2 . Yacur – Veda ( duaları içerir ) 

3 . Sama – Veda ( makamla okunacak duaları ilahileri içerir ) 

4 . Atarva – Veda ( din erbabının görevlerini , iyiliğin mükafatını , kötülüğün cezasını 

açıklar ) 

Vedalardan sonra ‘’ Purana ‘’ 63 adı verilen 18 kitap daha kutsal sayılmaktadır . Her 

purana beşer konuya bölünmüş olup ; 

A . Dünyanın yaratılışı 

B . Ademoğlunun yayılışı ve gelişimi 

C . Tufan olayı ile yaratılışın yenilenmesi  

D . Tanrıların ve kahramanların soyları  

                                                 
62 Küçük – Tümer , a.g.e. , s.104 
 
63 Küçük – Tümer , a.g.e., s.98  
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E . Tanrılara , kahramanlara ait olaylar hakkında düzenli kronoloji  

Upanişad adlı kitabın da semaviliğine inanılır ve Hintlilerin durumu olarak 

yorumlanır.  ‘’ Manava , Dharma , Sastra ‘’ adlı kitap da ‘’ Manu’nun  Kanunlar Toplamı ‘’ 

demek olup 2685 şiirden oluşmaktadır . ‘’ Ramayana ‘’ ve ‘’ Maha Baharata ‘’ adlı vezinli 

kitaplarda tanrılarla kahramanların hikayelerini içeren mukaddes sayılan kitaplardır . Sayılan 

26 kitabın sadece Rig-Veda adlı olan Avrupa dillerine tercüme edilmiştir. Özellikle Max 

Müller ve Colebrooke ‘ nin çabaları sayesinde Brahmanlar tek tanrıcı olarak açığa çıkma 

yolundadır . Brahmanları çok tanrıcı sayanlar , Vedalardan 33 ismin ilahi isim gibi anılması 

ve bunlar adına münacatlar sunulmasına dayandırılmaktadır .64 

Hintlilerin teslise inandıklarını hükmedenlerin dayanağının da sekiz Puranadan       

‘’Bhagavat ‘’ ta yer alan hikayenin ifadelerinden kaynaklandığını Ahmet Mithat Efendi 

belirtmektedir.  

Hintlilerin teslise inanıyor olma düşüncesinde Hristiyanları yanıltan husus ‘’ Brahma‘’ 

ve ‘’ Brahm ‘’ arasındaki farktan kaynaklanmıştır. İncelemelerle ortaya çıkmıştır ki Tanrı 

‘’Brahm ‘’ , tecelli eden irade ‘’ Brahma ‘’ dır . Sonuna elif eklenmesinden dolayı farklılık 

ortaya çıkmıştır .  

Brahmanistler iki mezhebe ayrılmış durumdadır : ‘’ Vişnuperestler – Vişnubaktar ‘’  

ve ‘’ Şivaperestler – Şivabaktar ‘’  

Bir mezhebe inananlar diğer mezhebi hatalı görerek düşmanlıklar , tanımamazlıklar 

hatta kanlı kavgalar söz konusu olmaktadır . Zaman içinde daha fazlalaşan mezhep sayıları ile 

ibadet yönünden de değişiklikler ve tuhaflıklar görülmesi nedeni ile de Brahmanizm yok 

olmuştur .  

                                                 
64 Erbay – Utku , a.g.e . , s. 145-148. 
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c. BUDA :   Buda kelimesi Hint diline göre ‘’ Külli Akıl ‘’ ‘’ Mutlak İlim ‘’ ve ‘’Salt 

Hikmet ‘’  gibi anlamlara gelip , bu adlarla anılan  zat  yani Buda dininin kurucusu da hiç hata 

etmeyecek alemlere rahmet olacak kişidir.  

Ahmet Mithat Efendi ‘ ye göre  bu mezhebin kurucusunun biyografisine dair eksik 

bilgiler ve kesin hakikatlerinin belirlenebilirliğinin imkansızlık nedeninin tercüme tahrifleri 

nedenidir .  

Budanın kelamını ortaya koyan eserlerden Tibet halkı bugün kendi dillerinde 

‘’GANCUR ‘’ adında 800 büyük cilde bölünmüş ansiklopedide bulunabilmektedir. Ahmet 

Mithat Efendi, bu konuda da  bir kişinin kelamı olarak 800 cildi doldurabilecek mezhep 

hakikatinin varlığını imkansız karşılamaktadır . Bu husustaki tenkitlerini ; 

 A . Eserde  yer alan cümlelerin , sözlerin birbiriyle zıtlıklar ve anlamsızlıklar içinde 

olduğunu da belirtir .  

B . Mezhep sayısının  anlaşmazlıklardan dolayı bölündüğünü ve   yaratılışla ilgili 

olarak mezhep sayısının ikiye indiğini belirtmektedir . Maddiyatta her şey ‘’ ateş , hava , 

toprak ve sudan ibaret ‘’ ve insanında bu dört unsurdan bir vücut olduğunu kabul etmektedir. 

Maneviyatta ise insan denilen şeyin ruh dan ve zekadan ibaret olduğuna inanılarak ; maddi 

insana değer vermeyip manevi insanı ödüllendirmeyi ve cezalandırmayı esas aldığıdır . 

C .  İki mezhep de sonunda tek bir noktaya gelerek , insanın doğrudan doğruya bu 

dünya tabiatının mükemmelliği ile önceki tabiatını vermeyerek nice alem ve suretlerden 

geçtikten sonra yeryüzüne gelerek şimdiki suretinden sonra da suret ve şekil değiştirerek bir 

takım alemlere geçeceği şeklindeki inanışlardır . 

Budizm mezhebinin insana farz kıldığı hükümlerin hakikate uygun olduğunu ifade 

eden Ahmet Mithat Efendi ; adam öldürme , yalan , iftira , zinanın kesinlikle yasaklanmış 

olduğunu da belirtmektedir. Cömertlik ve ikram övülmüş;  tüm insanların kardeş oldukları 

ortaya konmuştur . Hristiyanlar , Hz.İsa ‘ya gelinceye kadar insanlığın kardeş öğretisinde 
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bulunulmadığını iddia ederken , Budizm mezhebinde bu öğretinin olması Hristiyanları 

üzmektedir . Ayrıca Budizm ile Brahmanizm mezhebi arasındaki en büyük farkın da kardeşlik 

öğretisinde olduğunu görmekteyiz. Brahmanizm de sınıflar söz konusudur .  

İnsan ve hayvan ruhunu ortak saydıkları için Budistler , tekrar hayvan suretinde 

dünyaya gelecekleri için hayvan veya insan kurban etmeyi reddederler. Brahmanistler tam 

tersidir.  

Bu dünya sonradan olma ve fani olduğu halde Nirvana alemi baki ve sonsuz olarak 

tanımlanır .  

Ahmet Mithat Efendi , kendi kaleme aldığı kadarıyla tüm açıklamalarıyla, güzel şeyler 

üzerine Budizm mezhebini kabul etmesinin hafiflik olacağını ortaya koymuştur . 

Ahmet Mithat Efendi , tercümelerde olabileceği kanaatini taşır ve büyük tehlikelerin 

ortaya çıkmasına dikkat çekmiştir. Dini dili İbranice olan Yahudiler arasında doğarak o 

ibranice dili ile konuşmuş olan Hz. İsa ‘nın sözleri yunancaya sonradan latinceye tercüme 

edildiği zaman ‘’Baba ‘’  ve ‘’ Oğul ‘’ gibi kelimelerin anlamları İbranicedeki özel 

anlamlarından başka şekillere dönüştüğüne işaret etmektedir. Budizm mezhebi için de 

tamamıyla aynı durum söz konusu olmuştur . Yayıldığı ülkeler , halk katında uğradığı 

zıtlıklar, tanrıların ve din ulularının isimlerinde bile etki göstermiştir. Japonya‘da Buda’ya 

‘’Botsdu‘’ denilmiştir.  

Ahmet Mithat Efendi , biyografisi malum olmayan bir zat tarafından ortaya konulan 

inanç düzeninin kesinliği hakkında fazla konuşulmaması gerektiği kanaatinde olup , bu dini 

eksik bulur .   

Ahmet Mithat Efendi , Budizm mezhebinin kabul edilemez hükümlerinden bir 

tanesinin de  bir nevi ibadet  şekli olarak değerlendirilen, nefislere çektirilen eziyet ve 

sıkıntıdır . Ahmet  Mithat Efendi , nefsi kırmak için değil , nefse eziyet edebilme hususunu 

kabul etmemektedir. İş intihara kadar gidebilmektedir. İnsanın yaratılışına saçma gelen 
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konudan bir tanesi de mal ve zenginlik , yeme içmeden uzaklaşmaktadır . Ayrıca Ahmet 

Mithat Efendi , Budizm ‘ de falcılık , büyü , sihir gibi hikmet hakikatlerine iman edilmesini  

de yanlış bulmaktadır  .  

Ahmet Mithat Efendi ,  bu dinin Avrupalılara  hoş görünmesini Ahmet Mithat Efendi , 

eskiliğine bağlamaktadır . Eskiliği de Hz. İsa ‘ dan beş-altı yüzyıl öncesine gitmektedir. Bu 

arada Budizm ve Brahmanizm mezheplerinde , hristiyanlık ilkelerine benzer bazı hükümlerin 

olmasından da üzüntü duyarlar . Bu sebeplerden dolayı hristiyanlık, bu mezheplerin 

gelişmesinden korkmakta iken ruh ve düşünceye dinginlik veren inanış olduğu için de taraftar 

bulabilmektedir.  

Budistlik ve Brahmanistlik mezheplerinin kabul edilebilecek bazı hükümlerinin olması 

durumuna İslamiyet’in ne gözle baktığını Ahmet Mithat ,  ‘’Avrupa ‘ da Bir Cevelan ‘’ 

başlıklı seyahatnamesinde değerlendirmiştir. Burada ifade edilen , Hz. Muhammed Mustafa ‘ 

dan önce nübüvvet olmadığına değil varolduğuna inandığımızı , Allah ‘ın peygamberlerinin 

hepsine , Hz.Musa’ya inmiş olan Tevrat ‘ı dört büyük semavi kitabın ilki ve Kuran-ı 

Kerim’den önce şanlı peygamberlere kutsal sayfaların indiğine inandığımızdır . İnsanlığın 

babası Hz. Adem ‘ in cennetten inişi , Hindistan ‘ da gerçekleşen şanlı bir peygamber ve Hz . 

Nuh ‘un bile eskiliği gerek Buda gerekse Brahma’ya oranla o kadar fazla ki bu iki mezhebin 

eskiliğinin bizi hayrete düşürmediğini ifade eder .  

Bizim ( İslam Ehlinin ) ne Brahma ‘nın ne de Buda ‘nın nübüvvetini inanıp kabul 

etmediğimizi belirttiğini dile getiren Ahmet Mithat , Avrupa ‘nın yeni hakikat araştırmaları 

üzerinde olduğunu ve Hristiyanlığı değiştirmeye meyilli bulunduğu görüşündedir . Aradığının 

da günümüz bilimlerine aykırı olmayan bir mezhep olduğunu ifade eden Ahmet Mithat , 

İslam dininin bu nitelikleri fazlasıyla taşıdığını ifade eder . Bazı Avrupa alimlerinin bunu 

bildiğini ve 30.000 kişinin Budistliği kabul etme meselesinden daha önemli konunun birkaç 

yüz bin kişinin İslamiyeti kabul ettiğine dair sevinçli haberlerin gecikmeyeceği kanaatindedir.  
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AHMET MİTHAT EFENDİ’YE GÖRE BUDİZM VE BRAHMANİZM 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Ahmet Mithat Efendi, Hindistan’ da ‘’ Budizm ‘’ ve ‘’ Brahmanizm ‘’ adıyla hüküm 

süren iki dinin  birbirinden farklı olduğunu, Doğu mezhepleri hakkında araştırma yapan 

misyonerlerin ; ‘’Brahmanizm mezhebi , adeta Hint’lilerin dininin Katolikliği demek olup, 

Budizm de onun Protestanlığı ‘’ şeklindeki ifadelerini kabul etmek gerekliliğini belirtir .  

Yazarımıza göre Budizm ve Brahmanizm mezheplerinin farkı aşağıdaki şekildedir .  

1 .   Brahmanizm çok eski  Budizm mezhebi ise çok yenidir .  

2 .  Brahmanizm, Budizmi hiç tanımaz . Budizm,  Brahmanizm’ i  tahrif edilmiş bir 

mezhep diye tanır, onu kendisinin düzelttiği iddiasında bulunur .  

3 . Veda adıyla mevcut olan kitapların semavi olduğuna Brahmanistler  inanır,  

Budistler  asla inanmaz . Budistlerin başka kitapları vardır .  

4 . Brahmanizm,  tanrılara insan kurbanı derecesinde acımasız olduğu halde , Budizm  

meyveler , çiçekler kurbanı derecesinde yumuşaktır .  

5 . Yalnız ‘’ Om ‘’ sözünün 65   kutsanmasında iki mezhep uzlaşmış ve birleşmiş olup , 

bu söz ise bizdeki  ‘’ Hu ‘’ mübarek sözü gibidir.  

Ahmet Mithat Efendi , bu iki mezhep arasındaki farkı ; Yahudilikle Hristiyanlık ve  bu 

iki dinle İslamiyet arasındaki farka benzetir.   

 

 

 

                                                 
65 Küçük Abdurrahman – Tümer Günay , Dinler Tarihi , s. 97 , Ankara , 1997 
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D. VOLTAIRE  VE    FELSEFESİ  

 Ahmet Mithat Efendi , kendisine göre cazip bulduğu veya eserlerini seçip okuduğu 

filozofları değerlendirirken  bilimsel bir yol izlemez . Ona göre ; bu tarzdaki bir yol halkın 

zihin seviyesinin üstünde olacağından ‘’ halka ilim vermek onu bilgilendirmek ‘’ şeklindeki 

idealinin dışında bir davranış olacaktır .  

 Çünkü yazarımıza göre bir aydının görevi halkını bilgilendirmek , aydınlatmak ve onu 

daha üst bir seviyeye çıkarmaktır .  

 Buraya kadar anlatılanlar , bu yönde gerçekleştirilen faaliyetler olduğundan basit fakat 

anlaşılır seviyede kalmıştır .  

 Halkı bilgilendirme ve böylece fikir seviyesini yükseltme idealine her konuda sadık 

kalan Ahmet Mithat Efendi , Voltaire ‘in fikirlerini anlatırken veya değerlendirirken de aynı 

yolu tutar . İfadelerde ve anlatılanlarda , daima halkın seviyesinde kalır . Felsefi anlatım tarzı 

yerine halk düşüncesi seviyesinde kalmayı tercih eder .  

 Ahmet Mithat Efendi , kendisini felsefi , ağır ve ağdalı bir düşünürün ifadeleriyle 

yazan ve söyleyen bilgin yerine koymanın aksine halkına sade anlaşılır bir dille hitap eden ve 

böylece geniş halk kitleleri tarafından kabul gören bir halk yazarı olur . Halkın 

aydınlanmasının bu şekilde olacağına inanır .  

 Voltaire’i anlatırken ve değerlendirirken de aynı yol görülecektir. Biz de 

değerlendirmelerimizi aynı çizgide yapmaya gayret edeceğiz.  

 Voltaire tam anlamıyla bir filozof değildir , daha çok yeni bir dünya görüşü için 

ihtirasla savaşan sanatçı bir yazardır . Görüşlerinin felsefe bakımından bir derinliği ve  
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özgürlüğü yoktur . Böyle olmakla birlikte Fransız Aydınlanması üzerinde , bu aydınlanmanın 

başlaması ve gelişmesi üzerinde çok büyük etkisi olmuştur .66 

 Ahmet Mithat Efendi önce sade bir dille Voltaire ‘in hayatını anlatır. Onun 

kaleminden dökülenlere göre ; Voltaire 16 Şubat 1694 ‘ te Paris ‘ te doğmuş,  doğumunda 

hasta olduğu kanaati ile geç vaftiz edilmiştir. Babası XIII . asırda kurulmuş olan ; kralın 

hesaplarını , tahsilat ve giderlerini incelemekle görevli teşkilatta çalışan , orta sınıf bir aileden 

gelmektedir. 67 

 Hakim olması için Louis-Le-Grand kolejine gönderilen Voltaire, orada seçkin 

hocalarla tanışma fırsatı bulmuştur. Edebiyat , tarih , felsefe   öğrenen Voltaire, yazma sanatı 

ve zekası ile herkesi hayrete düşürmüştür.  

 Ahmet Mithat Efendi , Voltaire ‘in hayatını herkesce bilinen yönleriyle anlatır . Zekası 

ve güzelliği ile  meşhur Ninan de Lenclos adındaki bir kadınla evlenmiştir. Voltaire hür 

düşüncelerin etrafında toplanmasından çok memnun olan bir düşünürdür. Bu durumdan pek 

memnun olmayan ailesi onu  Hollanda’ya gönderir.  Madam Noyer ile Hollanda da 

tanışmıştır. Bu entrikacı kadının kızına aşık olan Voltaire ‘in düştüğü acıklı olaylar onun 

Paris’e geri çağrılmasına sebep olur. Elden ele dolaşan bir şiirinin son mısrası şöyle olup onun 

hayatını dile getirmektedir : 

 ‘’   Bütün kötülükleri gördüm ve yirmi yaşındayım ‘’  

şeklindedir.  

 1717-1718 arasında hapis hayatı yaşayan Voltaire ; daha sonra salon hayatına ve edebi 

faaliyetlerine geri dönmüştür.  Kültürlü çevrelerde kabul edilen şiirleri salonlarda elden ele 

dolaşan Voltaire Villars şatosunda bir mareşalin hanımına aşık olur . Brüksel de iş hayatıyla 

uğraşan ve zengin olan Voltaire çiçek hastalığına yakalanır  ( 1724 ).  

                                                 
66 Gökberk , Prof. Macit , Felsefe Tarihi ,s.367 , İstanbul 1974  
67 Cresson Andre çeviren : Suat Erginer , Voltaire Hayatı FelsefesiEserlerinden Seçmeler , s.10 , İstanbul 1962 
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Ahmet Mithat Efendi’ye göre kötü şans Voltaire ‘in peşini bırakmamıştır . Şatodaki 

bir yangınla servetini kaybetmiştir.   

 Ahmet Mithat Efendi , Voltaire ‘i Londra da yaptığı bilimsel çalışmalarından dolayı 

takdir eder. Çükü filozof orada  Newton ‘ un fizik ve filozofik doktrinlerini incelemiş, İngiliz 

milletinin elde ettiği özgürlükler karşısında hayrete düşmüş ,  Fransa ‘da buna benzer sonuçlar 

elde etme hayaline kapılmıştır.  

 1729 da Fransa ‘ya dönen Voltaire , önemli eserlerini bu dönemde ortaya çıkarmıştır.  

 Ahmet Mithat Efendi Voltaire ‘in kendisine göre önemli eserlerini şöyle sıralar : 

• Brutus (1730) piyes 

• Eriphyle ve Zaire (1732) piyes 

• Zevk Tapınağı (1733 ) hayranlarının sayısı kadar düşman da kazandıran bir eserdir  

• XII . Şarlın Tarihi ( 1734) 

• Pascal 68‘ ın eseri  Pensees : Düşünceler ‘in içinde bulunduğu isimsiz mektuplar 

yayınlar ve Paris Parlementosunda bu mektupların yakılma kararı çıkmıştır . 

Ahmet Mithat Efendi , Voltaire’in hayatını en ince noktalarına kadar anlatmaktan zevk 

alır . Buna göre Voltaire kendisine hayran olan Madam Lamarkiz du Chatelet ‘in bahçeli , 

geniş kitaplıklı , tablo galerili  bir şatoda  Koenig 69 , Maupertuis 70, Jean Bernouilly 71 ile 

çalışmaktan büyük zevk almıştır . 

1740 da Madam du Chatelet‘in ölümü üzerine Berlin ‘e dönen Voltaire,  1743 yılında 

gerçek bir diplomatik görev almıştır .Berlin’ de altın bir anahtar verilerek iyi bir maaşla 

mabeyinciliğe atanarak kralın himayesine girmiştir. Efendisinin şiirlerini  ve nesirlerini 

düzeltmekten başka işi yoktur . Madam Denis ‘e yazdığı mektuptan kral ile günde üç saat 

                                                 
 
68 Ünlü fransız matematisyen ve filozofu  
69 Büdingen ‘de doğmuş (1712 – 1757 ) Alman matematikçisi. 
70 Sain – Mola ‘da doğmuş ( 1698 – 1756 ) Fransız matematikçisi. 
71 ( 1667 – 1748) İsviçreli matematikçi 
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çalışmaktan duyduğu mutluluk öğrenilmektedir. Kralın kirli çamaşırlarını temizlemekten 

bıktığını, içine düştüğü kirli oyunlardan bahsetmiştir. Voltaire içine düştüğü çirkin 

durumlardan kurtulmak için elinden geleni yapmış olmasına rağmen başaramamış ve hasta 

olarak Frankfurt‘a gitmiştir.  Denis ona bakmak için gittiğinde onu savaş esiri olarak 

bulmuştur . II . Frederik ‘in halk arasında yayılmasını istemediği ne var ki Voltaire ‘ in elinde 

bulunan şiirler geri verilince hapisten çıkabilmiştir.  

Voltaire Fransız sarayının kendisi hakkında hoşa gitmeyen düşüncelerini öğrenince 

‘’serseri yahudi‘’ dediği yaşantısına geri dönmüştür. Güzel bir ev bahçe alarak ziraatla 

uğraşmaya başlamıştır. Bahçesini ekip, köylülere örnek davranışta bulunarak , kilise yaptırıp, 

ayinlere katılarak elinden gelen tüm iyi hal ve hareketlerde bulunarak yaşamaya devam 

etmiştir. Bunların yanı sıra da tiyatro için trajedi ve komediler, yazmaya devam etmiştir. 

Rusya Tarihi , Parlamento Tarihi , Felsefe Sözlüğü , ciltler dolduran İmparatorluk vakalarını 

ve filozofik romanlar yazmıştır . 72 

Paris‘in Voltaire‘i karşılamasında ki  heyecanı alkışlara öyle yansımış ki ‘’ Beni 

heyecandan öldürmek mi istiyorsunuz ‘’ kelimeleri ile ifade edilmiştir. Fransız Akademisinin 

ününe yakışır bir kabul töreni düzenlediği esnada soğuk algınlığından ölmüştür. Paris 

rahipleri onun için dini ayin yapılmasını kabul etmemişlerdir. 

Voltaire ; felsefeyi , tiyatro piyeslerinde ve bütün yazılarında yaymak suretiyle halkta 

felsefe zevkini doğurmaya çalışmıştır . Ne var ki Voltaire‘in sadece felsefe ile uğraşmadığını 

görmekteyiz. İlgi alanları; Matematik , Astronomi , Kimya , Fizik , Tarih , Ahlak , Siyaset , 

Psikoloji , Güzel Sanatlar da olmuştur .   

Bir filozofun özelliklerinden olan özellikle yorulmak bilmez anlama ve görme 

merakının onda varolmasının yanı sıra anlaşılabilen her şeyi kavramak isteyen geniş bir 

zekasının varlığıdır . Dinsel , geleneksel , hurafeler karşısında saygısızlık gösterme cihetinde 

                                                 
72 Tanıllı Server , Voltaire ve Aydınlanma , s. 150 , İstanbul 1994 
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de bulunan  Voltaire , için esas olan Akıl ‘ dır . Klasik filozof tipinin tersine ‘’ savaşmak ‘’ 

için doğmuş , gerçeği yaymak için uğraşan savaşçı bir filozoftur . Sorunları en kesin 

deyimlerle ortaya koyup, savaşmak istediği tezleri açıkça özetleyen , örneklerle tasvir ederken 

hafızada kalan formül ve telkin edici hikayelerle mümkün olduğunca da eğlendirerek 

açıkladığı için sonuçları da mutludur .  

Voltaire , adaletçi  hırslı , başarılı bir işadamı , dünkü dostu ile yarın bozuşan , sinirli 

ve kaprisli , rakiplerinin kıskanan ve mevki sahibi , büyüklere karşı dalkavuk olarak yaşamış 

bir kişidir. Voltaire ‘in en büyük kini , Hristiyanlık mezhebine , Hristiyan kilisesine ve imanı 

aklın üstünde sayan her öğretiye karşıdır .  Her yerde bu yönüne dair deliller karşımıza 

çıkmaktadır .  

Voltaire felsefesinin esaslı bir noktası da Ahlak konusudur . Bütün insanlar benzer 

adaletsizlik, kötülük , iyilik kavramlarına sahiptir. Bu değerler anadan doğma varolan değerler 

değildir . Tarihte hiçbir mucize olmadığı esasına dayanan görüşü ile de üç şeyin ruh üzerinde 

etkili olduğunu kabul etmiştir :  iklim ,  idare ve din . Dünya sırrını çözmenin tek yolu 

olduğuna inanan Voltaire , siyasal ilerleme için de insanların eşyayı ele geçirmesi , kendi 

aralarında savaşması , törelerin , bilimin sanatın ilerlemesi ile insanın aklının gelişmiş 

olacağını savunmuştur .  

28 trajedi , 10 komedi , destani şiir ve birçok felsefi düşüncelerin yayılmasına mahsus 

romanlar yazmıştır .  

• Filozofça Mektuplar  

• Aksiyonlar  

• Romalılara Mektuplar  

• Cahil Filozof 

• Felsefe Lügâtı 

• Newton Felsefesinin Elemanları  
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• Filozofça Konuşmalar  

• Töreler Üzerinde Deneme 

• XIV . Louis Devri  

• Candide 

bazılarıdır . 

  Voltaire ‘ in metafiziği yerip aklı övdüğünü , bireyi saldırıdan koruduğunu , inancını 

ve düşüncesini hoşgörünün altına aldığı şeklinde düşüncelere sahip olduğunu ifade edebiliriz. 

Kullandığı dil de önemlidir.Ukalalıktan uzak , açık , yalın ve aydınlık bir dil kullanmıştır. 

Tüm eserlerinin temelinde yatan ve anlatmak istediği şudur :  

‘’ Her şeye inanmayınız, işittiğiniz her şeyi  geçer akçe diye bellemeyiniz ; işlerin her 

zaman böyle gideceğini ve bu dünyanın hiç değişmeyeceğini sanmayınız  ! '‘ 

 Ahmet Mithat Efendi , Türkler arasında  ve Türkçe ‘ de Voltaire ‘in  algılanma şeklini 

bir muhtırayı hatırlatarak açıklar .  Sultan III. Selim dönemin de , 1789 da ‘’dışarıda esen 

rüzgarlar ‘’ hakkında bilgi almak için Dışişleri Bakanı Atıf Efendi ‘ den  istediği muhtıra 

karşımıza çıkmaktadır . Bu muhtıra metni günümüze kadar ulaşabilmiş bir metindir . Özetle 

bu metin şöyledir : 

 “Burada Volter, Russo adlı zındıklar ve onlardan beter fukaralar peygamberlere 

söyleyip, büyükleri zemmetmek, bütün dinleri kaldırmak, cumhuriyet ve eşitliği ima etmekten 

ibaret bir takım kışkırtıcı düşünceler yaymışlardır. Aslında fitne fesattan başka bir şey 

olmayan bu düşünceler frengi hastalığı gibi halkın beyinlerine işlemiştir. İşin garip yanı halk 

bu tür düşüncelere rağbet etmektedir. İşte bunların etkisinde kalanlar bir kaç yıl önce bir 

fitne ve fesat ateşi tutuşturup çevreye yaymışlar, Allah korkusunu kaldırıp ar ve namusu 

mahvetmişler, Fransa halkını vahşi hayvan kıyafetine sokmaya çalışmışlar bununla da 

yetinmeyip her yerde kafadarlar sağlayarak insan hakları dedikleri isyan bildirilerini yabancı 
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dillere de çevirtip milletlerin, hükümdarların aleyhine kışkırtmışlardır.  Burada olup bitenler 

bunlardır aslında ” 73 

 Voltaire hakkında derli toplu ilk kitabı Beşir Fuad yazmıştır . Pozitivist ve materyalist 

bir düşünür olan , bütün yazılarında akılcılığı, bilimi ve ilerleme düşüncesini savunmuş olana 

Beşir Fuad; 1888’de yayınladığı bir eserinde, Voltaire hayranı olmasının heyecanıyla bu 

düşünürün dini nasıl eleştirdiğini, insanlığı zincirlerinden kurtarmak için bağnazlıkla nasıl 

savaştığını anlatmıştır. Beşir Fuad’a karşı saldırılar başlamış ve havayı yumuşatmak isteyen 

Muallim Naci’de “ Voltaire’i sevmenin kafirlik anlamına gelmeyeceğini ” işaret etmiştir.74  

 Ahmet Mithat Efendi İstanbul’da 1885 (1302) yılında Tercüman-ı Hakikât gazetesinde 

yazıp yayınladığı Voltaire’in ‘’ Yirmi  Yaşında ya da İlk Aşkı ‘’ adlı eserini okuyucularının 

dikkatine sunarken sıradan bir roman saymamalarını istemektedir. Aynı tarihlerde daha sonra 

kitap haline getirilen bu roman 81 sayfadan ibarettir.  

 Ahmet Mithat Efendi giriş kısmında Voltaire’in biyografisini yazan tüm yazarların 

hepsinin bu hikayeden bahsettiklerini ifade etmektedir.  Ondört mektuptan 75 oluşan bu hikaye 

Voltaire’in ilk aşkına duyduğu duygularının en ince ayrıntısına kadar tasvir edilmesidir. 

Romanın hayali olmayıp tarihi bir roman olduğunu ifade eden Ahmet Mithat Efendi, 

Voltaire’in gençlik çağındaki ruh hali ve yetiştirilmesine eserinde yer vermiştir. 76    

 Sevdiğine ilk mektubu yirmi bir yaşlarında iken yazan ve  Voltaire ‘in eserleri arasına  

giren bu 14 mektup Ahmet Mithat Efendi ‘ nin kaleminde  81 sayfalık bir eser oluşturmuş 

olup içerikleri itibariyle aşk konusunu ele aldığı için felsefi bir değer taşımamaktadır.  

  Ahmet Mithat Efendi, felsefi bir nitelikleri olmamasına rağmen bu mektupları 

tercüme ederken halkın hoşuna gideceğine inanmış olmalıdır. Yoksa bu kadar zahmetin 

                                                 
73 Tanilli Server , a.g.e. , s.244 ,  
74 Kaynardağ Arslan , Türkiye’de Voltaire , Cumhuriyet Gazetesi , 9 Ağustos 1994 
75 Erbay – Utku, a.g.e., s.195 
76 Erbay – Utku, a.g.e., s.196 
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felsefi açıdan çok fazla bir öneminin olmadığını idrak edecek kişidir. Veyahut Voltaire ile 

ilgili olarak eline geçenler sadece bu mektuplardan ibarettir.  

 Bu mektupları okurken ısrarla felsefi nitelikler bulmak arzusu ile bütün dikkatimizi 

verdiğimiz halde matmazel De Noyer’e duyguları dile getiren cümlelerden başka bir şey 

bulamadığımızı esef ile ifade etmek  ve hayal kırıklığına uğradığımızı söylemek gerekir.  

 Kaldı ki, kanaatimizce,  bu mektuplar, sadece edebi bir nitelik taşıyor . Voltaire’in 

kişiliği ve karakteri hakkında bize bilgiler vermektedir. 

 Ahmet Mithat Efendi , Voltaire ‘in ilk çocukça aşkını roman gözüyle değil , adeta 

tarihten bir kesit gözüyle bakarak değerlendirmektedir.  
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E . VOLTAIRE  FELSEFESİNİN  DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

  Tercüman-ı Hakikat’te tefrika   edildikten sonra 1887 ‘ de İstanbul ‘da ayrıca basılmış 

olan ‘’ Voltaire ‘’ adlı  otuz sayfalık bu felsefi  eser , Ahmet Mithat Efendi‘nin Voltaire 

hakkındaki düşüncelerini konu almaktadır .  

 Beşir Fuad Efendi 77 ‘ ye  ‘’ Azizim Beşir Fuad  ‘’ şeklinde bir hitapla başlayan bu 

mektupla , Ahmet Mithat Efendi , görüş ve düşüncelerini kaleme almıştır .  

 Beşir Fuad ‘ın yazdığı Voltaire biyografisini beğendiğini ifade eder. Ahmet Mithat 

Efendi , eleştirilerini eserleri tahrip etmek amacıyla değil , eserlerin tamamlanmasına hizmet 

etmek amacıyla yaptığını dile getirir. Bir eserin neden beğenildiği veya ne sebebe dayanarak 

beğenilmediğinin açıklamasının yapılması gerektiği kanaatini taşıyan Ahmet Mithat Efendi ,  

bu mektupla da, Voltaire ‘i neden beğendiğini açıklar . ‘’ Voltaire ‘ini beğendim ‘’ demekle 

hem Beşir Fuad ‘ın yazdığı biyografiyi hem de biyografinin ait olduğu zatı beğendiğini 

anlatmak ister. 78 

Ahmet Mithat Efendi, öncelikle Beşir Fuad ‘ın yazmış olduğu biyografiyi , genel 

olarak Osmanlılar için yazılmış olmasından dolayı beğenmiştir. Bir biyografi yazmanın 

kolaylığını ifade ederken Beşir Fuad ‘ın yazmış olduğu bu biyografinin , tüm biyografilerden 

farklı ve özellikli olduğunu savunur . Voltaire,  farklı bir kültürün ve topluluğun içinde 

yaşamış bir kişi olmakla beraber ; bu toplulukta da,  kimilerince çok sevilmiş,  kimilerince de 

hakaretlere maruz bırakılmıştır . Beşir Fuad ‘ın ifadeleri ile,  Voltaire , başka halka göre 

değerlendirilmemiş ; bize ait olan Voltaire şekliyle değerlendirilmiş ve bu tarzda ele 

                                                 
77 Beşir Fuad , 1852 – 1887 yılları arasında yaşamış , Maraş ve Adana valilikleri , Abdülaziz ‘in yaverliği gibi bir çok üst 
düzey devlet yöneticilikleri görevinde bulunmuştur . 5 Şubat 1887 de annesinin tutulduğu zihni bir hastalığa yakalanma 
korkusu ile intihar etmiştir. İntiharına kadar geçen dört yıllık kısa fakat yoğun yazı hayatı boyunca fikri ve felsefe alanlarında 
devrin aydınlarına göre yüksek kültür seviyesi ile Türk fikir tarihinde önemli bir yer edinmiştir. Üç batı dilini ( İngilizce , 
Almanca , Fransızca ) çok iyi bilen ve nasıl öğrenileceğinin metotlarını öğreten kitaplar yazmıştır . Envar-ı Zeka Mecmuası , 
Haver , Güneş dergilerinde idarecilik ve yazarlık yapmıştır . 200 den fazla makale , 16 kitap neşreden Beşir Fuad , pozitivist 
materyalist ve rasyonalist batılı düşünürleri eserlerinde tanıtmıştır.                                             
Okay Orhan , İslam Ansiklopedisi , cilt 6 , s. 5. 
78 Erbay  – Utku  , a.g.e., s.280 
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alınmıştır. İşte bu sebeple ,  Ahmet Mithat Efendi ‘de bu hayat hikayesini çok sevmiş ve 

beğenmiştir. 79 

 Ahmet Mithat Efendi , bu biyografiyi hem  beğenmiş hem de yapıcı eleştirilerini 

yapmaktan geri kalmamıştır .  

 Kitabın önsözünde, Voltaire ‘in kimlerden olduğunun , kime hizmet ettiğinin bu eserle 

anlaşıldığına dikkat çeker .  

 Ahmet Mithat Efendi Voltaire ‘in yazdığı eserleri takdirle anar , şiddetle savunur . Aşk 

mektuplarından dolayı da Voltaire ‘i çok sevmiştir. Ona karşı yapılan hareketleri , iftira ve 

hakaret olarak değerlendirir. 80  

 Ahmet Mithat Efendi’ye göre Voltaire , kendini çekemeyenlerce tenkit edilmiş bile 

olsa , halk tarafından takdir edilmiştir. 81 Voltaire ‘i öyle savunur öyle över ki , belki 

Fransızlar  böyle yapmamışlardır . Ama eksik olan husus , Voltaire ‘in bu övgüye layık 

fikirlerinin onunla ilgili olarak yazılmış bulunan satırlarda tamamen yer almaması ; aksine 

sadece ‘’ Aşk Mektuplarını ‘’ değerlendirmesidir .82 

 Bilindiği gibi Voltaire , Fransa ‘dan İngiltere ‘ye kovulmuştur . Oradan Fransa ‘ya 

yazmıştır .Bu hususta  Ahmet Mithat Efendi,   bütün dünyaya hatta insanlığa hizmet 

gayretinde olan Voltaire ‘in mukaddes vatanından kovulmasının,  eserlerinin yakılmasının 

Fransa ‘nın o zamanlar nasıl bir karanlık içinde olduğunun delili olarak kabul eder. Hatta , 

Fransa ‘nın karanlık dönemde olduğunu ispatlamak için de,  Fransızların Newton’un evren 

öğretisini bilmediklerini , Bacon ‘un öğretisinden habersiz olduklarını , Shakespeare , 

Congreve , Bupek isimlerinin neredeyse işitilmediğini belirterek Voltaire ‘in de 

mektuplarında bundan bahsettiğini  vurgular . 83  

                                                 
79 Erbay  – Utku  , a.g.e., s.282 
80 Erbay  – Utku  , a.g.e., s.287 
81 Erbay  – Utku  , a.g.e., s.288 
82 Erbay  – Utku  , a.g.e., s.290-294. Ahmet Mithat Efendi sadece Voltaire ‘in Newton’un ‘’ Unsurlar’’ adlı eserinden          
sözeder. 
83 Erbay  – Utku  , a.g.e., s.284 
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  Ahmet Mithat Efendi, bizim de İbn-i Sinalar , İbn Rüşdler , Farabilerden habersiz 

olduğumuzu belirterek bunun  sebebinin Arapça’nın , Farsça’nın hakkıyla bilinmediğinden 

kaynaklandığına dikkat çeker. Alimler topluluğu içinde çok az zatın Mecelle gibi önemli 

eserleri Arapça’dan anlayabilecek kapasitede olduğunu vurgular . Bu suretle , bir yaraya 

parmak basar . Ahmet Mithat Efendi , bir filozofun tanınması için tüm eserlerinin insanlığın 

gözü önüne konulması gerektiği kanaatindedir.  

 Ahmet Mithat Efendi, Paris ‘te Voltaire ‘in cenazesine gösterilen saygının insanlığın 

ve medeniyetin gelişmesine hizmet gayretinde olan kişilerin desteklendiğini ifade eden  Beşir 

Fuad ‘ın cümlelerini takdirle karşılar .  

 Ahmet Mithat Efendi, bilimsel bir ifade ile,  Voltaire ‘in zamanına göre 

değerlendirilmesi gerektiğini ve  okuyucuların hataya düşürülmemesi gerektiğini savunur .  

 Ahmet Mithat Efendi , Beşir Fuad ‘ın Voltaire ‘i ve Hristıyanları bu kadar övmesi 

konusunda hazmedemediği için eleştirir. Bizim değerlerimizi ön plana çıkarmaya çalışır . 

Voltaire ‘in ‘’ on iki kişi hristıyanlığı yaymaya yetti , sözünü duymaktan bıktığını ‘’ ifade 

etmesiyle ilgili olarak şu takdirkăr satırları yazar :  

 ‘’ Güzel ama , on iki kişinin Hristiyanlık’ı yaymaya yetmesi konusu , acaba yalnız bir 

kişinin Müslümanlık’ı yaymaya yetmesi kadar tarihsel gerçeklerden midir ? Acaba Veda 

Haccı’nda görüldüğü üzere yirmi üç yıllık bir süre içinde , yüzbin kadar hacının beytullah 

etrafında toplandıkları , yani o bir tek kişinin görmeyi başardığı gibi yine bir miktar hacının 

Beytül Makdis’e toplandıklarını bu on iki kişi görmüşler midir ? Özellikle bir tek kişi İslam 

dinini tamamen cahil ve barbar bir halk arasında yaydığı halde , sözü edilen on iki kişi 

Hrıstiyanlık ‘ı , Yunan ve Latin medeniyet ve irfanına manen sahip olan milletler arasında 

yaymaya çıkmışlardı. İşte burasını anlamak isteyenleri, ‘’ Müdafaa’’ başlığıyla yazıp , 

yayınlamış bulunduğum üç cildin değerlendirmesine havale ederim.’’84 

                                                 
84 Erbay  – Utku  , a.g.e., s.295 
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  Ahmet Mithat Efendi Beşir Fuad’ı , Voltaire ‘in Müslüman ve Osmanlı milleti 

karşısında konumunu gerektiği gibi belirleyemediği için tenkit eder . 85 

 Ahmet Mithat Efendi ‘ ye göre ; Voltaire ‘in eserlerini incelediğinde onun  iki husus 

konusunda hizmet verdiği tespit edilir  :    

a) Papazların zulümlerine, boş inanca , cehalete karşı insanlık uyarılmaktadır.   

b) Papazların zulümlerini genel bir karakter arz eder. Bu zulmü kırmak hükümet 

idaresinin şiddetini de azaltır.  

Ahmet Mithat Efendi  İslamiyetin bir çok noktadan savunmasını yapar . Bu hususlar 

İslamiyet nazarında şöyledir : 

a) Hiçbir din adamı ; ‘’ ben yeryüzünde Allah’ın yerini tutuyorum ‘’ dememiştir.  

b) Hiçbir zaman engizisyon mahkemeleri oluşmamıştır . 

c) İslamda din adamlarında rütbe yoktur. En yüksek kişi bile ( mesela kazasker ) bir 

imamın arkasında namaz kılar .  

d) ‘’ Allah ‘ın kitabı yeterli’’ olup , din açısından herhangi bir yeniliğe ihtiyaç 

duyulmaz .  

e) Ancak,  dinimizde İsrailiyat denilen  boş inançlar vardır. 

f) Müslümanlık ilk şeklinden zerre kadar ayrılmadan ve sapmadan varolmuştur . 

g) Mezhepler arasındaki farklılıklar da Protestanlar ve Katolikler arasındaki farkla 

karşılaştırılamaz. 86 

h) Batıdaki gaddar hükümdarların örneği İslam dünyasında yoktur .  

Ahmet Mithat Efendi Batı dünyasındaki zulümleri sıralar ve bunda asil sınıf ile 

kadınların rolü olduğunu belirtir. Bizde sadece bir Haccac’ın zulmüyle meşhur olduğunu ama 

onun da st.Barthelemy zulmüne imkan vermeyeceğini söyler. 87 

                                                 
85 Erbay  – Utku  , a.g.e., s.296 
86 Erbay  – Utku  , a.g.e., s.297 
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 Ahmet Mithat Efendi , akıl dini olan İslam’da boş inançların olmasını tuhaf karşılar ve 

bilgisizliğin bu tür yanlış inançların çıkmasına sebep olduğunu kaydeder . 

Ortodoksluk ve Katoliklik farkının kiliselerden kaynaklandığını  belirten Ahmet 

Mithat Efendi , Voltaire ‘in Hristiyanlık taassubunu yıkma düşüncesinin Osmanlılarda 

görülemeyeceğini izhar eder. Voltaire düşüncesini tenkit eden Ahmet Mithat Efendi , ‘’ Ah 

Voltaire olsam da şöyle yazsam , böyle çizsem ‘’ şeklinde ki  boş heveslere Osmanlılarda 

kimsenin kapılmayacağını  ifade eder. Çünkü,  bu tür heveslerin ,  ne millete , ne vatana hiçbir 

faydası yoktur .  

 Ahmet Mithat Efendi ‘ye göre Avrupa ‘nın uyguladığı siyasi zulümler ve  bu 

zulümleri ortadan kaldırmak için Voltaire gibi  hizmet hevesi bizde görülemez. 88Çünkü bizde 

böyle zulümler yoktur .Yazarımıza göre , her yerde , zulmün en büyük şiddeti kadınlar 

yüzünden meydana gelmektedir ve bu tarihi  bir gerçektir.  Bu husus da özellikle Doğu Roma 

tarihinin incelenmesi yeterlidir. 

 Bizde,  kadınların çoğu  siyasete girememektedir .Bu yüzden karışıklıklar yoktur . Din 

ve mezhep yüzünden meydana gelen karışıklıklar da ,  bizde ki Şiilik ve Sünnilik gibi en 

kuvvetli tartışma bile Protestanlık ve Katoliklik savaşı derecesinde değildir. 89  

 Voltaire ‘i okumak  bizde,  din ve siyaset açısından gerekli değildir. Fransa için gerekli 

olabilir. Çünkü ,o zamanın Fransa’sında öğrenme denilen şey azdır .  Voltaire, gerçekler 

hususunda  zihinleri ve gözleri aydınlatmıştır. Hatta bunun üzerine bir  ansiklopedinin 

düzenlenmesine gerek görülmüştür.  

                                                                                                                                                         
 
 
87 Erbay  – Utku  , a.g.e., s.300 
88 Erbay  – Utku  , a.g.e., s.306 
89 Erbay  – Utku  , a.g.e., s.300 
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 Bizde de bu eksikliğin bulunduğunu ve bir ansiklopedinin  gerekli olduğunu 

vurgulayan  Ahmet Mithat Efendi kendisinin , ansiklopediyi hayal edemeyenlerce 

eleştirildiğini ama bir ansiklopedi  için de Voltaire ‘in güzel bir örnek teşkil ettiğini bildirir. 90 
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S O � U Ç 

 

Buraya kadar incelenen felsefi karakterdeki eserleri ile diğer sahalardaki yazılarından 

anlaşılmaktadır ki, Ahmet Mithat Efendi, kendisini bir eğitimci olarak görmüştür. Bu 

maksatla öğretmek için öğrenmiş, okuyucuyu bilgilendirmek ve doğru gördüğü yöne sevk 

etmek böylece de gerçeği anlatmak istemiştir. Bu düşüncesi ile, tabir caiz ise, çok çeşitli 

yazıları açısından bir ansiklopedinin yapacağı işi tek başına yüklenmiştir. Çok çeşitli 

konularda yüzlerce eser yazmak, olumlu yönler ortaya çıkardığı kadar, tabiatıyla, olumsuz 

yönlerin de görünmesine imkan vermiştir.  

Nitekim 18. ve 19. yüzyılın  felsefe sistemlerinin tesiri Ahmet Mithat Efendi’de açıkça 

görülmektedir. Bununla birlikte, Ahmet Mithat Efendi, her türlü felsefi etkiden sıyrılabilmeyi 

başarmış, felsefi meselelere, inandığı ve sahip olduğu kültürle bakabilmiş ve bu düşüncelerini 

bir sentez haline getirebilmiştir. Sahip olduğu İslamî düşünceyle sentezlemeye çalıştığı bir 

diğer felsefi alan da pozitivizmdir. Pozitif ilimlere ve onun deneysel metotlarına çok güvenen 

Ahmet Mithat Efendi, söz konusu metot ve teknikleri sosyal alanlarda da kullanmak 

istemiştir. Pek çok araştırmacı tarafından da belirtildiği veçhile, bu tarz çalışmalarında, ilham 

kaynağı Emil Zola’dır . Bu düşünceye paralel olarak, o, hayatın tecrübe veya deneme yanılma 

metodu ile öğrenilebileceği üzerinde ısrarla durur. 

Anlaşıldığı gibi, ona göre ideal insan, hayatın doğrularından olduğu kadar eğrilerinden 

de dersler alarak davranışlarının mesuliyetini yüklenen, her türlü kayba rağmen hayata 

yeniden başlama cesaretine sahip çalışkan ve gayretli kişidir. Onun düşünce ve görüşlerinden 

çıkartılan sonuç, fikir hayatının başlangıcından beri, daima benimsediği ‘’Sosyal fayda ‘’ 

prensibinin bulunduğudur. 

 Şu hususun belirtilmesi gerekir ki, Ahmet Mithat Efendi düşüncelerini ve bu 

doğrultuda kullandığı metodu çok iyi anlatır. Avrupa medeniyeti 18. yüzyıldan itibaren 
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kökleşen din dışı felsefi sistemlerle şekillenmekte, aklın ve bilimin üstünlüğünü esas alan 

rasyonalizmden modernizme doğru yol almaktadır. Rönesansla başlayan süreçte bilim ve din 

ters orantılı gelişmiş, birinin ilerlemesi diğerinin zayıflamasına yol açmıştır.  19. yüzyılda ise, 

materyalist ve pozitivist düşünce zirvelere tırmanırken, yeni dünya düzeninde, din, bilimi ve 

ilerlemeyi durduran bir konuma itilmiştir. Buna bağlı olarak, Avrupa’da  “insan” merkezli 

evrensel değerler ve buna bağlı ahlak değerleri oluşmuştur. Avrupa’yı bilim noktasında 

yakalamak isteyen Osmanlılar için, merkezini  “akıl ve bilimin”  oluşturduğu felsefi sistemleri 

ithal etmesi de kaçınılmazdır. Manevi değerlerinden ve öz kimliğinden ayrılmak istemeyen ve 

Batı medeniyetine inanan aydınlar için üçüncü bir yol vardır ki, bu da, Ahmet Mithat Efendi 

gibi kişilerin benimsediği “oranları makul bir sentez”dir.  

  Yazılarından çıkardığımız bir fikir, bize, Ahmet Mithat Efendi’yi pek çok karışık 

düşünce sistemleri içinde bocalayan bir yazar olmaktan öte sözü edilen çeşitli düşüncelerin, 

âdeta yoğrularak, kendi inancı doğrultusunda bir yöne sevk edilmesidir. Nitekim, pek çok 

Tanzimat aydını gibi, Ahmet Mithat Efendi de, bilimsel ilerlemeyi hararetle savunurken, dinin 

sosyal hayattan ve ahlak sisteminden dışlanmasını kabul etmez. Ahmet Mithat Efendi’ye 

göre, dinsizlik, Avrupa ahlakını perişan etmiş, nesilleri, aileyi ve toplumu tehdit eder 

boyutlara ulaşmıştır. Manevi değerlerini yitiren nesiller, toplumun bütün sosyal değerlerinden 

kopmuştur.  

 Ahmet Mithat Efendi, Batı’da yaşanan bu durumların Türk toplumunda da aynen 

yaşanmaması için gayret etmektedir. Bu gayrette, her türlü sahada bilgiye sahip olmak ama bu 

bilgileri İslami bir kap içerisinde benimsemek esası vardır.  

Ahmet Mithat Efendi, bazı zamanlarda materyalizme eğilimli olduğu halde, daha 

sonraki dönemlerde, İslam inanç ve ahlakına kuvvetle sarılarak bir dönüş göstermiş; bu dönüş 

onun İslam düşüncesine olan bağını kuvvetlendirmiş, ateizmi ve materyalizmi savunan 

yazarlara hücuma sevk etmiştir.  
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Buraya kadar kaydettiğimiz hususlardan anlaşılmaktadır ki, Türk fikir hayatında, ilk 

defa, Ahmet Mithat Efendi ile Batı düşüncesinde ortaya çıkan felsefe problemleri üzerinde 

düşünülmeye başlanmıştır. Görülmüştür ki, Ahmet Mithat Efendi, felsefe ve filozof 

terimlerinin insanlarda uyandırdığı dinsizlik ve kayıtsızlık kanaatini ortadan kaldırmaya 

çalışmıştır. Bu yöndeki çalışmaları ile, Türk halkına, felsefenin Farabi ve İbn Sinalardan beri 

devam eden bir bilim olduğunu ve buna devam etmek gerektiğini telkin etmeye çalışmıştır. 

Ona göre bu düşüncenin kanıtı kütüphanelerimizdeki mevcut kitaplardır.  

Ahmet Mithat Efendi, Türk halkının felsefeye ilgi duymamasından bu sebeple de 

medeniyet hamleleri yapamamasından fevkalade üzüntü duymaktadır.  

Ahmet Mithat Efendi, felsefi düşünce hürriyetini, filozofun,  a)kendine sahip olması; 

b)her madde üzerinde istediği gibi düşünmesi; c)istediği gibi karar vermesi; d)istediğini 

istediği gibi icra etmesi; e)bu yaptıklarından hasıl olan iyilik ve kötülük hakkında istediği gibi 

akıl yürütmesi… olarak açıklar. 

Daha önce kaydettiğimiz eserlerinden anlaşıldığı gibi, Ahmet Mithat Efendi , 

Hristiyanlığa karşı Müslümanlığı şiddetle savunur ve bu konuda büyük gayretler içinde 

olduğunu göstermek ister. 

Şu husus gözden kaçmamıştır ki, büyük ümitlerle felsefi yazılarını incelediğimiz Ahmet 

Mithat Efendi, beklenilen felsefi derinliği verememektedir. Ortaya çıkan kanaat, onun 

felsefenin bütün kısımları ile yüzeysel olarak ilgilendiği şeklindedir. Hem Schopenhaure hem 

de Voltaire ile ilgili yazıları bu kanaati açıkça göstermektedir. Voltaire’in fikirleri ile ilgili 

çalışması onun aşk mektuplarını tercümeden öteye gidememiştir. Bu husus büyük bir hayal 

kırıklığı meydana getirmiştir. Bu yüzden de, çalışmamız küçük çapta kalmaya mahkum 

olmuştur.  

Bununla birlikte, eserleri, onun Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük eğitimcilerden 

olduğunu, Genel Felsefe, Din Felsefesi, Pedagoji, Hukuk, İktisat, Siyaset, Edebiyat,  



 68 

Psikoloji, şiir, roman , hikaye ve ahlâk gibi pek çok konuyu ele alıp eser veren bir düşünür 

niteliği taşıdığını ortaya koymaktadır.  

Kaydedildiği gibi, Ahmet Mithat Efendi, felsefi düşünceleri açısından başlangıçta Batılı 

felsefelerin kısmen etkisinde iken olgunluk döneminde İslam inancına bağlı  spiritualist, 

materyalizm ve pozitivizmden uzak, İslami düşüncelere sıkı sıkıya bağlı bir Türk 

düşünürüdür.  

Şu hususu da belirtmek yerinde olur ki, onun hakkında yazı kaleme alanlar, yazarımızın 

pedagoji alanında yeni fikirler üreten ve iktisat hususunda da farklı fikirlere sahip bulunan bir 

kişi olduğunu ifade ederler.  

Gene eserleri ve bu çalışmada belirtilen fikirlerinde belirtildiği gibi, Ahmet Mithat Efendi, 

Batı’nın ilmine, çalışmasına ve disiplinine, Doğu’nun da ahlakına, faziletine ve dini 

inançlarına sahip bir insan düşünmektedir. Çalışmalarını bu yöne sevk etmiştir. 

Sonuç itibariyle, Ahmet Mithat Efendi, her ne kadar felsefi sahada derinleşmemiş bu 

sebeple de sadece bilgilendirmek gayesine matuf olarak bilgiler vermiş ise de pek çok konuda 

yazdığı eserlerle Türk fikir hayatının çok önemli bir simasıdır.  

Bütün eserlerini konu alan bir çalışmanın Ahmet Mithat Efendi’yi tam anlamı ile 

tanıtacağına inanıyoruz.  
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