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Ahlak Bilimine Giriş 

Kitabımızı yazmaya başlarken Ahlak Bilimi ve onu etkileyen 
n i telikler üzerinde duralım : 

Ahlak mutlu olmak sanatıdır. Ahlak Bilimi insana neyin ıyı , 
neyin kötü olduğunu öğretir. Bu bilim, insanın davranışlarıyla i lgi
l idir. İnsanın davranışları ise insanlık tarihi kadar eskidir. Çoğu 
devirlerde ahlak, dini inançlcı. içiçe olmuştur. Din ahlaki davranışları 
etki lemişti r . 

Töreler de ahlakı etkileyen unsurlar arasındadır. Tutucu top
lumlarda törelerin bazı i lkeleri ahlakın i lkeleri gibi düşünülmüştür. 
Özellikle Eskiçağda ve Ortaçağda din ve töreler, ahlak anlayışı üzerinde 
çok etkili olmuştur. Bununla birlikte Antikçağ Yunan toplumunda 
farklı ahlak felsefelerine tanık oluyoruz. 

Kuşkusuz siyasi yönetimler de ahlak anlayışına yön vermişlerdir. 
Özellikle XVIII . yüzyıldan itibaren Aydınlanma Çağı, Batı'da ahlak 
anlayışını etki lemiştir. Çağdaş devlet anlayışı bireylerin daha özgür 
davranmalarına imkan sağlamıştır. 

Ekonomik gelişmeler de ahlakı etkileyen nedenler arasındadır. 
Gereksinmelerini rahat sağlayan yurttaşlardan oluşan toplumlarda 
mutluluk daha kolay sa.ğ;lanır .  

Ahlakda eğitimin ve okulun etkisini de inkar etmemek gerekir .  
Gerçi i nsan mizacının temel ögeleri kalıcıdır .  Ancak eğitim insanı 
belli oranlarda değiştirebilmektedir. İyi bir eğitim insanı topluma daha 
yararl ı  h<de getiri r .  

Zamanımızda seyahatlerin, turizmin ve ticaret ilişkilerinin değişik 
ahlak anlayışlarının kucaklaşmasına neden oldukları açıktır. Farklı 
davranış biçimleri birbirini etki leyebilir. Taklit hevesi bazen iyi değer
leri bozabil ir .  

Ahtak konusunda yayınların etki si de i hmal edi lmemelidir. 
Sözl ü ve yazılı yayın i nsanların kafalarında daha hızlı değişmelere 
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neden olmaktadır. Hatta çocuklarla ana-babaların farklı görüşleri 
ve tutumları benimsemelerini doğurmaktadır. Çocuklar hızl ı değiş
melere daha çabuk uymaya hazır olabiliyorlar. 

insan ünlü bir yazarın düşüncelerinin etki sinde kalabil iyor. 

Bazen üstün bir düşünür, bir toplumu etkileyebiliyor. 

Sosyal çevrenin de kendine göre bir yasası var. Bu çevre, toplumsal 
bir varlık olan bireyi etkiler. Bireyin hareketlerini yargılar. Birey, 
toplumun değer yargısını hesaba katmazsa, rahatsız edilebilir. 

Aileden aileye de törelerin ,  göreneklerin ve değer yargılarmın 
değiştiği de gerçektir. 

Bazı bilginler doğal çevrenin ve iklimin de insan davranışlarını 
etkilediğini ifade etmişlerdir. 

Ahlak hangi etkenlerle oluşursa oluşsun her toplum ve her birey 
için sözkonusu olmuştur. Her mi lletin tarihi mirasları da ahlakı 
etkileyen unsurlar arasındadı_r. 

Biz milletlerin tarihinden bahsederiz. Mısır Tarihi , Çin Tarihi ,  

Türk Tarihi deriz. 

Yine felsefe tarihlerinden söz ederiz. Yunan Felsefesi Tarihi, 
Hint Felsefesi Tarihi deriz. Devirlere göre Ortaçağ Felsefesi ya da 
Yeniçağ Felsefesi deriz. 

Sanat Tarihi'nden, Müzik Tarihi 'nden ya da mimari eserlerin 
tarihinden söz açarız. 

Dinlerin tarihini inceleyen bilginler vardır. Sümer Dinleri Tarihi , 
Buddhizm Tarihi ya da İslam Tarihi sözkonusu olur. 

Bunlar gibi Ahlak Tarihi'nden de söz etmek mümkündür. Ahlak 
Tarihi'nin incelenmesinin ve değerlerimizin gençlere sevdirilmesinin 
milli birliğimizi güçlendireceği düşüncesindeyiz. Biz "Ahlak Tarihi 'n
de Görüşler" adlı bu eserimizde çeşitli ekollerin , dinlerin ve düşü
nürlerin ahlak hakkındaki düşüncelerinden örnekler sunduk. Özel
likle milletimizin ahlak anlayışına ağırlık verdik. Okurlarımıza yararlı 
olabildiysek ne mutlu bize! 
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Ahlak Hakkında Görüşler 

Biz fel sefeye bağlı olarak kendi kendimize 4 soru sorabiliriz: 

1 - Varlığın aslı nedir? 

2- Ne yapmalıyım ?  

3- Neyi bilebilirim ? 

4- İnsan Nedir ? 

Bu sorulardan hepsinin insanla i lişkisi vardır. Ancak ahlakı 
doğrudan doğruya hedef alan soru "ne yapmalıyım" cümlesidir.Demek 
oluyor ki Ahlak i lmi  insanların davranışlarıyla ilgilidir . 

-- Estetik, güzel ile çirkini , inceler. 

- Ontoloji, varlığın aslını araştırır. 

- Epistemoloji, Süjenin yani insanın objeyi nasıl kavrayacağını 
ve nasıl bi lgi edinebileceğin i  araştırır. 

-- Antropoloji, İn sanın niteliklerini ve kainattaki yerini saptamaya 
çalışır. 

Ahlak bilimi ise iyi ve kötüyü konu edinir. İyinin yapılmasını 
ve kötüden kaçınılmasını tavsiye eder. O halde Ahlak için ,  insanın 
i radi olarak yaptığı da�ranışların bilimi diyebi liriz(I ) .  

Bununla birlikte Ahlak'ın tarifi ve ilkeleri düşünürden düşünüre 
değişmiştir. Her dinde kendine göre bir ahlak anlayışı olmuştur. 
Dinler ahlaki i lkelerin neler olması gerektiğini, inanırlarına açık
larlar . Dini ahlakta buryrukların yerine getirilmesi gereklilik 
anlamı taşır. Bu gerekl i l i k ve zorunluluklara uyulmadığı takdirde 
ilahi kudretin cezalandıracağı belirtilmiştir. 

1 Bak. Leonard Nelson, System of Ethics, s. 1-26, London 1956;  
Reginald Rogers, A Short History of Ethics s .  1-26, New York 1964; 
Cahit Tanyol, Sosyal Ahlak, s. 10, 1 1. İst. 1960; Necla Arat, Ethik ve 
Estetik Değerler Arasında İlgi Sorunu, s. 3-33, İst. 1979. 
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İlkel kavimlerde dini ahlak , tabiatüstü güçler , büyü, gizli ruhlar 
ve ölülerin durumlarıyla yakından ilgilidir. Bu gibi kavimlerde tabu 

anlayışı eğemendir. 
Çoğu hallerde tabu, uygulamada hukuki ve ahlaki yasaklar 

taşır. Ona uymayan suçludur. Bazı eşya ve insanlar, kendilerini 
kutsal kılan bir çeşit "Mana"ya maliktirler. Krallar, ölülerin bedenleri , 
totem hayvanları , kan ve kutsal yerler, yaygın tabu unsurları arasında
dırlar. Tabu'ya karşı gelmek veya ona saygısızlık etmek cezalandırıl
mayı gerektirir. Çoğukez de tabu'ya karşı gelmenin cezası ölümdür. 

Ancak, geçici tabu kabul  edilen, hamile kadına, avcılara ve savaşçı
çılara karşı yapılan kusurlar arınmayla gideri lebili r .(2) 

İlkel dinlerde, ruhların iyisi ya da kötüsü vardır. Ayrıca Ruhun da 
ahlaki sıfatları ve nitelikleri bulunmaktadır . 

Tabii, her i lkel dinde aynı i lkeler mevcut değildir. Ne var ki ,  
doğadan kendisini ayıramayan i lkel kavimler, gizli ruhlardan, tabiat 
olaylarından, büyüden, tabu anlayışından ve ruhlarla haberleşmekten 
etkilenerek, davranışlarını ve ilkelerini  genel kural olarak tespit 
etmişlerdir. 

İlkel kavimlerde kendisini ifade etmenin ve ortak duyguları dile 
getirmenin en yaygın olduğu tören, dini danslardır. Bu danslarla, 
olmasını istedikleri olayları etkilemeye çalışırlar. 

Semavi dinlerde Ahlak anlayışı, ilkel kavimlerinkinden çok 
farklıdır. Bunlardan ileride ayrıntılı olarak sözedeceğiz. Ancak şu 
kadarını belirtelim ki, Semavi dinlerin hepsi tek Allah 'a dayandığı 
için ortak ilkeler, noktalar vardır. Sözgelimi zina etmek, adam öldür
mek, çalmak ve kibirlenmek gibi davranışlar semavi dinlerin  yasak
landığı hareketlerdir. 

Ahlak felsefesi hakkında, özell ikle Antik çağda, Grek düşünür
leri fikir yürütmüştür . Bunların Ahlak anlayışının temel çizgisi mut
luluğu elde etmek olmuştur. Ancak mutluluk anlayışı da, düşünürden 
düşünüre değişmiştir . Bu düşünürlerin ahlak anlayışından ileride daha 
geniş surette sözedeceğiz. Tarih'te çeşitli filozofların güzel Ahlak 
örneği sergilediklerine de şahit olmaktayız. İlkçağ filizoflarından 
yedi bilge arasında sayılan Thales (620-546) ah lak hakkında şu öğütleri 
vermiştir: 

2 Bak. Ömer. Rıza Doğrul, Yeryiizündeki Dinler tarihi, 8. 1-20 
İnkılap Kitabevi, Ist. 1958; Cahit Tanyol, Sanat ve Ahlak, 8. 282-29S, 
İst. (Tarihsiz). 



1 - Dostlarınızı ister yakmda, ister uzakta olsun düşünmeniz 
gerekir. 

2- Siz büyüklerinize nasıl davranırsanız, ileride çocuklarınız da 
size öyle davranacaktır. 

3- Erdemin sırrı, başkalarında gördüğünüz kötü şeyleri işle
nıeınektir. 

Yine yedi bilgeden biri sayılan Chilon (M.Ö. 7 yy.) ahlak hak-
kında şu öğütleri vermiştir: 

Chilon'a sormuşlar: 

Güç olan şey nedir? O da cevap vermiş: 

- Söylenmemesi gereken şey hakkında susmak, boş zamanları 
ıyı değerlendirmek, Adaletsizliğe sabredebilmek zor olan şeyler
dendir. 

Yine bu düşünürün şu öğütleri dikkate değerdir: 

- Ziyaretlerde dilinizi tutun. Akrabalarınız hakkında konuş
mayınız. 

- Dostlarınıza yalnız iyi zamanlarında değil ,  kötü zamanlarda 
da koşunuz. 

- Ölen kimselerin ardında söz etmeyin. 

- Yaşlılara karşı saygı gösterin, zararlı olmayı ahlaksız bir 
kazanca tercih ediniz. 

--- Zavallılarla \e yetimlerle alay etmeyin. 

- Dü�üncenizden diliniz daha hızlı olmasın. 
- İnsanların iyilik ve kötülüğü, altına (menfaata) karşı tutumları 

ile denenebilir. 

- Menfaatına düşkün olan kimse dostunu bırakır, altın'ı seçer. 

Yine yedi bilge arasında sayılan Pittakus, Midilli adasında yaşa
mıştır. Babası ise Trakyalı idi. Halk onu çok sever ve sayardı. 
l O yıl iktidarı ona teslim ettiler. On yıl halkı idare ettikten sonra 
görevinden ayrıldı. Halkın kendisine verdiği toprakları tapınaklara 
bağışladı. Bir gün bir berber dükkanındayken ona şöyle bir haber 
geldi. 

-- Oğlunu bir adam baltayla· öldürdü. Halk onn şimdi size 
getirecek. Pittakus, katili görünce, "seni bağışlıyorum" dedi ve ekledi: 
Bağışlamak cezalandırmaktan daha iyidir. 
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Onun belli başlı bazı ahlaki öğütleri şunlardır: 

- Gerçek hakimiyet kan dökülmeksizin kazanılır. 

- Bir iş yapacaksanız önceden ilfın etmeyiniz. Çünkü başara-
mazsanız sizinle alay ederler. 

- insanın kıymeti iktidarda bulunduğu zaman anlaşılır. 

-- Emanete hiyanet etmeyiniz. 

- Dostlarınız hakkında ileri geri konuşmayınız. Hatta düş-
manınız için kötü söz söylemeyiniz. 

- Ruhunuzu iyiliğe alıştırınız ve bilgeliği seviniz. 

- Açık yürekli, doğru ve çalışkan olunuz. 

Yedi bilge arasında bulunan Bias'ın öğütleri de şöykdir: 

-·- Vatandaşlarınıza hizmet ediniz. 

- Gurur insana can sıkıntısı getirir. 

- Mutsuzluğa tahammül etmemek mutsuzluk getirir. 

- İmkansız olan şeyi istemek bir çeşit ruhi hastalıktır. 

··-·- Zorla değil, ikna ederek alınız. 

Yedi bilgelerden "K/eobulos" "cleobulos" ahlak hakkında şöyle 
söylemiştir: 

- Dostlarımı daha çok dost yapmak için, düşmanlarımı da 
dost haline getirmek için onlara daima iyilik yapmayı tercih ederim. 

� Evden çıkarken ne yapacağınızı ve eve döndüğünüz zaman 
ne yaptığınızı düşünmelisiniz. 

-- Spor yapmak, gevezelik yerine susmak, cahillik yerine çalışkan 
olmak insanı mutluluğa götürür. 

- Erdem kötülükten korunmaktır. 

-- Adaletsizlikten kaçınılmalıdır. 

- Şiddet iyi bir davranış değildir. 

Eğitim çocukları mutlu kılar. 

- Nefreti gönülden çıkarmak gerekir .  (3) 

3 Bak. Prof. Dr. Nihat Keklik, Filozofların Özellikleri, s. 1-65, 
ist. 1983. 



Peripatoscu "Demetrios" şu i lginç öğütüeri vererek, ahlakta 
mutluluğun yolunu gösterm işti r : 

Şu üç varlığa saygı l ı  o lunuz : 

1- Kendi  evinizde iken ailen ize . 

2- Sokakta iken gel ip geçenlere. 

3- Yalnızken kend i nize .  

İleride görüşleri ne daha ayrıntılı değineceğimiz, Sokrates ( 469-
399)'in de ah lak'ta örnek davranışları vardır .  

O, Tanrılara ve kanunlara karşı geld iği iddiasıyla yargılanmış ve 
haksız yere ölüm cezası i le cezaland ırılmıştır . 

Karısı kendisine seni haksız yere öldürüyorlar, deyince, "ya 
hakl ı yere öldürseler daha i yi mi olurdu ? demiştir. 

Bir öğrenci si de "Üstad ım seni haksız yere öldürüyorlar" deyince, 

Sokrates "tabiat da onları öldürecek" cevabın ı  vermiştir .  Sok
rates öğrenci lerinin kendis ini zi ndandan kaçırma tekl iflerine karşı 
koyarak "içinde yaşadığım toplumun kanunlarına saygı duyarım" 
ded i .  İslam Tasavvufu düşünürlerinden Hallac M ansur'un Allah 
aşkıyla dolu olarak söylediği sözlerden dolayı tutarlılık göstermesi ve 
idam edilmesi de ibret vericidir .  1529 tarihinden İsmail Ma'şuki de, 
12 M üridi ile birlikte "Hulul" görüşü isnat ed i lerek idam edilmiştir .  

B i l indiği üzere. Batı 'da da tutarl ı l ık gösteren düşünürler de 
mevcuttur .  Bunun örnekleri ni biraz sonra göreceğiz. Satlamyus, 
dünyanın sabit olduğunu ve güneşin dünya etrafında döndüğünü 
belirtmişti . 

Kopernik (1473-1'543) Dünyanın güneş etrafında döndüğünü 
ispatladı. Bu görüşe Ki l i se karşı çıktı . 

Papaz " Bruno" 1600 yılında "Dünya dönüyor" dediği için öl
dürüldü.  

Gali leo Galilei (1564-1642) Düşme Kanununu, teleskop'u ve 
sarkacı bulan bir bilgind ir. 

Kopernik'in doğru söylediğini kabul ettiğinden ötürü kilisece 
mahkemeye verildi. Mahkeme onu üç sene boyunca Pişmanlık ila
hilerin i  söylemeye mahkum etti . Ancak bu düşünür yine de kendi 
kendine "Dünya dönüyor" d iye mırıldanmıştır. 



Batı'da kilise taassubu o derece güçlüydü k i  13. yy. da Siger de 
Brabant, İbn Rüşd'ü ve eserlerin i  okuduğundan diri d iri gömüldü .  
l 5 l 2'de de Herınan Van Ri;wick, İbn Rüşd'den etkilend iği için diri 
diri yakılm ı şt ır . 

Spinoza (1632-1677) sağlam ah lak örneği veren bir yahudidir .  
Fikirlerinden dolayı, hahamlar tarafından sorgulanmış ve tövbe ettiği 
takdirde kendis ine maaş bağlanacağı vadedi lnıi şti r. Bunlara önem 
vermed i .  Sonuçta Hollanda yahudi  topluluğu onu afaroz ett i ve hatta 
suikast düzenlediler . Bütün baskılara rağmen Spinoza gözlük cam ı 
yaparak hayatını kazanmaya çalışt ı ve bu tür çal ışma sonucu ciğer
lerinden hastalanarak erken öldü . 

Bizim Türk Düşünürlerinden Ahmet Serahsl (M.Ö. 899) Abbasi 
saraylarında özel danışmanl ık ve öğretmenl ik  yapt ı . Bu görev sırasında 
öğrendiği bir s ırrı ağzından kaçırdığı iç in yeraltı zindan ına atıld ı .  
Çıkan bir savaş sırasında bütün mahkCımlar kaçt ığı halde, o kaçmaya 
tenezül etmedi . Aksine öldürüleceğin i  bile bi le onurunu korudu ve 
idam edild i . (4) 

Y ine bizim Türk Düşünürü Farabi (870-950) ahlfıkl ı ve şerefli 
bir insandı. Halep'te Hamdan! sarnyında, Sultan' ın huzurunda ken
disine gösterilen yeri beğenmeyerek, Sultan ' ı n  yanına oturdu ve bu 
davranışından ötürü Sultanı kızdırdı .  Ancak onun zamanla ne kadar 
erdemli bir insan olduğu anlaşılmış ve Sultan ' ın saygısını kazanmıştır. 
Farabi öldüğünde onun cenaze namazını Seyfüddevle bizzat kaldırm ıştır . 

Ahlak konusunda yeniçağ düşünürleri nden Descartes önemli 
f ik i rler beyan etm i şti r .  Descarters ( Ö. 1650) Yunan ahlak felsefesi nde 
olduğu gibi ahlak'a mutluluk açısından bakmıştır. İlkin kendisine 
eğreti ahlak' ın kurallarını i lke edinmişt ir .  Bu kurallar şunlardır ; 

1- Dinine bağl ı kalarak ülkes in in  kanun  ve adetlerine i taat 
etmek, ölçülü davranmak ve aş ırıl ıktan sakınmak. 

2- İş lerde karar ve sebat sahibi olmak . 

3- Daima talihten ziyade kendisini yenmeye ve dünyanın düzenini 
değiştirmekten çok kendi tutkularına engel olmaya çalışmak. 

Genel likle biz kendi düşüncelerimize hakimiz, bunun dışındaki
lere her zaman hakim değiliz. D ış ım ızda olanlar hakkında elimizde 
olanı yapmak, ancak gücümüzün yetmediği hususlarda da imkansızlığı 
zorlamamak gerekir .  

1 .  Uak. Prof. DL Nihat Keklik, Ayııı Eser, 8 .  14·6-157. 



4- Yapılan işlerde aklı iş letmek ve gerçeğin bilgisini elde etmeye 

çal ı şmak yararlı olur. 

Descartes'a göre Ahlak'ın en son gayesi, bize ancak bilgeliğin 
verebileceği üstün iyidir. (5) 

Descartes şöyle söylüyor "İman ışığının yardımın ı aramaksızın 
yalnız tabii akıl ile düşündüğümüzde görüyoruz ki bu üstün iyi, 
hakikatın ilk nedenlerle bilinmesinden yani bilgelikten başka bir şey 
değildir. 

Ona göre üstün iyiyi veren bilgelik onunla biz insani mutlu
luğa sahip kılar. 

Descartes, "Metod Üzerine Kamışına" adlı eser inde de benim
sediği temelli ahlakın ilkelerini ortaya koymuştur :  

1- Hayatta yapmak gerekenle yapmamak gerekeni tay in ıçın 
her zaman elden gel diği kadar düşünceyi kullanmaya çalışmak. 

2- Akl ın öğütlerini tutarak tutkuları yenmek için sağlam ve sabit 
bir karar sahibi olmak. 

3- Böylece akla göre hareket ederken elde olmayan bütün ni
metlere tamamıyla gücümüzün dışındaki şeyler gözüyle bakmak ve 
bu yolla onları hiçbir zaman arzu etmemeye çalışmak. 

4- Aklı işletmekten ve gücü yettiği derecede hakikatın bilgisini 
kazanmaktan duyulan memnunluk, ahlakın temellerinden biridir. 

Böyle olunca. , Descartes'ın bu ilkelerinde Yunan Ahlak Felsefe
sinde olduğu gibi, mutluluk söz konusu oluyor. 

Descartes'tan sonra gelen Kant'ın ( Ö. 1804) ahlak felsefesi 
oldukça ilginçtir. 

• 
Kant, Ahlakta iyi niyet sorununu dile getirmiştir. İyi niyetle 

başlanan bir hareket kötü sonuç ta verse ahlaka aykırı sayılmaz. 

Kant, bize ahH\k hakkında şu i lkeyi telkin etmiştir: 

"Öyle hareket etki senin bu davranışın, öteki insanlar için örnek 
olsun", Kant ahlak'ta irade sorununu enine boyuna dile getirmiştir. 
Ona göre insan için iki alan söz konusudur: 

5. Bak. Descartes, Ahlfık Üzerine Mektuplar, Çev.: Mehmet Kara
san, s. Xl-XXII, 4-34, İst. 1966, Descartes , Metot Üzerine Konuşma, 
Çev.: Mehmet Karasan, s. 1-36, Ank. 1947. 
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1- Tabii ala11. 

2- Akı l  alan ı . 
Tabii alan Kozalite'nin sözkonusu olduğu alandır. Başka bir 

deyişle menfaatların çatıştığı alandır .  

Bu alanda, kıskançlık, kibir ,  k in ,  nefret gibi unsurlar söz konu
sudur . İnsanda bulunan öteki alana akıl alanı demiştik .  Akıl alanında 
irade eğemendir .  Kant buna ameli akıl da diyor. İradeye göre hareket, 
hür hareket etmekt i r .  Bu alanda Kozalite sözkonusu değildir . Yapılan 
i şlerde çıkara yönel ik amaç ta söz konusu değildir. Kant açısından 
ancak hür olarak yapılan davranışlar ahlakidir . (6) 

Ahlfik felsefesi değerlere göre de söz konusu edi lmiştir. Söz 
gel imi M ax Scheler , insanda Geist alanı ve Psikovital alan olmak 
üzere iki  saha tespit ed iyor. 

Gei st alanı insanın hür olduğu alandır .  Bu alanda yüksek değerler 
eğemendir .  Ruhu bu alana yükselen insan barış ,  sevgi ve dostluk 
değerlerine göre hareket eder. Ancak· bu hareketler, objektiviteye 
dayanır. Bu alanda insan, kötülüklere hayır diyebil ir .  

Psi kovital alanda ise insan hür deği ldir. Kozalite eğemendi r . 
Davranışları sebeb-netice bağları etkiler. Yüksek değerlerin kazan
dığı davran ışlar insanı mutlu eder. Vasıta değerlerin insana yap
tırdığı davranışlar da insanı çoğukez mutsuz eder. 

Durkheim'de ahlak meselesini sosyolojik açıdan ele alır. 

1858'de doğup 1 917 de ölen Durkheim'in ahlfik hakkındaki 
düş ünceleri şöyledi r : 

Durkheim ahlaki olayları, müsbet bilimlerin yöntemleriyle in
celemiştir. Ona göre ahlfik ilmi ,  davranışlarla ilgili olayların gözlemin i  
yapmal ı ve  bunları tasvire, tasnife ve  tavzihe (açıklamaya) tabi tut
malıdır . Ahliik biliminde olayların gözlemlenmesi çok önemlidir. Biz 
ahlfikla i lgili olayları nasıl bir yöntemle incelemeliyiz ? 

Durkheim, bunun için üç bölüm halinde bir inceleme yöntemini 
teklif etmiştir : 

1- Gözlem. 
2- Açıklama. 

3- Sonuç çıkarma. 

6 Bak. C.D. Broad, Five Types of Ethical Theory, s. 116-142, 
London 1962. 
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ı - Gözlem: Bir olayı gözlemek şu üç yoldan yapılabil ir . 

a) Top lum olaylar ın ı  d ışarıdan özellikleriyle incelemek, 

b) Peşi n hükümleri ortadan ka ldırmak, 

c) Top lum olayların ı  grup grup araştırırken onlar ı  ferdi görü
nüşlerinden ayrı olarak görmeye çalışmak, yan i bu olayların fertten 
kaynaklanmakla beraber toplumsal olgular olduğunu bilerek değer
lendirmek ve meseleye böylece bakmak .  

Ahlak i l keler i ,  d iğer olaylardan şu i k i  özel l ikle ayrı l ır : 

1- Bir fi i l  ah laka uymad ığı takd irde toplum bu bozukluğu ön
lemek içi n harekete geçer. 

Sözgelim i  adanı öldürmeye, hırsızl ığa ve sahtekarlığa toplumun 
vicdanı razı olmaz. 

2- Bu toplum tepkis i ,  olayın hemen ard ından gel ir .  Hatta bu 
gibi olaylara ne gibi tepki leri n olacağı önceden tahmin edilebilir. 
Ahlak olayı i lkin bir i lke, sonra da bir amaç oluyor . İlkenin özelliği 
önceden kurulu bir müeyyidenin (yaptırıcı cezanı n) varoluşudur .  
Amacın özelliği i se toplumsal yarara bağlı ve arzu edil ir olmasıdır. 
Kısacası ahlakın birinci öğesi (unsuru) disiplin ruhu, ikinci öğesi bir 
gruba bağlı lıktır. 

Birinci si , görev bilincin i  kapsar, 

1 k inci si , iyil iği ifade eder. 

O halde ahlaki olan olgular, görevi i lgi lend irdiği için zorunl u, 
iyiliği i lgilendirdiği için de arzu edi l ir olgulardı . Ahlaki olayların 
açıklanmasına gelince, Ahlak'ın önem l i işlevi disipl in ruhunu yay
maktır. İnsan kişisel ç ıltarın ı  aşarak toplumun yararına çalışmalıdır. 
Bu gayeye yönelmelidir . Ahlak karakterist iği topluma bağlılık duy
gusuyla ilgi l idir. Ahlakın iki öğesi toplumun iki özelliğinin ifadesidir: 

1- Üstümüzde oluşur . 

2-- İçimizde oluşur. 

Yan i  transendental ve immanent oluşudur.  Bize kumanda eden 
öğeler bunlardır. Biz de ahlakı amaç ediniyoruz. Demek ki; ahlak 
netice itibariyle görev ve iyi düşüncesine bağlıdır .  Eskiden bunu din 
yapıyordu . Durkeim bunu topluma indirgem iştir. Durkheim 'e göre 
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ahlflk değişmez deği ld i r . Oysaki ahlak dini n çerçevesi nde düşünülürse 
değişmez anlamı çıkar. Gerçekte toplumun bir i şlevi olduğuna göre 
ni sbi değişmelerden payın ı alacaktır. Toplum aynı kal ır .  Ancak bir 
takım gelişmeler ve değişmeler de olur. Sonuç olarak, Durkheim 
ahlakı rasyonelleştirmek (aklileştirmek) istemiştir . (7)  

-

:ı Bak. Hilmi Ziya Ülken, FelsefeyejGiriş, s. 189-226, Mars Mat
baası, 1958. 
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Antikçağ Ahlak Felsefesi 

Antikçağda Yunan alıHl.k Felsefesine gelince: Biz Homeros ve 
Heziot'da ahlaki düşünceye rastlıyoruz. Herakleitos (İ . Ö. 54ü-480) 

ve Demokritos (İ .Ö .  460-370) da ahlaki konulara değinmiştir. 

Herakleitos ahlakla oluş arasında bağlantı görmüştür. 

Demokritos ise ahlakta özgürlüğe önem vermiştir. �hlak fel
sefesi somut olarak Sokrates'de görülmektedir. Sokrates (İ.ff

-
469-

399) tutarlı bir hayat yaşamıştır. Sokrates'e göre Erdem ile Bilgi 
özdeştir. O, din ve geleneklerin yetkisini bir tarafa bırakmıştır. Aklın 
ve düşüncenin değerini yükseltmiştir . 

Ona göre bireyleri aşan ve onların üstünde bir kural yani ahHl.ki 
değer vardır. Bilgi insanları doğru yola götürür. Cehalet i se yanlışa 
ulaştırır .  

Sokrates'te ahlaki değerlerin kaynağı bilgidir. Bu bilginin içeriği 
de iyi ve doğrudur. O, çoğu kez iyi, güzel ve yararlı kavramlarını 
eşanlamlı olarak görür. Hoş ve yaşamı acısız kılan işler güzeldir. Her 
güzel iş de iyi ve yararl ıdır . Bu duruma göre iyi, belli bir amaca hizmet 
eder. Kimse kötüyü i steyerek yapmaz . 

İnsanın kötü bir davranışı iyi bir davranışa tercih etmesi onun 
tabiatına aykırıdır. Eğer bir insan iyiyi kötüden ayırıyorsa erdemli 
ve bilge demektir. Bilginin yolundan giden kimseler i se mutludur. 
Bu duruma göre Erdemlilik Mutluluk demektir. Sokrates'e göre bir 
yerde düzen ve ahenk varsa iyi mevcuttur. Eğer bir yerde karışıklık 
varsa orada kötülük vaidır. İnsan ne kadar uyumlu olursa o kadar 
mutlu olur. Aklını kullanan kimse davranışlarında uyum sağlar. 

-

Sokrates bu açıklamalarıyla tabiatçı filozofların tersine insan 
problemlerini ele almıştır. Gerçi sofistler de insanı hareket noktası 
olarak almışlardır. Şu kadar varki sofistler, günlük düşüncelerin ve 
ihtiyaçların çerçevesinde kalmışlardır. İnsanların ihtiyaçlarının kan-

11  



dırılmasını amaç edinmişlerdir. Sokrates ise insanlık kavramrna yüce 
bir anlam kazandırmayı amaçlamıştır. Sofistler herşey insana göre 
değişir diyerek ferdiyetçi bir yol izlemişlerdir. Güçlü olmayı esas 
almışlardır. 

Sofistlerin babası Protagoras (İ . Ö . 4 1  O) Tanrıların varlığı hak
kında birşey söylenemeyeceğini ifade etmiştir. Ona göre, herkes için 
değişmeyen bir gerçek yoktur. iyi konuşmak, işin i  becermek, siyasette 
başarılı olmak sofistlerin, başta da Protagoras'ın peşinde koştuğu 
hususlardır .  

Yine tanınmış sofistlerden Gorgias (İ . Ö . 375) şüphecil iğe doğru 
kayıyor. Varlıkta görünüşten başka h içbir şeyin bulunmadığını iddia 
ediyordu. Gorgias'a göre Rasyonel gerçekler yoktur. Onun varlık 
hakkındaki görüşlerini şöyle özetleyebiliriz: 

1- Varlık yoktur. 

2- Varl ık olsa bile biz onu tanımayız. 

3- Biz varlığın mevcud olduğunu ve onun tanıdığımızı tasar
lasak bile onu tanıyamayız ve onu başkalarına anlatmayız. 

Bu görüşler için Gorgias herkes için gerekli bir bilginin olduğunu 
inkar etmiştir .  

Protagoras her türlü düşünceyi bilgi sayarken, Gorgias hiç bir 
düşünce bilgi ""tleğildir d iyor ve her şeyi i nkar ediyordu. Görülüyor 
ki, her iki  sofist te aynı sonuca varmıştır. Böyle ol unca da toplumda 
değişik hak ve hukuk anlayışı ve bunlara bağlı davranışların çoğal
ması tabiidir. Bu da Ahlak sorununu çözmekten çok uzaktır. (8)  

Solç_rates'in görüşleri sofistlerin görüşlerine reaksiyondur. Ona 
göre insan mutluluğa ulaşabilmek için ilkin kendisiyle uyum içerisinde 
olmalıdır. İnsanın yanılması mutluluğu yanlış bir yolda aramasından 
kaynaklanır. Ona göre eğitim ve öğretim yol uyla, insana mutluluğun 
ne olduğunu öğretmeli ve böylece kötülük önlenmelidir. 

Sokrates kendi hayatının üstün ilahi bir güç tarafından yönetil
diğine inanmış ve bazen tefekkür sonucu cezbel i  haller yaşamıştır .  
Böylece iç huzura varmıştır .  Toplumda Atina'ya ve gençlere yen i 

8 Bak. Kaınuı·an Birand, İlkçağ Felsefesi. Tarihi, s. 29--34, Ank .. 
1964; Erns von Astn, Felsef� Tarihi, 7!'>-76, Ist. (Tarihsiz). 
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tanrılar kazandırmak suçuyla muhakeme edilm iş ve görüşlerini 

cesaretle savunmuştur . (9) 
Ölüme mahkum edilip tutuklanınca, öğrencileri onu kurtarmak 

için önlemler almışlar ve tekliflerde bulunmuşlar, o içinde yaşadığım 
toplumun kanunlarına saygısızlık etmem, diyerek kaçmayı redetmiş 
ve hükme uyarak Baldıran zehrini içmiş ve böylece intihar ettiril

miştir . 

Ahlak felsefesi açısından üzerinde durmağa değer şüpheci felsefenin 
kurucularından Pyrhon (İ .Ö. 365-275) Büyük İskender' in dostlarından 
id i .  Onunla birlikte Hindistan'a gitti . Orada insani şeylerin hiç
l iğine inanan ve elemden şikayet etmeyen gymnosofistleri tanıd1; 
Bundan başka doğudaki ahlak telakkisinin Yunanistan'dakinden 
farklı olduğunu gördü .  Bu, onun düşüncelerini etkiledi .  İskender ölünce 
memleketine döndü. 

Pyrrhon heı hangi bir şey hakkında kesin hüküm verilemez diyordu . 

Onun bi lge kişi s i ,  karar ve istekten daima çekinen ve neticesiz felsefi 
çekişmelere girmeyen kimsedir. Ona göre bir şey hakkında hem 
lehte ve hem de aleyhte hüküm veri lebilir. Bu hükümlerin birinin 
diğerinden daha doğru olduğu iddia edilemez. Bu alemin hem maddi , 
hem manevi olduğu i leri sürülebilir. Ruhun hem var olduğu, hem 
yok olduğu savunulabil ir .  Tabiatta birşey diğerine tercih edilemez. 
İnsanlaı iyi ya da kötü şeylerin varlığına inanmakla hata işlemt:kte
dirler. 

Çünkü kötülüklerle karşılaşınca üzülürler. Ruhi dengeleri bozulur 
ve mutsuz olurlar. İyi l iğe kavuşunca da kaybetmek korkusu içinde
dirler. Eğer bütün inançları ortadan kalkarsa, korkacak birşey kalmaz 
ve o zaman kötlüklerden sakınmak gerekmez. O halde şüphe gerçek 
iyidir. 

Şüpheci olan bilge kişi ihtilaf halinde olan iki görüşten hiçbirini 
benimsemez. Onun yanında iyilik ve kötülük eşittir . Ona göre zenginlik 
ve fakirlik, hastalık ve sağlamlık aynı değeri taşır. 

Bu gibi şeyler karşısında ilgisiz olmak, karar vermekten kaçınmak 
ve inanç sahibi olmamak Pyrhon'nun başlıca özelliğidir .  Sadece 
rahat ve mutlu yaşamayı düşünüyordu ve öğrencileri kendisinin 
hayranıydı. Kendis i  nutuk verirken saygısızlık yapanlara kızmazdı. 

9 Bak. Eflatun, Sokrates'in Müdafaası, s. 2-44, İst . 1988 ; Kamuran 
Rirand, Anılan Eser, s. 24.-4.2. 



Bir tehlike anında içinde bulunduğu gemiyi herkes terkettiği halde o 
yerinden kıpırdamamışt ı . 

Bataklığa düşen Anaxartchos'u gördüğü halde yardım etmeyerek 
yoluna devam etmiştir. En mütevazi işleri yapardı. Bu sebeple onu 
bir aziz derecesine yükseltenler olmuştur. 

Phyron'u izleyen Timon (İ.Ö. 325-325) da önemli şüphecilerden 
birisidir. Onun görüşleri şu üç madde halinde özetlenebilir . 

1 - Doğmatik filozoflar davalarını i spat edecek durumda değildir
ler ve onların durumu hipotez olmaktan ileri gidemez. 

2- Eşyanın objektif bilgisini elde etmek imkansızdır. Biz herşeyin 
sadece görünüşünü tanırız. Nasıl olduklarını bilemeyiz. 

3- Baht�arlığa ulaşmak için faydasız düşünce ve çekişmelerden 
kaçınarak tabiatın kanununa uymak gerekir. 

Şüpheciliği sistemleştiren Ainesidemos (İ.Ö. 80-130), Phyron'
dan farklı olarak ahlaktan ziyade felsefi ve ilmi bir yöntemle 
şüpheciliği geliştirmek istemiştir.( 1 O) 

Ahlak felsefesinde önemli bir düşünür de Eflatun 'dur. (İ.Ö. 
427-347) 

Eflatun insanın amacının mutluluğu sağlayacak yaşama biçimi 
ve bunu!l ne olduğunu araştırmak olmalıdır düşüncesiyle hareket 
etmiştir. 

Ona göre mutluluk iyiye sahip olmaktır. En yüksek iyi, ölçülü
lüğün, güzelin, doğrunun ve bilginin karışımından meydana gelmiştir. 
Erdem ruhun doğru, düzenli ve uyumlu olmasıyla kazanılır. 

Ruhtaki bu güzellikler davranışlara yansımalıdır. Kötülük düzen 
ve uyumun bozulmasıdır. İnsan ne kadar erdemli olursa o kadar hürdür. 
Hür insanın ruhunu aklı yönetir. Ruhta üç bölüm vardır. 

1- Akıl. 

2- irade. 

3- Tutku ve içgüdü 

Aklı egemen olan bilge ki�i daima mutlu, dengeli ve huzurludur. 
Kendine yenik düşen ve nefsinin kölesi olan kimse, mutsuzdur, uyum-

10 Bak. İbrahim Agah Çubukçu, Gazzali ve Şüphecilik, s. 1-36, 
Ank. 1964. 
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suzdur ve huzursuzdur. Sofistler, görüşlerinde menfaata ve hazza 
dayanıyordu. Onlar, insanların evlerini ve yurtlarını hangi siyasetle 
yöneteceklerini gösteriyorlardı .  Onlara göre iyi , pratikte yararlı olan 
şeydi .  Herşeyin ölçüsü insandı .  

I" Eflatun ise, herşeyin ölçüsünü tanrısal bir güce dayıyor .  İnsan 

hayatına ve toplumsal yaşantıya, bir denge ve uyum kazandırmak 

istiyordu . 

Eflatun , Herokleitos 'un herşeyin değiştiği görüşünü benim
semeyerek umutsuzluğu ortada kaldırmaya çalışmıştır. Herşeyin 
durmadan akışı ve oluşu demek, durmadan değişme ve bilgilerin 
çeşitlenmesi demektir. 

Eflatun, Herokleitos'un aksine değişmeyen bir öz bulunduğunu 
ispatlamaya çalışmıştır .  İşte bu hiç değişmeyen, hep kendikendisinin 
aynı kalan örnek veya öze Eflatun İdea (Düşünce) adını vermiştir. 
idea, Ontik bir varlıktır ve Gerçek olandır. G ünlük hayatta rastla
dığımız, gördüğümüz ve tanıdığımız her nesne bu ideanın bir yansı
ması , bir görüntüsüdür. Bu alemde gördüğümüz örnekler veyahut 
gölgeler zamanla değişebilir veya ortadan kalkabilir. Ama bunların 
aslı olan ideler değişmez. İdeler (yahut İdealar) hiç değişmeyen öncesiz 
yahut sonrasız varlıklardır. Bütün idelerin üstünde bir iyi idesi vardır. 
Dünyada gördüğümüz iyi, güzel, doğru ne varsa bu ideden doğup 
gelmiştir. Eflatun'a göre, erdem'in bi r çok ilkesi vardır. Bunlar bil
gelik, yiğitlik, ölçülülük, doğruluk ve dinli l iktir . Bir başka ifadeyle 

erdem, istenebilecek şeylerle, istenilmesi ve kaçınılması gereken şeyler 
hakkında bilgidir .  Bu demektir ki birçok erdem değil, bir tek erdem 
vardır. Bu da doğruyu veya iyiyi bilmek ve buna göre hareket etmektir. 
Filozof'un sahip olduğu gerçek erdem, iyinin kendisinin ,  güzelin 
kendisinin, adilin kendisinin bilinmesinden yani İdelerin bilinmesinden 
ibarettir. 

İdelerin bilgisine ulaşan bilge kişi , erdemin kendisine de ulaşmış 
demektir . Eflatun'un devlet diyaloğunda en yüksek erdem olarak 
adaleti göstererek görüşünü düzelttiğine şahit oluyoruz. Adalet deni len 
erdemi gönlünde gerçekleştiren kişi olgun kişidir. Böyle bir insan 
insanl ık idesine en yakın olan zattır. Gerçek adalet, aklın ruhun 
diğer kuvvetlerine hakim olmasıyla mümkündür. Eflatun gençliğinde 
kötülüğü bilgi noksanlığı olarak görmekle birlikte, daha sonra yanlış 
eğitim ve siyasetin de insan ı kötüye götüreceğini söylemiştir .  

Onun devlet sisteminde i şçi ler , savaşçı lar ve idareciler s ınıfları 
vardır . 
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Bir tehlike anında içinde bulunduğu gemiyi herkes terkettiği halde o 
yerinden kıpırdamamıştı .  

Bataklığa düşen Anaxartchos'u gördüğü halde yardım etmeyerek 
yoluna devam etmiştir. En mütevazi i şleri yapardı . Bu sebeple onu 
bir aziz derecesine yükseltenler olmuştur. 

Phyron'u izleyen Timon (İ.Ö. 325-325) da önemli şüpheci lerden 
birisidir . Onun görüşleri şu üç madde hal inde özetlenebilir . 

1- Doğmatik filozoflar davalarını ispat edecek durumda değildir
ler ve onların durumu hipotez olmaktan ileri gidemez. 

2- Eşyanın objektif bilgisini elde etmek imkansızdır. Biz herşeyin 
sadece görünüşünü tanırız. Nasıl olduklarını bilemeyiz. 

3- Bahtiyarlığa ulaşmak için faydasız düşünce ve çekişmelerden 
kaçınarak tabiatın kanununa uymak gerekir. 

Şüpheciliği sistemleştiren Ainesidemos (İ. Ö. 80-130), Phyron'
dan farklı olarak ahlaktan ziyade felsefi ve i lmi bir yöntemle 
şüpheciliği geliştirmek istemiştir . (! O) 

Ahlak felsefesinde önemli bir düşünür de Eflatun'dur. (İ . Ö. 
427-347) 

Eflatun insanın amacının mutluluğu sağlayacak yaşama biçimi 
ve bunun ne olduğunu araştırmak olmalıdır düşüncesiyle hareket 
etmiştir. 

Ona göre mutluluk iyiye sahip olmaktır. En yüksek iyi, ölçülü
lüğün, güzelin, doğrunun ve bilginin karışımından meydana gelmiştir. 
Erdem ruhun doğru, düzenli ve uyumlu olmasıyla kazanılır . 

Ruhtaki bu güzellikler davranışlara yansımalıdır. Kötülük düzen 
ve uyumun bozulmasıdır. İnsan ne kadar erdemli olursa o kadar hürdür. 
Hür insanın ruhunu aklı yönetir. Ruhta üç bölüm vardır . 

1- Akıl. 
2- İrade. 

3- Tutku ve içgüdü 

Aklı egemen olan bilge ki�i daima mutlu, dengeli ve huzurludur. 
Kendine yenik düşen ve nefsinin kölesi olan kimse, mutsuzdur, uyum-

10 Bak. İbrahim Agah Çubukçu, Gazzali ve Şüphecilik, s. 1-36, 
Ank. 1964. 
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suzdur ve huzursuzdur. Sofistler, görüşlerinde menfaata ve hazza 
dayanıyordu. Onlar, insanların evlerini ve yurtlarını hangi siyasetle 
yöneteceklerini gösteriyorlardı. Onlara göre iyi, pratikte yararlı olan 
şeydi . Herşeyin ölçüsü insandı. 

,..-Eflatun i se, herşeyin ölçüsünü tanrısal bi r  güce dayıyor. insan 
hayatına ve toplumsal yaşantıya, bir denge ve uyum kazandırmak 
istiyordu . 

Eflatun, Herokleitos'un herşeyin değiştiği görüşünü benim
semeyerek umutsuzluğu ortada kaldırmaya çalışmıştır. Herşeyin 
durmadan 

_
akışı ve . oluşu demek, durmadan değişme ve bilgilerin 

çeşitlenmesı demektır .  

Eflatun, Herokleitos'un aksine değişmeyen bir öz bulunduğunu 
ispatlamaya çalışmıştır. İşte bu hiç d�ğişmeyen, hep kendikendisinin 
aynı kalan örnek veya öze Eflatun idea (Düşünce) adını vermiştir . 
İdea, Ontik bir varlıktır ve Gerçek olandır. Günlük hayatta rastla
dığımız, gördüğümüz ve tanıdığımız her nesne bu ideanın bir yansı
ması , bir görüntüsüdür.  Bu alemde gördüğümüz örnekler veyahut 
gölgeler zamanla değişebilir veya ortadan kalkabil ir. Ama bunların 
aslı olan ideler değişmez. İdeler (yahut İdealar) hiç değişmeyen öncesiz 
yahut sonrasız varlıklardır. Bütün idelerin üstünde bir iyi idesi vardır. 
Dünyada gördüğümüz iyi , güzel ,  doğru ne varsa bu ideden doğup 
gelmiştir. Eflatun'a göre, erdem'in bi r çok i lkesi vardır. Bunlar bil
gelik, yiğitlik, ölçülülük, doğruluk ve dinlil iktir.  Bir başka ifadeyle 
erdem, i stenebilecek şeylerle, i stenilmesi ve kaçınılması gereken şeyler 
hakkında bilgidir .  Bu demektir ki birçok erdem değil, bir tek erdem 

vardır. Bu da doğruyu veya iyiyi bilmek ve buna göre hareket etmektir . 
F ilozof'un sahip olduğu gerçek erdem , iyinin kend i sinin, güzelin 
kendisinin, adilin kendisinin bilinmesinden yani İdelerin bi l inmesinden 
ibarett ir . 

İdelerin bilgisine ulaşan bilge kişi, erdemin kendisine de ulaşmış 
demektir. Eflatun'un devlet d iyaloğunda en yüksek erdem olarak 
adaleti göstererek görüşünü düzelttiğine şahit oluyoruz. Adalet denilen 
erdemi gönlünde gerçekleştiren kişi olgun kişidir .  Böyle bir insan 
insanlık idesine en yakın olan zattır. Gerçek adalet, aklın ruhun 
diğer kuvvetlerine hakim olmasıyla mümkündür. Eflatun gençliğinde 
kötülüğü bilgi noksanlığı olarak görmekle birlikte, daha sonra yanlış 
eğitim ve siyasetin de insanı kötüye götüreceğini söylemiştir . 

Onun devlet sisteminde i şçi ler , savaşçılar ve idareciler s ınıfları 
vard ır . 
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Özellikle savaşçılar yahut bekçiler dediği sınıfın adaletle donan

ması gerektiğini beli rtir .  Bunlar iç düzeni korumak ve dıştan gelecek 
tehlikelere karşı ülkeyi korumak için iyi eğitilmelidirler. Bunların 
gerek beden ve gerekse ruh eğitimi  devlettek i  huzur bakımından 
önemlidir. Eflatun, kadınların da erkekler gibi beden ve ruh açısın
dan eğitilerek bekçiler sınıfı içeri sinde yer alabileceğini belirtmiştir . 

Kadınlar da tıpkı erkekler gibi yanşmalara katılabilmeli, ata 
binmeli , kılıç kullanmalı ve savaşlara katılmalıdır. Böylece ahlak 
meselesinde ve görev bi lincinde Eflatun, kadınla erkek arasında ayrılık 
görmemiştir.( 1 1 ) 

Aristotales'in (İ .Ö. 384-322) Ahlak anlayışına gelince ; Bilindiği 
üzere onun NiKOMAKHOS AHL AKI adlı eseri bu konuda çok 
tanınmıştır. Ona göre iyi, herşeyin yöneldiği amaçtır. Önemli olan 
insan için iyi olana yaklaşmaktır. Bunu gerçekleştirmek için hareket 
etmektir .  O halde iyi , insanın amaç edind iği ve insan ı  erdemle barışık 
k ılan şeydir . İnsan için iyi o lan değer, Ruh'un iyil ikle uyum içinde 
olan etkinliğidir. 

Aristoteles'e göre, hayatın amacı da mutluluktur. Mutluluk, 
sürekli olduğu derecede ve hayatı kapsadığı derecede geçerçekleşmiş 
olur. Geçici mutluluk, gerçek amaç değildir . 

Aristoteles'e göre, insan başlıca şu dört değere yönelir . 

1- Haz : Geniş kitle genellikle bunun peşinde koşar. 

2- Onur. 

3- Zenginlik . 

4- Nazari hayat. Yani kendini tefekküre vermek. Buna Kuramsal 
yaşam veya kendini düşünceye verme de diyeb i liriz . 

Mutlulukta en yüksek amaç kend ini düşünceye verebilmektir. 
Düşünce, araştırma ile beraber anlaşılmalıdır. Başka bir ifadeyle 
filizofumuza göre, en yüksek hazzı , düşünme ve eylem sağlar. Akla 
uygun hareket düşüncenin ürünüdür ve Erdeme de uygundur. Erdem 
düşünülmüş harekettir. Sağduyulu harekett ir .  Akla göre hareket 
eden kimse ölçülü davranır. Gerçek erdem , aşırılıklar iç i nde doğru 
noktayı bulmaktır. Bu da aklın yardım ıyla o lur .  

11 B ak. Rogers, A Short History of Ethics, s .  4° 1-64 ; Kf ünuran 
Birand, Anılan Eser, · s. 45-64. 

16 



Zaten i nsan bu dünyadaki başka varlıklardan akıla yani logos'a 
malik olduğu için ayrılır .  Bu sebeple insanca davranmak isteyen kimse 
davranışlarını aklın ölçülerine göre ayarlar . Çünkü, erdem ma'kul 
davran ıştır ve ma 'ku l  düşüncenin ürünüdür. 

Bir hususa daha değinmek gerekir .  Akıl deyince nazari bilgilerle 
yetinmemek gerekir. Önemli olan bu bilgilerin ışığında eylemde 
bulunmaktır .  Başka bir deyimle erdemin bilgisine sahip olmakla 
erdemin kendisine sahip olmak farkl ı  şeydir.  Erdem 'e sahip olmak 
demek, bi lgin in  ışığında hareket etmek demektir .  Erdem'i gönlü nde 
ve davranışlarında gerçekleştiren i nsan m ut luluğu elde etmiş demektir. 

Ancak erdemi elde etmek de kolay deği ldir. Ahlaki bir hayat 
yaşamak isteyen kimse erdemi elde etmek için sürekli bir çaba, öğrenme 
cehdi  ve eksersizlerle i lgili gayretler göstermelid ir .  Ancak sürekli 
eksersizlerle, başka b i r  deyi şle, sürekli iyi davranışlarla erdeme ula
şı l ı r .  Bunu biraz açıklayacak olursak erdemi amaç edinen kimse onu 
içten ben imsemeli ve gönlünde ona alışmalıdır .  Sonra da toplumda 
davnrnışlarıyla onu yansıtmal ıd ır .  İşte mutluluk bir bakıma budur. 
Demek ki mutluluk dışardan gelen bir  değer değildir. Kaynağı i çer
ded i r. Aristotleles'e göre elbette insan dışardan gelen davranışlardan 
etkilenir .  Ancak insan mümkün olduğu kadar erdemjn kurallarına 
kendini ayarlamalı ve ölçülü davranmalıdır .  

Kısacası Aritoteles'e göre AhJak'ta erdem, aşırı davranışlardan 
sakınmaktır. ( 1 2) 

Kıbrıs'lı Stoacılardan. Kıb_nılı Zenon (İ . Ö. 336-264) ğ_a_, ahlak 
felsefesi ü_ze[iı;:ıde durmu_ş_tur . Ona göre, varlıkların değeri , insanın 
evrendeki  yerini ve anlamını incelemekle anlaşıl ır. İnsanın ne olduğunu 
bilmeyen bir  ki mse erdemli davranamaz. Bu sebeble de mutluluğa 
eri şemez. Bu duruma gÖre, Stoalıların ahlftk felsefesinde bilgi , erdem 
ve mutluluk i çiçe� ir. Bunlıu::ı. göre, doğru bilgi insanı doğru davranışa 
götürür. Stoa felsefesinde, Akıl ve doğa özdeştir.  Erdemde doğaya 
yani akla uygun hareketti r. B ilindiği üzere doğanın kanunlarına uymak 
Stoa Ahlakının önemli bir i lkesidir .  

Okulun b üyük düşünürü Zenon, kötülüğün, ruhun birliğinin bir 
güd ünün baskısıyla gerçek tabiatından sapmasıyla türediğini ifade 
etmiştir .  Fi lozof kiş i  ya da ar if  kiş i  tutkularının  kölesi olmayan, bağım
sız olan insandır. Demek ki gerçek bilge aşırı tutkulardan kendini 

12 Bak. Rogers, Anılan Eser, s .  64-82 . 
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koruyan kimsedir. Toparlayacak olursak, bu felsefede doğal olan, akla 
uygundur. Doğal olan ve akıl özdeştir. İçgüdülerin ağır basması ve 
üstün gelmesi insanın doğasına aykırı olan şeydir. 

Zenon'a göre erdemin amacı insanı mutlu etmektir. Erdem en 
yüksek iyidir. Erdem'in yanında yetenek, sağlık, zenginlik gibi değer
ler de, insanın isteyebileceği şeylerdir. Zenon insan ın davranışlarını 
şu üç gruba ayırmıştır. 

1- Doğru veya eğri olanlar. 

2- Göreve uygun olan veya olmayanlar. 

3- Kayıtsız kalınacak davranışlar . 

Doğru davranışlar ruhun birliğinin iyi istikamette olmasından 
kaynaklanır. Eğri davranışlar i se ruhun birliğinin bozulmasından kay
naklanır. 

Stoa gelsefesinde Epiktetos, Marcus Aurelius ve Seneca'nın da 
önemli bir yeri vardır. 

Çağımızda Birleşmiş M illetler, yasaları çerçevesinde insan prob
lemi hala tartışılmaktadır. İnsan felsefesiyle meşgul oldukları için 
bu üç düşünürün Ahlak felsefesinden sözetmekte de fayda vardır. 
Epiktetos, Roma Stoa'sının bir düşünürü olup, Grek kökenli bir 
köledir. Efendisine hizmet etmiştir. Sonuçta efendisi ona özgürlüğünü 
vermiştir. 

Epiktetos, düşüncelerini öğrencilerine konuşarak aktarmıştır. 
Onun düşüncelerini öğrencisi Arrian aktarmıştır. 

Epiktetos'un ahlak felsefesiyle ilgi l i  üç konu önemlidir. 

1- İstenilen ve tiksinilen şeyler. 

2- Ardından koşulan ve kaçınılan şeyler. 

3- Zekanın tasdik ettikleri şeyler. 

Birinci gruba girenler, yalın duygulanımlardan ibarettir. İnsan 
iyiyi her zaman i ster, kötüden tiksinir. 

Epiktetos'a göre ödül ve ceza yoktur. Çünkü kötü bir insan kötü
lük işlemekle cezalandırılmıştır. İyiliğin ödülü ise insanın iyiliğidir. 
Bu _durumda Epiktetos cennet ve cehennem fikrini benimsememiştir . 
Ona göre bazı şeyler elimizdedir, bazıları değildir. Elimizde olanlar, 
fikirlerimiz, i steklerimiz, eğilimleri miz, iğrenmelerimiz. Başka bir 
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deyi şle bütün etkinliklerimizdir. Sadece bize bağlı olmayan ve elimizde 

bulunmayan şeyler i se, şöhret, mülk, mevki , yan i etkinliklerimiz ara
sında olmayan şeylerdir .  Biz korktuklarımızdan iğreniriz. İsted ik
lerimizi de kazanmak için amaç ediniriz. İstediğimizi elde ede
mezsek mutsuz olacağımıza göre, mutluluğa kavuşmak için tutkulardan 
vaz geçmek gerekir. 

O'na göre şart lar ne olursa olsun ondan bir mutluluk çıkarabilmek 
i nsanın elinded ir. Doğayı bilmek ve onu incelemek insanın i lkesi 
olmalıdır. Böylece insan Tanrı'nın yarattığı eserlerin seyircisi ve 
yorumcusu olarak doğayla bütünleş ir . 

Evrendeki olağanüstü birliğin yaratıcısı Tanrı 'yı vicdanında 
duyar. 

O şöyle söylemiştir .  Gör, tanı, öğ ve kutsa . Bu görüşleriyle 
adeta doğada üniteyi (birliği) amaçlayan i lahi gücü vurgulam ıştır . 

Onun varlık felsefesi de izm i andırmaktadır. İnsancılığı da bir 
nevi hümanizmadır. Bencili k ve inançsızlıkla mücade etmiştir .  

Tutkuların kölesi olmayı yermiş, erdemi öğmüş,  acı  ve ölümü 
küçük görmüştür. 

Markus Aurelius 'a gelince, aslında bir imparatordu, aynı zamanda 
felsefeyle de uğraşmıştır . 

Ölçülü ve gösterişsiz yaşamayı tercih etmiştir .  Ancak i yiyi ger
çekleştirmek istediği halde mutsuz olmuştur. Ona göre Kainat akla 
uygun olarak tertiplenmiş  ve i nsan onun bir parçasıdır. 

İnsan kendi dışında tertiplenmiş olan bu düzene uyarsa huzurlu 
olur. Tanrı herşeyi iyi :xaprnıştır . Bütün insanlar kardeştir. İnsan 
hemcinslerini sevmeli ve korumalıdır .  

İnsana ancak felsefe doğru yolu gösterir .  Gerçek felsefe insanın 
içindeki Daimon'a uymaktır . 

lyi ve kötünün ondan olduğunu bilmektir. İnsan ölümü kötü bi r 
şey kabul etmemelidir. Ölüm, her canlının unsurlarının ayrışmasından 
başka bir şey değildir. Bu ayrışma doğaya uygundur ve kötü sayılamaz. 
M. Aurelius, insan ruhunun Tanrı 'dan bir cüz olduğunu söylüyor. 
Bizim de, hayvanların da ruhu var. Fakat insanın zekası bulunmak
tadır . Tanrı bizim içimizdedir . İçimizdek i Tanrı'nın özü hakkında an
cak şöyle bilgi elde edebiliriz : 
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Bilgece ya şayan insan ve ahlaki değerleri davranışlarında ger
çek leştiren insan Tan rı l ığın bilgisine ulaşabi li r . İnsan aklı külli akılla 
uyum içinde bulunmal ıdı r. İ n3an, kül li aklı  yani Evrensel akl ı  izlemekle 
bi r çeşi t Tanrı demek olan mutlak iy iye ulaşır. Ama i nsan zaman 
zaman , bunu gerçekleşti rmekten yoksun kalabi l ir .  Akı l  insanı yöneten 
bir güçdür.  Ruhun e fendi s idir .  Ak1'2. aykır ı  olan , tüm tab iata da 
aykırıdır. İ nsan toplumla uyum i ç inde olmalıdır .  Yaln ızlığa çeki l
mekte ahla ki değerler gerçekleşmez. İn sanlar aynı aklı paylaştıkları 
ve aynı Tanrı ' n ı n  özü oldukları iç in kardeş sayıl ırlar. 

Bu neden le insan insandan iğre n ınemelidir .  İ nsan insana kız
mamalıd ır . İnsanlar vücudun organları gibi birbiri n i  destekleme
lidir. İnsan ın i nsana karş ı o l mas ı doğaya ayk ı rıd ır . 

AU RELİ US,  İnsanı sev ve Tanrı 'yı izle felsefesi ni savunmuştur. 
İ nsanın insan ı sevmesi akli ruhun bir hususiyetidi r .  İnsan i nsanı bağış
lamayı öğrenme lidir . Öç alma duygusu, erdeme terstir. 

İnsan bazen kızar, h ınç duyar, A U R  ELİU S'a göre , öç alman ı n  
e n  iyi biçimi kötülük yapanlara benzememektir. Yani kötül üğe karş ı 
iyi l ik yapmaktır .  K ötülük b i r  yan ılgı sonucu yapıl ır .  Bunu kavra
dıktan sonra yapı lan kötü şeylere üzülmeye de gerek kalmaz. İnsan , 
bir düşünce hayatı  sürdürürse iyiyi  daha çabuk ger keleşt i rir .( 1 3) 

Seneca'ya geli nce ( İ . Ö. 1 .  yyda) doğduğu kabu l  ed i len  bu fi lozof, 
politika yapmış ve devlet i idare etmişt ir .  Neron, 54 yı l ı nda İm parator 
olduğunda, Seneca, Konsül  olarak devleti idare etmekteyd i .  Toplumda 
Stoa felsefesi n i n  etkisiyle int i har eden ler de vardı .  Seneca işler in kötüye 
gi ttiğin i farketmiş ,  iftiraya uğramış ve s iyasetten çek i l mi şti r .  65 yı lınd a 
Neron tarafından inti hara zorlanır. O sı ralarda Romalılarda yap ı l

d ığı gibi i nt i har biçimi kendine seçt iri l i r .  O da damarlarını açtırarak 
intihar eder. 

Seneca felsefeyi faydacı bir görüşle ele almıştır .  Felsefe iyi bir 
hayat yol udur. Görüşünü şöyle anl atm ışt ı r : Ona göre felsefe bir ruh 
eğitimi , bir  ki ş i li k eğiti midir.  Felsefe i nsana hayatında deneylerden 
yararl\i.nmayı ve olgun laşmay ı sağlar.  Fel sefe, Tanrıları n asl ın ı  araş
tırmaya ve bulmaya çal ışır . Felsefe aynı zamanda tabiata uygu n hayatın 
yolunu gösterir. Böylece insanlar felsefe yaparak korku lardan kurtu
lurlar . Her türl ü acıyı yener ler . 

B Bak .  Kamuran Birand, Anılan Eser, s .  92- 1 1 3. 
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Felsefe yapan kiş i ler , geçici mutluluğa deği l,  sürekli ve güvenli 
mutluluğa eri ş i rler. Felsefe ahlaki açıdan i nsanın, yapması gerekenle, 
yapmaması gereken şeyi öğrenmesini  sağlar . Felsefe ahlaki açıdan 
iyi , doğru , i n sancıl ve sağduyulu olan değeri gösterir .  Rastlantılara 
karşı ,  al ınyazılarına karşı  başımızı d i k  tutmamızı , güçlükleri göğüs
lemem izi ve Tanr ı 'yı izlememizi öğreti r .  İnsanı şerefl i  k ı lar . 

Seneca'ya göre i n san kaderini deği şti remez. A ncak felsefe yaparak 
i yi veya kötü yanıyla hayatı olduğu gibi kabul edi p  ona katlanabi l i r .  
Böylece kaderin kötü yanlarından dolay ı üzülmemeyi öğrenir .  Felsefe 
tercübelerden yararlanmayı öğrettiğ i  için bil inen acıları hafifletir. 
İ ç i mizde b izi yöneten yüce bir Ruh vardır .  Beden öldükten sonra Ruh 
sonsuz olarak yaşar. İnsan öldükten sonra yeryüzünün dolambaçlı 
yol ları ndan kurtu lup aydınlığa ulaşır . Yüce Katta, Ruh sükuneti 
bulacak ve özgür yaşayacakt ır .  Tanrı evrende ne i se Ruh ta insanın 
kal bi nde odur. Ancak bi lgece davrananların Ruhu Tanrı katına ulaşır. 

Seneca'ya göre Ruh,  Tanr ı 'dan gelme bir soluk olduğuna göre 
yetenek l i  ve değerl i  i n sanlar ırk ve m i l let farkı olmadan birbirlerine 
�şi tti rler. 

Bu soluk , Romalı b ir süvar iye de, bir köleye de ve h ür bir kişiye 
de iner.  Demek ki i n sanlar gerçekte eşi ttirler. Çeşitli  s ın ıflama ve 
değerlendirmeler haksızlığın ürünüd ür.  Böylece Seneca bir  s istem 
içinde i nsanların eşit l iği n i  savunm uştur. 

Seneca'ya göre, Tek bir Tanrı  vard ır. Ancak bu Tanrı evrene 
yayılm ıştır. Buna tek akıl da deriz .  Evrende düzeni sağlayan bu akıldır. 
İnsan ın  aklı da bede ne yerleş m i ş  Tanrısal soluğun bir sesidir. Erdem 
yetkin ak ı ld ır .  Erdemle akıl  arası nda bir eşitl i k  vardır .  Erdem akıl  
yoluyla edi n i len kusu rsuz örnek b ir  b i lgidir. Bu açıdan en b üyük 
iyi l iktir .  En şerefl i ola.ndır. Erdem Ahlakta tek mutluluktur. Sadece 
Ahliiki iyi lik , iy i li k sayı lır. En büyük iy i lik kendi  kendisi  i çin sayılan 
i y i l ikti r .  i nsanları n mutlu luğu tanr ı lara yakarmaktan  değil ,  bilgeliğe 
eri şmekten geli r .  Erdem zevk demek de ğildir . Çün kü zevkler geçici  
ve duyuları a ldatıcıdır . 

Senaca 'ya göre dört erdem vardı r .  

1 - I l ım lı l ık yani ölçülü olma . 

2- Cesaret yan i acılara katlanma. 

3- İleri görüşlülü k yani akı l l ı  olma. 

4- Adalet .  
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Sonuç olarak Seneca'ya göre erdem insanı tutkudan kurtarır . 
Korkuları yokeder. Şehveti dizginler. K ısacası erdem insan türü için 
bir ölümsüzlüktür.( 1 4) 

Epikurus'un ahlak anlayış ına gel ince i . ö. 306 yılında Atina'da 
eko lünü kuran bu düşünür /ıaz felsefesin i  izlemişt ir .  

Ona göre felsefen in amacı Odeimon ia 'd ır. Yani mutluluktur. Bu 
sebeple insan elinden geld iğince hayat ı tatl ı geçirmelidir .  İnsan dün
yaya bir kez gel ir ve ölümle herşey biter .  M utlu olmak için haz yani 
zevk davranışlar ımızın ölçüsü olmalıdır. Çocuklar ve hayvanlar bile 
acıdan kaçıp zevki seçerler. Kainatta değişmez mekanik bir zorunluluk 
vardır . İnsan bu mekanizman ın i şley işini değiştiremez. Bu sebeple 
insan olaylar karşısında i lgisiz kalmayı başarma l ıd ır . İnsan ne kadar 

üzüntü ve sıkıntıdan kaçıp zevke ulaşmak i sterse o kadar mutlu olur. 
Epikurus'un zamanla zevkin bazen sık ıntı ve üzüntü ile sonuçlandığın ı 
görerek ölçülü davranmayı tavsiye ettiğini de bil iyoruz. Başka bir  
deyimle, ona göre zevk elde etmeye çal ışırken ölçülü davranmalıdır. 
Ayrıca erot ik zevklerle şan ve şeref peşinde koşarak sonuçta huzur

suzluk duyulacaksa zevklerden kaçını lmalıdır. Ona göre gerçek 
mutluluk, her türlü etkileşimden ve içgüdüden kurtularak hür olmak
tır. İnsan peşin hükümlerden kurtulursa ve öteki insanların acılarını 
paylaşmaktan sakınırsa daha mutlu olur. A ksi takdirde sıkıntı ve 

üzüntü peşini bırakmaz. Bi lge k işi kendini siyasetten ve halk kitleleriyle 
ilgil i çalışmalardan uzak tutan kişidir. Ancak dostluklara önem 
verilerek mutluluk geliştirilebilir. Bilge kişi kendisini ölüm ve ahiret 
korkusundan da kurtarmıştır. Çünkü yaşayan kişi ölümü bilmez. Ölen 
k iş i de artık varo lmaz . Bu nedenle ölüm korkulacak bir unsur değildir. 
İnsan, erdemi sonunda duyacağı zevki düşünerek gerçekleştirmel idi r. 
Sonucu iyi ve doğru olan hareketler ruha huzur verir .  Görüldüğü gibi 
Epikurus ve ahlak felsefesi ferdiyetcidir .  Kozmopolitt i r  ve benci l l ik 
üzerine kurulmuş b ir  hayat felsefesine · dayanmaktadır .  

14- Bak. Seneca, Ahlaki Mektuplar, 1-XX, Çcv . : Türkan U zel , 
s. 1-15, Auk. 1992 . 
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Batılı Bazı Düşünürlere Göre Ahlak 

Descartes' ın  ahlak anlayışından kitabımızın giriş kısmında söz
etmiştik. Burada tekrara gerek yoktur. Büyük bilgin Blaise Pascal 
( 1 623- 1 662) da önemli bir düşünürdür. Ona göre matematiksel bilgi 
insanı yanıltmayan bilgidir .  Matematik bize toplum hayatı için gerekl i 
en kesin ve güvenli bilgileri sunmuştur. 

Ancak aklın ürünü olan matematiğin çözemediği metafizik 
sorunlar da vardır .  Matematikle sonsuz varlığı kavrayamayız. Matema
tik ahlaki hayatımızın sorunlarını çözemez . Gönlümüzdeki üzüntülere 
çare bulamaz. 

Kısacası matematik, insan fel sefesin i  ve insanın özünün ne 
olduğunu çözmekten uzaktır .  insan sonsuz karşısında bir hiç, bu 
hiçlik karşısında çok şeydir. Pascal 'a göre insan mutl�luğa iyi niyeti 
ve gönlü i le u laşır. Bu da sonsuz varl ık olan Tanrı'ya yönelmekle 
olur. 

Malebranche ( 1 638- 1 7 1 5) da ahlak öğretisi üzerinde duran bir 
düşünürdür. Ona göre Evrende görülen herşey Tanrı'nın bir tezahü
rüdür. Bütün dileklerimizin amacı Tanrı olmalıdır. Haddizatında her 
i stek bir Tanrı sevgisi demektir. Her cüz, Tanrı'dan bir parçadır ve 
Tanrı sevgisine giden eksik bir katılmadır. Tam bir i stekte ise insanın 
Tanrı'ya herşeyiyle katılması sonucu mutluluk vardır. Malbranche'a 
göre davranışlarımızın en olgunu tek tek nesnelere bağlanmaktan 
uzaklaşarak Tanrı'ya yÔnelmektir. Başka bir deyimle Tanrı sevgisiyle 
dolmaktır. Ancak böyle bir sevgi bizi ahlaklı kılar. 

Spinoza da ( 1 632-1 677) ahlak felsefesi üzerinde duran önemli 
bir düşünürdür. Onun Ethica adlı- kitabı önemli bir eserdir. Ona göre, 
erdemle, kendim izi koruma i steği arasında bir bağ vardır. Kendimizi 
korumak demek güçlenmeye ve savunmaya çalışmak demektir. Erdem 
de böyle bir çabadan başka b ir şey değildir. Böylece Spinoza'nın 
gözünde -güçlü olmak veya yetkin olmak erdemle aynı şeydir. 

Spinoza'ya göre tabiatın kanunlarıyla ahlakın i lkeleri çel işmez. 
Tabiatın kanunu gereği bedenlerimiz, beslenir, büyür ve gelişir. Aynı 
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i stek ve eği l im ruhta da mevcuttur. Beden iyi gel iş i rse güç lü o lur . Ruh 
gel iş irse de düşünce açısından ye tk in olur. Erdem 'e ulaşmış ruh 
yetkin olduğu için en açık  ve en seçik tasavvurlara sah ipt i r .  Demek ki 
Spinoza'ya göre bizim erdemli  olmamızı sağlayan açık ve seç ik  bilgi
lerdir . Ona göre tutkular eks ik l iğin, erdemsizl iğin, güçsüzlüğün değişik 
halleridir. Açık ve seçik düşünce ise ruhun kendi  kendin i  bel i rle
mesine yardımcı olur. Yabancı etki alt ında kalmadan insan ın hare
ket in i  sağlar. Spinoza'ya göre ahlaki özgürlük vard ır .  Özgür bir ruh 
bir şeye karar verince akl ını kul lanır. Tutkuya kapılmak demek bir 
açıdan köleleşmek demek. K ısacası ; Spinoza'ya göre ah lakl ı yaşa
manın yolu, aklın ış ığında zararl ı tutkulara karşı savaşarak özgür 
düşünüşün gereği gibi davranmaktır .  ( 1 5) 

Yine yeniçağ düşünürlerinden Leibniz ( 1 646- 1 7 1 6) de ahlak 
hakkında fikir yürütür. Bu düşünür de rasyonal ist sayı l ı r. Ona göre 
bizim istekler imizi tasavvurlar be l i rler. Tasavvurlar da rasyonel 
unsurlardır. Bir hareketim izin doğru veya yanl ış  olması bu tasavvur
lara bağlıdır. Bu tasavvur doğru i se bizi doğru harekete götürür .  
Eğer yan lış bir tasavvur sahibi isek hareketimiz kötü i stikamette 
gel işir. Açık ve seçik tasavvurlar ahlaki i radeye dayanır demekti r. 
Bu da bir çeşit özgürlük demektir .  K ısacası Leibn iz ahlak'ta aklı 
kılavuz yapmak istemiştir. Açık ve seçik bilginin ahlaki i radeyi doğur
duğunu söylemiştir . Açık l ık ve seçikl ik, bilgide ne kadar güçlü 
olursa, insanda egoizm de o kadar azal ır .  Ruhun açık ve seçik tasav
vurlarla aydınlanması ahlakm hedefidir .  Ruh aydınlandığı derecede 
öteki insanların iyiliğin i  ister ve onlara sevgi duyar. Onları kucaklar. 
Görülüyor ki bu düşünürümüze göre erdem ve mutluluk birbirinden 
ayrılmaz. Erdem bi lgeliğin ve yetkinl iğin kendis idir .  

Richard Cumberland ( 1 632- 1 7 1 8) :  Ona göre insan hem evren in  
ve hem de  toplumun bir unsurudur. Evren ve toplum, b i r  bütündür. 
Bunlar birbi rleriyle uyum içinde olan bir birl ik  sayılır .  

Cumberland' in düşüncesine göre insanı bir egoizm unsuru olarak 
düşünmek yanlıştır. İnsan akı l sahibi bir varlık olarak en yüksek 
iyiyi gerçekleştirmek ister. En yüksek iyi de hemcinsler imizin mut
luluğunu düşünmekle mümkündür. Hemcinslerim izin iyi l iğini iste
mek özgeci duygulara dayanır .  Özgeci duygular i se bize haz veri r .  

1 5  Bak. Broad, Fivc Types of Ethical Theory, s .  1 5-52 ; Macit 
Gökberk, Felsefe Tarihi, s. 353-369, Ank. 1 96 1 ; Faik Dranaz, Felsefe 
Klavuzu, s .  76, 77, İst. 1977 . 

24 



O halde başkaları n ı n  iy i l iğ in i  düşünmek kend i  mutluluğumuzu da 
sağlar .  Benci l l iğe dayanan mutlu luk anlayış ı ,  i nsana sürekli olarak 
huzur vermez. H uzurun kaynağı , evrenin ve toplumun huzur iç inde 
olmasındad ı r . İnsan da toplumun b ir  parçasıdır . İnsandaki sevgi, 
sempat i ,  minnet, saygı ve Tanrı kavramları benci l liğin yen i lmesine 
yardımcı  olarak bütüne kat ı lmayı sağlar. 

1 8 . yy. Düşünürlerinden Shaftesbury, insanın tek başına, ne iy i  
ne kötü olabi leceğ in i  yazmış .  Ancak insan toplum hayatına katılarak 
acı ve sevinçleri paylaşarak iyiyi bulabi l i r .  Bu duygular ôzgeci eği
l im lere dayan ır .  İ nsanda nasıl benci l duygular varsa özgeci duygular 
da vardır . Bunların her ik i s ide doğuştandır. Ve  aslidirler. Ancak 
özgeci duyguların insanda bulunması onu ah laklı kılmaz. İnsan aklıyla 
bu eği l imleri yönlendir irse mutluluğun yolunu  bulur. İnsanda bir 
davranış ı  uygun bulan veya bulmayan ,  iyi veya kötü gösteren ah laki 
yargı lama gücü oluşturu lma l ıd ı r. Ona göre Özgeci ve benci l  duygular 
öteki canl ı larda da mevcuttur. İnsan akl ıyla bu duygular arasında 
dengeyi kurarak iyiyi işler, kötüden kaçın ı r .  

Bernard de Mandeville ( 1 670- 1 773) .  Bu düşünürün "The Tales of 
Beas" ad l ı  eseri oldukça dikkat çekicid ir .  Eskiden arı kovanında 
gelişen ve serp i len arı lar varmış . Ekonomin in gel iş imi ,  zengin l ik  
artmış ve  bolluk son derece çoğa lmış . Tabii zenginl ik ve  bol luk arttıkça 
lüks ve eğlence düşkünlüğü de artmış .  Toplumda bir sürü ş ımarıklıklar 
ve bozukluklar başlam ış .  Ahlakçılar, toplumdaki dengesizliklerden 
ve kötü işlerden yakınmaya başlamış .  Yazarın kovanın için i ,  arı 
devlet ine benzett iği masalda, vaizlerin yakınması üzerine herkes 
ahlakl ı  olmaya karar ver ir .  Artık herkes dürüsttür. Aza çoğa kanaat 
eder. Ancak ahlilki yönden memnun iyet verici bu durum fakirleşmeye 
sebep olur. Ticaret ve sanayide durgunluk başlar, işsizl ik artar. Bir 
çok arı başka yere göçer .  'Sanat, bilim ve teknik zayıf lar. 

Yazar bundan şu sonucu ç ıkarır .  Açl ık  hoş bir durum değildir. 
Ancak bizi çalışmaya iten bir faktördür. Para ve mal h ırs ı  bizim 
için, i nsan için i t ici b i r  güçtür. Tabii lüks ve eğlence bu kalkınmada 
oluşan fena güdülerdir .  Ancak tutkular olmayınca gel işme de olmaz. 
Mandevi l le'e göre tabii insan,  erdemli insan deği l ,  benci l olan insandır . 
Ahlfik i le topluluğu mutlu edecek gel işmeler, bu arı masalında çeliş
k i lid ir . ( 1 6) 

16 Bak. :Macit Gökberk, Anılan Eser, s .  449 . 
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K ısacası Mendevi l le'e göre toplumun gelişmesin i sağlayan benci l
l i kt i r .  Ahlak da kendimizi başkalarından ü stün  görme çabasının oksan
masından doğar. İnsan , bir takdir beklemeseyd i toplum için rahat ve 
keyfini kaçı rmazdı .  Doğaldı r  ki Mandevi l le ' in bu görüşü  faydacı 
(Ütilaris) bir ahlak ı sergi lemekted ir. 

· 

1 8 . yy . İngiliz moral ist ler i  arasında bul unan Habbe.\' , natural ist 
b ir  sisteme bağlanarak determinist bir görüşü savunmuştur. Böyle 
bir determ in izm 'de irade özgürlüğü tabii olarak yer alamaz. 

Hobbes'a göre, iradenin en i lkel unsuru varlığımızı koruma 
isteğidir . Öteki bütün i steklerimizin kökü bu koruma eğilimine daya
nır. Bu nedenle hemcinslerimizin iyi liğini dü Şündüren eği l imler asli 
değildirler. Benc i l l iğin biçim değiştirmesi sonucudurlar. İstek meka
niğinde kendimizi koruma arzusu biricik ana kuvvet olduğundan f erd 

için tek tek istekler arasında bir fark yoktur. Bunların hepsi de ben
cilliğin sonucudur. Biz benci l l iğin topluma yararlı olan biçimine iyi , 

zararlı olan biçimine de kötü diyoruz. 

Hobbes böylece tabii bir ahlak sistemi kurmak istemiştir. Bunu 

da bencil l iğe dayamı ştır. Bu da reaksiyonlarla karşılaşmış ve birçok 
değişikliğe sebep o lmuştur .(1 7) 

David Hume ( 1 7 1 1- 1 776) insan zihninin mahiyeti üzerinde araş
tırma yapmış ve zihninin iç indeki fenomenleri incelem işt ir. 

Hume'a göre insan zihninin içinde fenomenleri , izlen imler ve 
düşünceler diye ikiye ayırmak mümkündür .  İzlenimlerle zevk du
yarken yahut nefret duyarken edindiğimiz duyumları kastetmiştir . 

Düşünceler ise, izlenimlere nisbetle daha az canlı olan hatırlatma 
ve hayalgücü gibi tasavvurlardır. Bunları ancak herhangi bir izlenimin 
üzerine eğilmekle elde edebiliriz . Bütün düşüncelerimiz duyumları 
elde ettiğimiz izlenimlere dayanır ve onların soyutlanmış akisleridir. 

Düşünmenin yapıcı kuvveti ,  duyumlarla edindiğimiz malzemeyi 

azaltmak, çoğaltmak veya değiştirmekten ibaretti r .  

Hume, erdem leri de tabii ve  sosyal erdemler diye ikiye ayırır. 
Tabii erdemler zeka, çalışkanlık, ruh gücüne sahip olmak ve ihtiyatlı  
davranmak gibi unsurlardır. Bunlar insanın başarıya ulaşmasını , 
ilerlemesini sağlar. Bu unsurları biz başkalarında görerek beğeniriz 

17 Bak. l\lacit Gökberk, Anılan Eser, s .  444-456. 
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ve böylece bunlar ahlaki bir değer kazanırlar. Bunları biz gerçekleş
ti remezsek bile başkalarında görünce beğeniriz. O halde insanda 
doğru bulma veya yanlış bulma duygularını sağlayan bir güç vardır. 
Bu güç egoizm olamaz. Bu güç olsa olsa duygudaşlık yahut sempati 
diyeceğimiz b ir  güçtür. Bu sempati yahut duygudaşlık gücü, ruhun 
zorunlu bir hareket id ir . 

Duygudaşlık kavramı başkalarının iyiliğine tevcih edilmiş bir 
d urumdur. 

Hume'a göre ahlaki davranışın özünde öteki insanların hareket
leri üzerinde sempati i le hüküm vermek vardır. Başkalarının hareket
leri hakkında hüküm vererek kendi davranış ve karakterimiz üzerinde 
de bir yargıya varırız. O halde kendimiz hakkındaki hüküm için baş
kalarının iyil iğini i steme bir ölçüttür. ( 1 8) 

Kısacası, Ahlaki değerlerimizi bize öğreten vicdanımız bizde 
ötedenberi mevcut olan bir duygu olmayıp sosyal hayatta sempati 
duygularından meydana gelmiş olan bir değerdir . 

Böylece duyuma göre, ah laki yargı fertten topluma aktarılmış 
oluyor .  Hume'un felsefesinde sosyal erdemler dileyebileceğimiz top
lumun iyiliğini destekleyen hareketler önemlidir. Adalet ve doğruluk 
gibi i lkeler sosyal erdemlerdir . 

18 Bak.  Broad, Anılan Eser, s .  84-l l 5 .  

2 7  



Türklerde Ahlak 

Meşhur Arap yazarı Cahız "Hilafet Ordusunun Menkıbeleri Ve 
Türklerin Faziletleri" adlı eserinde Türk ahlakından sözetmektedir .  
Cahız'm belirttiği gibi Türklerde arkadaşlara karşı kötülük, dost

lara karşı büyüklenme, toplumda ikiyüzlülük yapma, koğuculuk, 
münafıklık ve yaltaklanma yeri lm iştir . Türklerde şer'i hi lelerle baş

kalarının malını helal saymak da ayıptır. Yine Cahız'a göre eğer tarihte 

bazı topluluklar Türklerden çekindiyse bunun sebebi Türklerin vatan

larına düşkün olması ve zaferi sevmesindendir . 

Bu ünlü düşünürün bel i rttiği gibi Türkler vatanperverliği ahlaki 

bir ilke haline getirmişlerdir .  Elbette her ulusta az çok vatan sevgisi 

bulunur. Ancak bu hususta önde gelen ulus Türklerdi r . Türklerin 
meskun olduğu bölgelerde valilik yapmış olan Kuteybe İbn Müslim, 
"Vallahi, Türkler vatanlarına çölde bağlı develerden daha fazla 
iştiyak duyarlar" demiştir . 

Türkler boş ve tembel kalmayı sevmezler. Hareket l i bir mil
lettir. Sık sık yer değiştirerek kültrlerini artırmışlar ve ruhlarını be
denleri gibi beslemişlerdir . Türkler anlayışlı insanlardır. Bakışları 

çok keskind ir . Daima daha fazla kazanmayı amaçlarlar. Onlara 

göre savaş meydanını terketmek ayıptır ve hatta alçaklıktır. Hatta 

bazı kitaplarda rivayet edildiğine göre Hz. Muhammed, Türkler hak
kında "Türkler size dokunmadığı müddetçe onlarla barış içinde 
yaşayınız" demiştir. 

Türkler hür yaşamayı seven ve hakikatı dosta tercih eden bir 

yapıya sahiptir. Cahız'a göre Çinliler sanatta, Yunanlılar felsefede, 
İranlılar siyasette ve Türkler de savaşta gösterdikleri ustalıklarla 
tanınmışlardır.  

Avcılık, ata binmek, kahramanca çarpışmak, kadın ve çocukları 
esirgemek, haked ilen ganimetleri almak Türkler arasında yaygın 
olmuştur. Araplar, edebiyatta ve gök cinsimleriyle uğraşmakta başarı-
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l ıydı lar. Ancak Türkler gibi değişik ik l im ve sıkıntıya katlanmakta 
üstün lük  sağlayamamışlardır .  

· 

Cahız d iyor ki Peygamberin buyruğu icabı Türklerle barış ve 
mütareke içinde geçinmek gerekir. Rivayet edilir ki İskender Zül
karneyn, Türklere hücum etmeğe cesaret edememiş ve "onları bırakın = 
Utruklıhum" demişt ir .  Bu arapça sözün kökü Türk kelimesini oluş
turur. İskender bu sözü, Hindistan'a kadar gittiği sıralarda ve güçlü 
zamanında söylemiştir. 

Türkler emanete hıyanet etmezler. Evli olmayan bir kimse zina 
ederse yüz sopa vururlardı. Ayrıca tekrar aynı hareketi yapmasın 
diye onu halka tanıtırlardı . Evli bir kimse zina yapsa onu öldürürlerdi .  
Bi risi iftira etse 80 sopa vurulur ve şehadeti kabu l  edilmezdi . 

Gasp suçu işleyenlerin öldürülmesi gerekirdi. Yalancılık, koğucu
luk ve saygısızlık edenleri toplumun dışında tutarlardı ve ayıplarlardı. 

Orhun yazıtlarında da Türklerin Alplik (yiğitlik), erkeklik (kudret) 
ve bi lgelik değerlerinden söz edilmektedir. Bunlar evrensel temel 
ilkelerdendir. Aşık Paşa "Garipnaıne"sinde · Dünya Alpi" ve "Zahir 
Alpi"nden söz etmiştir. Ayrıca ruh Alpi ve din Alpi değerinden 
bahseden yazarlar da vardır. Alp kelimesini biraz derinleştirecek 
olursak, İslami anlayış çerçevesi içerisinde velayet, riayet, kifayet, aşk, 
tevekkül, ilim, hikmet ve doğruluk anlamlarını içerir. 

Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig adlı eserinde de Türklerin asil 
karakterinden söz edilmiştir. Onun Türkler için kullandığı sözcükler 
arasında Edizlik  (yüksek), Ödrüngü (seçilmiş), Ulubulu (Büyük), 
Tüzünlü (Yumuşak huylu) ve Ködrüm (yüksek, seçkin) sözcükleri 
vard ır. Temiz anlamına da Arıglık sözcüğü kullanılmıştır. Sağlam 
yürekliliği ve korkusuzluğu ifade eden şu kelimeler de dikkati çeki
cidir. Böke, Er, Alp, Erkeg, Erklik ve Erdem. Kutadgu Bilig'de Türk
lerin şu sözcükleri kullandıkları ve ahlaka önem verdikleri iyice anla
şılmaktadır. Adaletle ilgili sözcükler : Köni (Dik, doğru, Gerçek), 
Törüglü (Nizamlı, Kanunlu), Doğru (Doğri), Edgü (İyi), Çın (Gerçek, 
doğru, sahih) .  Cömertlikle ilgili sözcükler : Açığ (Düzenleyici), Akı 
(Eliaçık), Artukçu (yardımcı), Konukseverlikle ilgili kelimeler : konuk
luk, ağırlık, atalara hürmet, aytık .  Arkadaşlıkla i lgili sözler : Adaşlık, 
Gardaşlık, Goda . Sempatik olmakla i lgili süzcükler : Sevik, körklülük, 
küllücü. Alçakgönüllü olmakla i lgili sözcükler : Godkı (alçakgönüllü) . 
Şefkatla ilgili sözcükler : Bağırsakh (Merhametli), duygusal (şef
katli, bağışlayan) . 
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Sabrı ifade için seviml i  sözünü  kul lanm ış lardır .  

King sözcüğü ise genişliği , eliaçıklığı ifade eder. Özell ikle Türkler, 
aile hayatına önem vermişler. Karşıl ık l ı  saygı ve sevgiyi, erdem lerinin 
temel ilkesi yapmışlardır .  Kadını  toplum hayatının içine almışlar ve 
onu incitmek için bahane aramamışlar. Kadın ata binmiş, ok atmış, 
savaşta erkeğine yardım etm iş ve rız ık sağlamak için avcıl ık öğrenmiş
tir. İslamlaştıktan sonra da daha canlı olarak, K ur'an'ın ışığında 
ahlaki değerlerini geliştirmişlerdir. Toplumun gelişmesi için ve çocuğun 
eğiti lmesi için bilginin şart olduğu kuşkusuzdur. İ slam aleminde 
Farabi, İbn Sina ve Biruni gibi büyük bilginler ve filozoflar yetiş
tiren Türkler, öğrendikleri savaş kural larıyla İslamiyeti de savunmuş
lardır. Kütüphaneciliği geliştirmişler, şifahaneler kurmuşlar ve yer
leştikleri ülkeleri sanat eserleriyle süslemişlerdir .  Ahlaki bakımdan 
sağlam olan Türkler, Devlet kurmakta başarı l ı  olmuşlar ve kendi öz 
değerlerini asla unutmamışlartır . ( 1 9 ) 

Tasavvuf çerçevesinde gel işen Türk ahlakı da barış, sevgi ,  dostluk, 
dayanışma, düşküne acıma, fedakarl ık ve doğruluk duygularını 
Anadolu'da kökleştirmişt ir .  

Yunus Emre, Mevlana ve Hacı Bektaş Vel i  bu i lkeleri sergileyen 
düşünürlerden bazılarıdır. 

19 Bak. Al-Cahız, Hilafet Ordusunun Menkıbeleri ve 'fürKleı-iıı 
Faziletleri Çev. : Ramazan Şeşcıı, s. 76-83,  Ank . 1967 ; İbrahim Agah 
Çubukçu, Kültürümüzde Din Unsuru,  Milli Kültür Unsurlarımız Üze!' 
rinc Genel Görü�lcr, s. 65-78, Aıık. 1990 ; Mübahat Tiirkcr-Küyel, 
Milli Ahlak Unsurları, Milli Kültür Unsurlanmız Ü zerine Genel Görüş
ler, s.  289-295,  .Ank . l 990 . 
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Buddha Dini ve Ahlak 

Hindistan'da M . Ö. 563 y ı lında dünyaya gelen, Buddha hayata 
bir prens olarak başlar. Birgün arabacısı "Channa" i le gezinti yaparken 
yaşl ı  ve çirkin bir ihtiyar görür. Daha sonra vebadan kıvranan bir 
hastaya rastlar, üçüncü olarak yakılmak üzere götürülen bir cesedi 
görür. Böylece düşünceye dalar, yaşlı l ığın, hastalığın ve ölümün 
herkesin başına geleceğini düşünür. N ihayet kutsal, yalnız bir adama 
rastlar. Ona imrenerek herşeyi terk eder. Gezgin bir derviş gibi dolaş
maya başlar. 

Ona göre insanlar iç in iki türlü arama sözkonusudur. 

1- Soylu Arama. 

2- Soylu Olmayan Arama. 

Soylu olmayan aramayı tercih edenler azalması ve yokol ımısı 
sözkonusu olan nesneler peşine düşerler. Bu ise insanı mutsuz eder . 
Soylu aramayı seçenler ise, manevi hayatın bilgel iğini ararlar. İnsan 
ölen şeyleri değil ,  ölmeyen şeyleri aradıkça mutluluğun yoluna girm iş 
deın�ktir. 

Buddha, a l tıyı ( kadar kendine bakmayarak, sıkıntılı ve periş�1n 
bir hayat sürdü .  Ancak sonuçta sağlıkl ı b ir bedenin ve ö lçülü olman ın 
önem in i  anlad ı .  Ona göres insan sazın tel i  gibidir. Ne  fazla gevşet i l
mel i ,  ne de gereğinden çok sıkılmalıdır. Buddha, Kast sistemine karşı 
çıktı .  İyi ya da kötü huylara göre insanların dereceleneceğini söyledi .  
Ona göre acı dünya hayatının temelinde vardır. Buddha kendisine 
gelerek ölü çocuğuna hayat vermesini isteyen kadından, içinde acı 
çeki lmeyen ve ölü çıkmayan b i r  evden bir avuç hardal tanesi get i r
mesin i  ister. Kad ı n  çok dolaşır, çok sorar ve fakat içinden ölü çık
mayan bir ev bulamaz. Bunu Buddha'ya anlatınca, ona şöyle cevap 
verir. "Öl üm ve Acı doğaldır" . Buddha'ya göre mutluluk, aşırı uç
l ardan sakınıp orta yolu tutmakla gerçekleşir. Ortayol, insanı aydın
l anmaya yani Ni rvana'ya götürür. Bu orta yol acaba nedir ? Bu ortayol 
sekiz soy yoludur. Bun ları şöyle sı ralayabi l i r iz. 
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Doğru Görüş, Doğru Karar, Doğru Söz, Doğru Ey lem, Doğru 
Yaşayış , Doğru Çaba, Doğru Hatırlama ve Doğru Düşünmedir. 
Buddha'ya göre iki uçtan kaçınarak acıyı söndürmek ve dindirmek 
mümkündür. Nirvana'ya herkes arzuyu d indirerek ve iyi l iklerle dolu 

olarak ulaşabil ir . 

Acıya neden olan isteklerin kökü, varol uşun üç esas niteliğin i 
bilmemeye dayanır. Bir tür evrensel bilgisizl ik acıya neden olur. Var 
oluşun üç açık niteliği şunlardır·: 

1- Kalıcı olmama, 

2- Cevhersizlik, 

3- Acı çekme . 

. 
Ona göre doğuş acıdır, ihtiyarlık acıdır, hastalık acıdır, ölüm 

acıdır. Hoş olmayan şeylerin teması acıdır. Hoş şeylerden ayrılma acıdır 
ve her gerçekleşmeyen istek acıdır .  Acı yeniden doğmaya, sevince 
ve ihtirasa götüren hazzı bir orada, bir burada arayan azudur. 

Buddha'ya göre, evrenin hiçbir yerinde, öncesiz ve sonras ız bir 
varlık yoktur. Değişmeyen hiçbir varlık yoktur. İki  saniye aynı kalan 
bir varlık yoktur. Varlık geçici ve bileşiktir. Tabiat ve ruhsal olay ları 
yorumlamak için varlığın maddiliğin, algı ların ve farkında olmanın 
karışımından ibaret olduğunu bilmek gerekir. Buddha'ya göre varolma 
yoktur. Oluş vardır. Varlık sürekl i bir akış iç indedir . Bu d u rumda 
ruh da yoktur .  Buna i kinci n i te l ik olan cevhersizl ik de denir. O halde 
varoluşun üçüncü i lkes i olan Acı Çekme gerçektir .  Çünkü Buddha 'ya 
göre varoluş kalıcı değildir. Ayrıca Cevhersizdir . Bu durumda gerçek 
sevinç, mu tluluk, huzur ve avuntu da bulunmaz. Acı hayat ın  her kesi
minde kaçınılmazdır .  Acaba Budizm'e göre sonrasız mutlu bir gerçek 
yok mudur ? Budizm bu soruyu olumlu yanıtlıyor. Bütün arzuların 
söndürülmesi ,  yok edilmesi sonucunda varı lan netice sonras ız mut
luluktur. Nirvana,  Doğum un, bozulmanın, ölmen in acıl ı çemberinden 
kurtulmaktır. N irvana bir iç yaşantı ve bir manevi kavrayıştır . Adeta 
mistik bir gerçekleştirme alanıdır. Buna bir türlü aydınlanma da 
diyebi l iriz. 

Demek ki Budizm' in ahlak an lay ışında i nsanın kendini kontrol 
etmesi , kendi kendini temizlemesi ve sürek l i  dikkat iç inde olması 
gereklidir .  
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Buddha, insan lara, soylarına ve sınıflarına göre deği l ,  davranış
l arına göre muamele edi lmesi gerektiğini söylemiştir. Buddha'ya göre 
şu beş ah lak i lkesine uymak zorun ludur.  Öldürmeden, çalmadan, 
zinadan, yalandan ve sarhoş edici şeylerden uzak durmalıdır. 

Buddistler ayrıca, hiçbir canlıyı incitı-İ1ek istemezler, genelde 
et yemezler. Kasapl ık ve meyhanecil ik yapmak, silah imali ve uyuş

turucu yapımı i le uğraşmak istemezler. İyi bir Buddist, avcılık yapmaz, 
kimseye ateş etmez, hatta kan akıtan sporlar la da meşgul olmaz. 

Budistin el iaçık olması , cömertliği sevmesi ,  yardımseverliği benim
semesi gereklidir. (20) 

20 Bak. İ . Agah Çubukçu,  Türk Düşünce Tarihinde Felsefe H
·are

ketleri, s. 2 14-222,  Ank. 1986 ; Manilal Patel, Gautaııa Buddha Aydın
lanmış Dünya Öğretmeni, Felsefe Arkivi, C. IV, Sayı 2 ,  s. 69-87, İst. 
1959 ; İ .C .  Schaı·ma, Ethical Philosophies of lndia, s. 14 7-170, London 
1965 . 
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Konf içyüs Dini ve Ahlak 

Konfiçyüs'ün M.Ö.  (55 1 -479) yılları arasında yaşadığı kabul 

edilmektedir. Babası öldüğü zaman Konfiçyüs üç yaşında idi .  

Tahsilini tamamladıktan sonra bulunduğu kasabanın başyargıç

lığına kadar yükseldi . Daha sonra insan tabi atını değiştirme gücüne 

sahip olduğuna inanmaya başladı . 

Erdeme dayalı reform yapmayı düşündü. Tanrı'nın kendisini 
himaye edeceğine inanıyordu . Kendisine son derece güvenen biriydi . 

Hareketlerinde tutarlıydı. Öğretisinde görev bilincine önem verdi .  

Toplumla uyum içinde yaşamanın önemini vurguladı . 

"Kendinize yapılmasını i stemediğiniz bir şeyi başkalarına yap-

mayınız" diyordu . 

Şu beş konuda bu hususun uygulanmasını istedi : 

1- Yönetenle yönetilenler arasındaki uyum , 

2- Baba ile oğul arasındak i  uyum, 

3- Karı i le  Koca arasındaki uyum, 

4- Ağabey ile küçük kardeş arasındaki uyum, 

5- Arkadaşlar arasındaki uyum. 

Konf içyüs'ün savunduğu erdemler arasında adalet , ölçülülük, 

yumuşaklık, gerçeği arama, iyilik , içtenlik ve çalışkanlık vardır . 

Konfiçyüs, insanların kültürünü artırmasını istemiş, büyüklere 

saygıyı tavsiye etmiş ve verilen sözde durmayı i stemiştir. Her yerde 
barışın aranmasını istemiştir. Hayırseverliği ahlakın bir i lkesi olarak 
tanıtır. Toplumda kardeşlik ve sevgiyi, birliğin temeli olarak görmüş
tür. Konfiçyüs'ün öğretisi insancıl bir öğretiyi andırmaktadır. 

Konfüçyüs'ün ahlakla i lgili bazı özdeyişleri de dikkati çekicidir. 
Bunlardan şu örneği verebil iriz : 
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"Gelip geçm iş bir kusurdan sözetmek, gitm iş bir özürü sorgu la

mak,  birin in geçm işinde kusur aramak bilge kiş in in i ş i  değildir", 

"Verimsiz mevki , saygısız merasim, kedersiz matem, bir gözucuyla 
bile bakmağa değmez . " 

"Ta ııı bil inmes i gerekeni eksik bilmek, sözüne uygun davran
mamak, yan lışları yenmeye çal ışmamak ı sdırap verici şeyled ir ."  

" Çok dinlemek, iy iy i  seçerek ona uymak, gerçeği görmek ve üze
r inde düşünmek, akıl l ı insanın özel l iklerindendir ." 

"Yaşlı ları huzur içinde yaşat, dostlara karşı gerçekçi o l .  Çocuk
lara karşı duygulu  davran ."  

"Efendi adam kendi içine bakar. Küçük adam başkalarına bakar." 

"Hilel i  sözler, dimağı şaşırtır .  Adi sabı rsızlıklar büyük giri
şimleri bozar.  Çoğunluğun kinin i  kazanmaktan uzak durma l ı .  Onların 
dostl uğuna önem vermel i . " 

"En büyük hata yanlış üzerinde ı srardır" . 

"Sözün bütün amacı anlaşmaktır . "  

Konfiçyüs, olgun bir kişinin bazı amaçlarından söz eder. 

Bu amaçlar şunlard ı r : 

-- Açık görmek . 

-- İ ş ittiği n i  an lamak. 

-- Sıcak kan l ı  olmak . 

- - H ürmet telkin etmek . 
• 

--- Sözün gerçeğini söylemek . 

- Ciddiyetle ça lışmak . 

- - - Şüpheye düşünce sorup soruşturmak. 

- Hiddet anlarında güçl ükleri düşünmek . 

- _ Kazanç için doğruluğu unutmaınak.(21) 

2 1  Bak. Prof. Dr. Hüseyin Gazi Yurdaydın ve Prof. Dr. Mehmet 
Dağ, Dinler Tarihi, s. 147-152 ; Prof. Dr. Günay Tümer ve Prof. Dr. 
Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, s. 51-55, Ank. 1988 ; Ömer Rıza. 
Doğrul, Dinler Tarihi, s. 123-147, İst . 1958.  
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Taoizmin Ahlak Anlayışı 

Taoizın ,  Çin ulusal dinlerinden birisidir. Lao-tzu 
!attan önce, 604 yıl ında Laotzu'nun doğduğu 
Bunun Japonya'da da görüşleri yayılmıştır. 

kurmuştur. M i
söylenınektedir. 

"Lao-tzu" karşıl ıkl ı iyilik i lkesini yaymaya çal ışan bir din kurucu

sudur. Sadeliği tavsiye edmiştir. İdeal Taoist yumuşak huylu ve barış 

severdi .  Alçak gönüllülük üzerinde durmuştur. Lao, Hayatından mem

nun olmayı ve çal ışmayı tavsiye etm işti r. Yüce varl ıkla sıkı i l işki için
de olmayı öğütlemiştir-.' Herşeye ve herkese karşı k ayıtsız kalmayı bil

gel iğin işareti görmüştür. 

Lao'ya atfedilen, Tao-King ad l ı  bir belge vardır. Bu belge, 
Taoistler için kutsal görüşler içermekted ir. Tao, esasen "yol" demektir .  
"yol" anlamına gelen bu sözcükten üç ayrı düşünce gel işmişt i r. 

J - Dünyada maddi ve ak li gel işmelerin yolu. 

2- A k l ın  ve gerçeğin yolu . 

3 - Gerçek erdeme ulaşmanın yolu . 

Lao-Tzu, bir ara inzivaya çeki lmek i stemişt i .  İ nzivaya çekilmeğe gidl!r
ken kend isi sınırda durdurulmuş ve Tao dininin kutsal kitabı ola<;ak 
bir eser yazmasını istem işlerd i . O da To-teh-K ing' i yazdı . Bununla bir
l ikte bu eserin yazılışı hakkında tartışmalar vardır. Ne  var ki mezkur  
eser Taoizmin esaslarını içermekted i r . 

Özellikle Laotzu'nun "bana karşı iyi o lanlara iyiyim, ama kötü 
olan lara da iyiyim" görüşü dikkat çekicidir .  Böyle davranı l ırsa herkes 
iyi davranmak zorunda kalır . 

O diyordu ki ''gerçek o lan k i mselere karşı ben de gerçegım .  
Gerçek olmayanlara karşı da  ben yine gerçeğim".  Böylece herkes ger
çek ol u r. 
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Ona göre "Zaaf ve acz" en büyük gerçektir . Lao-Tzu diyor ki 
dünyada sudan daha yumuşak ve aciz bir şey yoktur . Fakat sağlam 
ve köklü olan şeyleri sökmek hususunda sudan daha üstün bir şey de 
yoktur. 

Lao---Tzu'ya göre saymış olduğumuz erdemler arasında adalet ve 
alçakgönüllülük başta gel ir . O taraftarlarına d iyor ki ; 

"Geride kal , çünkü geride kalırsan seni en i leri alırlar ."  

"Akı l l ı  adam eline geçen şeyle hoşnut olandır . "  

Alçak gönüllülükten sonra erdemin önem l i  b i r  i lkesi de  tutum
luluktur. "Za'af ve Acz"'den kuvvetin, alçak gönül lükten yüksek iti
barın doğduğu gibi tutumluluktan da cömertl ik doğar. Onun için der 
k i  bi r insan, başkalarına ne kadar verirse, kendi nefsine o kadar ayırmış 
olur. 

Taoizmin temel ilkesi i lahlara inanmak deği l ,  insanın passif bir 
surette tabiatın ahengi içinde yok olmasıdır .  

Lao-Tzu eserinde Şan-ti adında üstün bir i lahtan sözeder . Ancak 
bu i lah şaşmaz ve yam lmaz o lan Tao'dan daha alt bir dereceye sahipti r . 

Onun kavranması yüksek bir i lahiyat anlayışı o lduğu görülmektedir. 
Bazıları da onu inkarc�hkla suçlamıştır . Taoizrn'e göre kurtuluş, 

Tao i le tam birleşmekle sözkonusudur.(22) 

22 Bak. Ömer Rıza Doğrul, Anılan Eser, s .  147-152 ; Günay Tünwr 
ve Abdurrahman Küçük, Anılan Eser, s. 55-57 .  
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Japon Dini Şintoizrn'de Ahlak 

Ş into izm , Japonlann en eski mi lli d inidir . Bu dinin kaynağı 
m illattan önce YIL yüzyı la kadar götürülmektedir .  Ş intoizm, taraf
tarlarının istikrarlı hayat sürmesine ve siyasi görüş lerine etki yapmış
tı r . Onlara göre i lk imparator Japon adalar ında zuhur etmis olan 
Mikado'dur. Mikado gökyüzündeki güneş i lahesinin yeryüzündeki 
gerçek bir torunudur . İmparatorun i lahil iğ i görüşü Japonların kafasına 

bu din sayesinde yerleşmiştir . 1 889 Japon Anayasası nda Mikado'nun 

öncesizden beri , Japon tahtında oturduğu b i ldirilm işt ir . Böylece 
imparator ai lesinin kutsall ığı devletçe de tanınmışt ı r. Japonya bugün 
bir yandan bu kutsal inanışı muhafaza ederken, devlet yönetiminde de 
birliği titizl ikle uygulayan bir ülked ir . Toplumun yararına olan her 
yeniliği kabul etmektedirler. Şintoizm 1 400 yı ldan beri , Konfiçyüs 
dini ve Budizm ile iç içe yaşamış ve karşıl ıklı etkileşim içinde olmuştur. 
M.S. 600 yılından beri Japonya'da Taozim yerleşmeye başlamışt ır . 

Şintoistler, başka din mensupları için geniş bir hoşgörüye sahipt i rler .  
Kendi dindaş larına ve başka din mensuplarına baskı yapmazlar . Ş into
iznı' in ahlak anlay ış ında M ikado'ya bağl ı l ık esast ı r . Doğru söyleyen 

rahatsız ed i lmez. Yanlış yapan cezasını çeker .  

Her M ikado , i l ahen in oğlu sayı lır . Onun kafas ı i l ahe i le ahenk 
içindedir. Şintoizm'de açık seçik ahlak kural ları tespit edi lmem işt i r . 

Bununla birl ikte Japonlar genel ahlak kural larına oldukça dikkat 
eden bir toplumdur.(23) 

----
23 Bak. Günay Tümer ve  Abdurrahman Küçük, Anılan Eser, 

s. 57-60 . 
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Jaynizm'de Ahlak 

M .Ö. V L  yy. da zuhur etmiş bir dindir. Jaynizm M.S .  XVI . 
yüzyılda türemiş Sihizın gibi H indistan' ın mi l li dinlerindendir. B u  
dinin kurucusu Mahavira'dır .  Bu dine göre, bir Jayna, zahid hayatı 
yaşamalıdır .  Jayna alçak gönüllüdür. Saldırgan ve kinli değildir. Bu  
d ine göre olgun kişi , açgözlülük, yalancılık, k in  ve gururdan uzak 
durur. Kiş i ,  kend ini dövene bi le kızmamalıdır. Sabı r esenliğe götürür. 
Kin nasıl insanı bağl ılığa götürürse sevgi de öyledir. O halde sevginin 
de peşine düşülmemelidir .  İnsan kimseyi incitmemel idir. Öldürmekten, 
yalan söylemekten ,  çalışmamaktan ve bağnaz bağlılıklardan sakınmak 
Jaynizmin ahlaki esasları arasındadır. (24) 

24 Bak. Hüseyin Gazi Yurdaydın ve Mehmet Dağ, Anılan Eser, 
s. 127- 13 1 ;  G.  Tümer v e  Abdurrahman Küçük, Anılan Eser, s. 70-76.  
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Zerdüşt Dini'nde Ahlak 

Zerdüşt'ün M . Ö. 570 yıl larında doğduğu tahmin edilmektedir. 
Ortaya koyduğu yüce Tanrı , Ahura-Mazda diye bilinmektedir. Ahura
Mazda, iyi l iğin kaynağıdır ve doğadaki maddi ve manevi herşeyi ya
ratan güçtür. Kötülüklerin kaynağı ise Ehrimen'dir .  Ahura-Mazda'ya 
Hürmüz de denmektedir. Kötü ruhlu olan Ehrimen ise fenalığı tercih 
etmiştir . Zerdüşt dininin ahlak anlayışında günah işlemek demek, 
kötü güçlerin esiri olmak demekti r .  Erdem insanı iyi liğe götürür. 
Erdemi  iyi söz, iyi iş d iye özetleyebi l i riz. Zerdüşt dini, taraftarlarına 
iyi düşünceyi , iyi i ş i , iyi sözü tavsiye etmişt ir .  Yoksul lara cömert 
davranmak, konuksever olmak ve kötülüklerden uzak durmak Zerdüşt
lüğün başlıca i lkelerindendir. Bunlara göre çiftçilik yapmak, evcil 
hayvanlara bakmak ve onları korumak iyi liktir. Zerdüştlük, zinaya 
karşıdır. 

Zerdüşt'e göre inanç şu i lkelerden oluşur : 

- Ahura-Mazda 'ya ibadet . 

- Büyük meleklere saygı . 

- Cinlere ve şeytanlara lanet okumak. 

Zerdüşt başlangıçta yakın akraba ile evliliğe razı olmuşken , 
da ha sonra bu görüşünden vazgeçmiştir. 

- Zerdüşt'ün keramet göstererek yaşlanmış ve erkeklilçten düş
müş bir öküzü gençleştirdiği anlatılır. Bu Din'de doğrulu k, kudret, 
takva, sağlık ve SONSUZLU K melekleri vardır .  

Zerdüşt'ü bir peygamber derecesine yükseltenler vardır. Onun 
doğum ve ölüm tarihleri hakkında çok değişik rivayetler mevcuttur. 
M.Ö .  (660-583) yılları arasında yaşadığın ı söyleyenler de vard ır. 

Zerdüşlüğe Mazdeizm de denir .  Zerdüşlük daha sonraki İran 
dinlerini de etkilemiştir. Sözgelimi Mecusilik ve Maniheizm bunlar 
arasındadır. 
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Musevilik ve Ahlak 

Musevi Şeriatın ın ortaya çıkışı, M . Ö . 1 290-1 250 yılları ara
sındadır. Musevil ik, Babil sürgününden sonra Mi!F bir din halini 
almıştır. Bu din mensupları dünyada seçkin kavim olduklarını sanırlar .  
Yüce Allah 'ın Hz. Musa'ya gönderdiği Tevrat'a inanırlar. Kudüs'tek i 
mabed i kutsal sayarlar. 

Museviliğe göre şu  on Emre itaat etmek ahlaki açıdan son derece 
önemlidir : 

1 - M usa Allah tarafından Mısır'daki esirlik evinden çıkarıl-
mıştı r .  M usa'ya saygı gerekir. 

2- Allah'tan başka ilaha tapılmayacaktır. 

3- Allah 'ın adı gereksiz yere an ılmayacaktır. 

4- Cumartes i günü kutsa ldır. 

Haftada 6 gün çal ışıl ır .  Cumartesi günü dinlenilir. Cumartesi 
günü çalışılmaz. 

5- Ana-babaya saygı gerekir. 

6- Herhangi bir kimse öldürülıneyecektir. 

7- Zina günahtır. 

8- Hırsızlık  günahtır . , 

9- Yalancı şahitl ik kötüdür. 

1 0- Başkalarının malına, mülküne, ailesine ve sahip olduğu 
şeylere göz dikilmeyecektir. 

Hz. Musa, adaleti ve merhameti tavsiye etmiştir. Özellikle hiz

metçi ve kölelere merh amet edilmesini istemiştir. Bir kimse kölesine 
vurursa , onu azat etmelidir . Hz. Musa bile bir zamanlar köle idi ve 
azat edilmişt i .  

Hz.  Musa kibirlenmeyi yermiştir.  O, "komşunu kendin gibi 

sevmelisin" ilkesini koymuştur. 
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Hristiyanlık ve Ahlak 

Hz. İsa, Kur' an'a göre bir Peygamberdir . Fakat Hrist iyanlar 
onu hem insan ve hem de Allah'ın oğlu olarak görürler. Onlar üçlemeyi 
aynı varl ığın çeşitl i görünüşü olarak nitelem işlerdir. Rom

·
a İmpara

toru Neron, Hristiyanlara karşı çok baskı yaptı . Roma yangınından 
onları sorumlu tuttu . Petros ve Pavlus'u öldürdüler. Miladi 1 .  yüzyıl
daki bu baskılardan sonra J r. yüzyılda Hristiyanlık Ortadoğu'dan 
İngiltere'ye kadar yayı ld ı .  Roma İmparatoru Konstantin hıristiyanlığın 
gücünden yararlanmak istedi. Böylece onların inançlarını hoşgörüyle 
karşıladı . Konstantin Hristiyanlar arasındaki anlaşmazlığı çözmek 
için İznik'te bir toplantı düzenled i .  Yani Konsülü topladı . 

Daha sonra, büyük Theodosios 380 yılında , Hristiyanlığı resmi 
inanç halinde toplandı .  Roma İmparatoru Papa adını ald ı .  Roma'ya 
karşı Bizans patrikliği vücut buldu. Bunlardan başka İskenderiye 
ve Antakya'da pa trikhane kuruldu .  Ayrıca Ermeni ,  Süryani, Habeş 
ve Kipti Kiliseleri mi l l i  ve bağımsız bir doğrultuda faaliyet gösterdi .  

VIII . y.y. da Avrupa Hristiyanlığı oluşmaya başladı.  İsveç, 
Norveç, Miladi bin yıl ı nda Hıristiyan laşınayı tamamlad ı .  

Ortadoks ve  Katolik kil i seleri arasında rekabet süregeld i . Daha 
sonra Polonya ve Baltık ülkeleri Roma Kil isesine bağlanırken, Rusya 
ve Baltık ülkeleri genell ikle Bizans Kil isesine bağlandı . 

Gerçekte Katolik ve Bizans ki l isesinin, siyasi ve dini m ücadele 

sonunda ayrılması 1 054 yıl larına rastlar. 

İncillere göre, Allah'a inanan ve Vaftiz olanlar mutlu olacaktır. 
İman etmeyenler mutsuz olacaktır ve Cehenneme gidecektir. Havari
lerin inanç sistemi şöyledir : 
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1 - Tanrı 'ya, güçlü Baba'ya, 

2- Onun oğlu Rab İsa'ya, 

3- Meryem ve Kutsal Ruh'tan İsa'nın doğmuş olduğuna, 



4- Onun çarm ıha gerilip gömüldüğüne 

5- Üçüncü gün dirildiğine, 

6- Göklere yükseldiğine, 

7- Babanm sağ tarafına oturduğuna, 

8- Ölüleri ve dirileri muhakeme etmek üzere yeryüzüne ine
ceğine, 

9- Kutsal Ruh'a, 

1 0- Kutsal Kiliseye, 

1 1 - Günahların bağışlanacağına, 

1 2- Bedenlerin öldükten sonra dirileceğine inanmak. 
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Hristiyanlığın ahlaki Tavsiyeleri 

Bu tavsiyeler genellikle semavi d inlerin birçok i lkesine uygundur : 

1 - Bütün insanlar aynı kan ve aynı soydan yaratılmıştır. Dünya 
ve nimetleri maddi ve manevi, kültürel değerleri üstlenmesi için 
insana emanet edilmiştir. O halde insanlar arasında adaleti gerçek
leştirmek gerekir. Adaletsizliğin yayılması insana hakaretti r  ve Allah'ın 
emirlerine karşı gelmektir. 

2- Her insan bir değer bil inmelidir .  İnsanın mutluluğu için 
insan kötüye kullanılamaz. İnsan kurban edilemez. Ancak insan 
kendi iradesiyle fedakarlıkta bulunabil ir .  Sevgiyle dolu insanlar 
sevdikleri için kendilerini verebilirler. 

3- Dünyadaki şiddet ,  baskı ve zorlamalar, vicdanlara baskılar, 
Allah'ın emirlerine uygun değildir .  

4- Din ve Soyu ne olursa olsun, insanları barıştırmak ve uzlaş
tırmak Allah'ın emireleri arasındadır. İnsan herşeyle barış yolunu 
aramalıdır. 

5- Kin ve egoizm barışın düşmanıdır . Zora dayanan bir barış 
devamlı olamaz. 

6- Affetmek topluma mutluluk verir .  Çoğu kez insanın kazanıl-
masını sağlar. 

7- Allah'la barışık olan kardeşleriyle de barışık olur. 

8- Allah'a iman, insana insani il işki lerde sevgiyi aşılar. 

Hristiyanlığa göre, Tanrı bizzat kendini insana vermiştir. 

Hristiyanlık ahlakında sevgi , sadakat ve ihtiyaç sahipleri ne 
yardım önemli yer tutar. Bununla birlikte Tarih boyunca hrist iyan 
toplumunda bu i lkelere riayet edilmediği de görülmüştür . . Mezhep 
kavgaları ve engizisyon mahkemeleri bir çok hristiyanın canına mal 
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olmuştur. "İslam'da sevgi yoktur" görüşünü ortaya atan Batılı düşü
nürler yanılırlar. Sevgi ilkesini sırf Hıristiyanlığa maletmek ve onu 
İslamdan esirgemek haksız bir yargı olur.(25) 

25 Büyük Dinler için bakınız : Robert Caspar, Traite de Theologie 
Musulmane, C.  I, s. 1-14, Rome 1987 ; Prof. Dr. Günay Tümer ve A. 
Küçük, Anılan Eser, s. 51-161 ; R. Caspar, Foi en Dieu et Service de 
l'homme, Rencontre İslamo-Chretienne içinde, s .  1992-2 19, Carthage 
1974 ; Ömer Rıza Doğrul, Dinler tarihi, s. 84-244, İst. 1958. 
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İslam Dini ve Haz. Muhammed'e Göre Ahlak 

Kur'an'da Hz. Muhammed için "Sen büyük bir Ahlak üzerin
desin" ayeti vardır. Bir hadisinde sevgil i Peygamberimiz şöyle bu
yurmuştur. 

"Ben Ahlakın güzelliklerini tamamlamak için gönderildim". 

Ayrıca, bu konuda onun buyurduğu şu hadisler ne kadar dik-
kati çekicidir : 

"Güzel Ahlak, yüce Allah' ın yarattığı en büyük değerdir." 

"Yüksek Ahlak cennete götüren amellerdendir" . 

"Ahiak dinin ölçüsüdür. Bir kimsedeki dinin derece ve özü , 
ahiakın derece ve özüyle orantılıdır ."  

"İnsanın tartısına konacak güzel ahiaktan daha ağır hiçbir 
değer yoktur. Çünkü güzel ahlaka sahip olan kimse oruç tutan ve 
namaz kılanın derecesine elbette ulaşır ." 

"Dinden sonra aklın başı halka kendini sevdirmek, iyil ik ve 
kötülüğe karşı hayır işlemektir." 

"Güzel ahlaka iyice sarıl . Çünkü insanların en güzel huyluları 
din bakımından en iyi olanlarıdır."  

''İslam güzel ahlak'tan ibarettir. " 

"Siz bütün halka mallarınızla iyilik etmeğe yetişemezsiniz. 
Öyleyse güleryüzlülükle ve iyi ahlakla yetişiniz." 

"Müminlerin imanca en olgun olanları ah lakı en iyi olanlarıdır. "  

"Allah'a insanların en  sevimlisi olan kişilerin kendileriyle iyi 
geçinilir, kend ileri de başkalarıyla iy i  geçinir" . 

"Ülfet etmeyen ve başkalarıyla iyi geçinmeyen kimselerde hayır 
yoktur". 
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"Yüce Allah, yüksek Ahlakı sever. Ahlaki kötülükleri sevmez." 

"Şüphe yok ki, doğruluk üzerinde olan bir müslüman güzel 
ahlakı ve yüksek seciyesi sayesinde daima oruç tutan ve namaz kılan 
kimsen in derecesine ulaşır. " 

"Şüphe yok ki bir kul ibadetleri az olduğu halde güzel ahlakı 
sayesinde, Ahiret derecelerinin en büyüklerine ve en yükseklerine 
u laşır. Kul, kötü ahlakı sebebiyl e  de cehennemi boylar." 

"Sirke bal ı  nasıl bozarsa kötü ahlak da amel ve ibadeti öylece 
bozar. Güneş karı nasıl eritirse, güzel ahlak da günahları öylece eritir ." 

"İmanın en şereflisi halkın senden emin olmasıdır. İslamın 
eşrefi de dilinden ve elinden halkın güvenlikle kalmasıdır. Yani diliyle, 
eliyle halka eza ve cefa etmeyen müslüman, en büyük müslüman ve 
mümindir. 

"Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki hiçbir kul kendi 
nefsi için istediği iyiliği ınüslüman kardeşi için de istemedikçe iman 
etmiş sayılmaz . . .  " 

"Bir kul kendi nefsi için istediğini diğer insanlar için de isteme
dikçe, şakasında ve ciddiyetinde Allah'tan korkmadıkça olgun imana 
ulaşmaz." 

"Bir kul ahlakını güzelleştirmedikçe, öfkesini yenmedikçe, kendi 
nefsi için istediğini başkaları için de arzu etmedikçe olgun iman 
sahibi olamaz' ' . 

" İyi amel işlemediği halde, yalnız İslam ehl inin iyiliğini istediği 
için Cennete nai l  olmuş n4ce kimseler vardır. " 

İşte Peygamberimizin bu had isleri dinde ahlakın ne kadar öneml i  
olduğunu göstermektedir. Bu dünya hayatında iyiyi veya kötüyü 
seçmek hürriyetimiz vardır. Kaderimiz buymuş diyerek, tedbiri 
bırakmak ahlaka aykırıdır. 

Kur'anda bulunan şu ayetler insanın bir davranışı seçim hürriye
tinin olduğunu göstermektedir. 

"İnsan çalıştığı şeyden başkasını bulamaz." (Necm suresi : 40) 

"Her kim zerre miktarı hayı r i şlerse onu bulur. Her kim zerre 
miktarı şer iş lerse onu bulur." (zilzal suresi : 7-8) 



"İyi amelde bulunan kendi nefsine, kötü amelde bulunan ise kendi 
aleyhine çalışmış olur" . 

"Yüce Allah yaptığından sorumlu olmaz. Halbuki insanlar sorum
lu olurlar." (Enbiya : 24) 

"Bir kavim kendi nefislerini değiştirmedikçe yüce Allah onlara 
verdiği şeyi değiştirmez." (R'ad : 1 2) 

Bu  ayetler, insanın cüzi iradesi olduğunu göstermektedir. Çünk ü 
insan sorumludur. Kaldı ki , İslam Dini, daima aklın kullanılmasını 
emretmiştir. Hatta Akıl ile, Şer'i nasslar arasında çelişki olduğu zaman , 
şer'i nassların te'viline gidilmiştir. Zahiri mana bırakılarak öz olan 
mana esas alınmıştır. 

Akıl hakkındaki şu hadisler, İslamın bu konuya verdiği önem i 
belirtmektedir :  

"İnsanın dini akıldır. Aklı olmayanın dini yoktur." 

"Aklı doğru olmayan kimsenin dini de doğru olmaz." 

"Cennet yüz derecedir. Bu derecelerin doksan dokuzu akıllılar 
için, bir derecesi de onların altında olan insanlar içindir." 

"Hikmet müminin kaybolmuş malıdır. Onu nerede bulursa alır." 

Kur'anda Akıl sözcüğünden, elliden fazla ayette sözedihniştir. 
Ayrıca "Ulul-Elbab" deyimi de geçmektedir. Bu da akıl sahipleri 
manasındadır. 

Sevgili Peygamberimizin bir gün Hz. Aişe ile şu biçimde konuş
tuğu kaynaklarda yazılıdır. 

Hz. Aişe Sormuş ; 

"İnsanlar dünyada ne ile seçkin hale gelirler ?" Peygamberimiz 
cevap vermiş : 

"Aklı ile . . . Kimin aklı üstün ise onun başkalarına üstünlüğü 
vardır." 

Hz. Aişe yine sormuş ; 

"Ahirette üstünlük ne ile sağlanır" 

Peygamberimiz yine cevap vermiş : 

"Akıl ile" . Bu defa Hz. Aişe ınüdahele ederek "Amel ile üstünlük 
sağlanmaz mı ?" diye sormuş . Hz. Muhammed cevap vermiş : 



"Ya Aişe, her fert ancak Allah'ın kendisine vermiş olduğu akıl 
kadar ibadet etmeyecek m idir ?" demiştir.(26) 

Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış Merhum A. Hamdi AKSEKİ 

"İslam" adlı eserinde diyor ki : 

"Bir adamdan �,;:; 99 küfre, �,:, l de imana delalet eden bir söz 
çıksa, ö insanın imanına hükmetmek gerekir. Çünkü bu bir sözü 
küfre yükletmek caiz olamaz. Bu nedenle birisi için şöyle söyledi 
dinden çıktı , şunu yaptı gavur oldu- gibi sözlerle zanda bulunmak 
İslam'da yoktur" . Yan baktın kafir oldun, şöyle söyleme gavur olursun 
gibi sözlerle başkasını suçlamak muhakkak İslamın geniş esaslarını 
ve onun yüksek gaye ve hizmetlerin i  bilmemektir" . Burada sevgil i  
Peygamberimizin "Allah şeki llerinize bakmaz, kalplerinize v e  dav
ranışlarınıza bakar" hadisini hatırlamamak mümkün değildir. 

tslam'a göre cehalet, insanı yanlış davranışlara götürür. Bazen de 
ahlaki suç işletir. Çünkü yanlış bilen yanlış uygular. Bu sebeple 
İslam Dini, bilenlerle bilmeyenleri bir tutmamıştır. Bu husustaki 
ayet şöyledir .  

"Bi lenlerle Bilmeyenler h iç eşi t olur mu" '! Başka bir ayette de, 
şöyle buyurulmuştur : "Allah'ın kulları arasında Ondan korkanlar, 
ancak i lmi olanlardır" . 

Sevgil i Peygamberimiz Hz. Muhammed de ilim hakkında şu  
hadisleri buyurmuşlar : 

"Kim i l im istemek üzere yola düşerse, Allah onu Cennetin 
yoluna yollar". 

"Benden sonra fitneler olur. Kişi bu fitneler içinde, sabahleyin  
mümin, olur. Akşamleyin kafir olur. Ancak Al lah'ın i l imle diriltt iği 
kimseler bu fitneden kurtu lur". 

"Kim Dünyayı i sterse i lme sarılsın, kim Ahireti isterse yine i lme 
sarılsın . ' '  

"Bi lgel ik ve gerçek, Müminin malıdır. Onu nerede bulursa almaya 
herkesten daha çok hakkı vardır. " 

"İlim Çinde de olsa arayınız . ' '  

2 6  Bak.  Ahmed Hamdi Akseki, İslam, s .  297-3 74, İst. İrfan 
Yayınevi. 

4.9 



"İlim istemek kadın ve erkek herkese farzdır" . 

"İlim beşikten mezara kadar farzdır". 

İslam' da aklı ve ilmi rehber etmek, Kur an'a ters düşmez. Nitekim 
sevgili Peygamberimiz Muaz b. Cebel' i  Yemen'e gönderirken içtihat 
yapmasına izin vermiştir. 

Şam'da Hz. Ömer zamanında genç bir zat kadılık yapıyordu. 
Vali henüz on sekiz yaşındaydı. 

Kadı'dan, Müminlerin Emirine şikayet ettiler. Hz. Ömer bu 
genç "Kadı" yı huzuruna çağırdı ve sordu. 

"Hüküm verirken ne suretle veriyorsun ?" Kadı cevap verdi : 

"Önce Kur'an, sonra hadisle veya Hz. Muhammed'in sünnetiyle, 
bunları da bulamazsam, Ebu Bekr ve Ömer'in verdiği hükümlerle. 
Onlarda da bulamazsam kendi hükümlerimle karar veririm" dedi. 

Bunun üzerine Hz. Ömer ona, "sen bundan sonra da Şam kadısı
sın" dedi ve ekledi. "Bu yoldan yürüdükçe senin için görevden alınma 
korkusu yoktur." Bu tarihi gerçeği gözönünde bulunduran bilginler 
halkın yararını ilgilendiren olaylar karşısında aklı kullanmayarak 
Nass'a çakılıp kalmayı, doğrudan doğruya Nass'da bulamayınca 
hüküm vermekten kaçınmayı İslamın ruhuna aykırı buluyorlar. 

İslam Dini kolaylık dinidir. İslam Dininde güçlük yoktur. Yüce 
Allah, Bakara Suresinin 1 58. ayetinde : 

"Allah size kolaylık ister, zorluk istemez" buyurmuştur. Maide 
süresinin 7. ayetinde ise şu buyruk vardır : 

"Allah sizin için güçlük yapmak istemez. Fakat sizin kalp ve 
bedeninizi temizlemek ve size olan nimetlerini tamamlamak ister ." 

Hac suresinin 78.  ayetinde ise 

"Allah size karşı dinde bir güçlük yapmadı" bildirisi vardır. 

"Dinde zorlama ve baskı yoktur" hükmü Bakara suresinin 256. 
ayetinde yer alır. Buhari ve Müsl im'in Sahih'inde bulunan "Kolay
laştırınız, güçleştirmeyiniz. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz" hadisi 
ne kadar ibret vericidir. 

Bu konuda son olarak belirtel im ki, Allah'ın en sevdiği amel 
"az da olsa devamlı olanıdır" hadisi, ahlakda kesintiye yer verme
mek kuralıdır. 
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İslam'da insanın doğal hakları vardır. Bu hakları insanlar eşit 
olarak sahiptirler. İnsanların bu haklarına tecavüz etmemek ve sosyal 
düzene huzursuzluk verecek davranışlardan sakınmak ahlaki sayı l
m ıştır . 

Ayrıca insanların sonradan kazandıkları haklar vardır ki bunlar 
davranış ve görevlerle ilgil idir. İnsanın doğal hakları şunlardır :  

Yaşama hakkı, özgürlük hakkı, mal kazanma ve tasarruf hakkı, 
insanlıkta eşit l ik hakk ı .  

İnsanlar bu haklara doğuştan sahiptirler. Bunlar gözeti lmezse 
insan ruhunda tahribat yapar. İslam Dini bu hakları korumak için 
yaptırımlar koymuştur. 

Bu haklar içinde ahlak felsefesiyle yakın ilgisi dolayısıyla özgürlük 
konusu üzerinde biraz durmak istiyoruz. Özgürlüğü başlıca altı bö
lümde düşünebil iriz : 

1- Kişisel özgürlük, 

2- Medeni özgürlük, 

3- Düşünce özgürlüğü 

4- Söz ve yazı özgürlüğü 

5- Mal kazanma ve tasarruf özgürlüğü, 

6- Siyasi özgürlük .  

Kişisel özgürlüğe gel ince her insanın başkasının buyruğu altında 
olmaması gerekir. 

Medeni özgürlük, toplumun bireyi olan insanın toplumdaki 
yasa ve düzenle ilgil i haklardan rahatça yararlanması , canının ve 
malının güvenlikte olması demektir. 

Düşünce özgürlüğüne gelince, herkesin vicdanında ve düşün
celerinde ve bunları yapmakta serbest olması demektir. Ancak bunları 
başkalarına zarar vermeden yapmak, başkalarının hakkına saygı 
göstermektir .  Başkalarının hakkına saygısızlık etmek onlara zarar 
vermek demektir. 

B u  hususta toplumun düzenine saygı göstermek ve huzursuzluk 
verecek hareketlerden sakınmak esastır. Ancak düşünmek ve düşünceyi 
ifade etmek toplumun gel işmesine katkıda bulunur. Bir kimsenin zor
ba t ık yapması  veya h urafeleri gerçek sana rak başkalarına tecavüz 
etmesi toplum barışına aykırı düşer. 
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Hiç bir kimse başkalarının fikirlerıni hapsetmek veya onları 
içtihad yapmaktan al ıkoymak hakkına sah ip değildir . 

Bu çerçevede sözle, makaleyle ve k itapla herkesin fikrini yazma 
savunma hakkı vardır. Her birey yasa lar çerçevesinde mülk kazanmak 
özgürlüğüne sahiptir. Toplumun zararı na o lmamak kaydıyla herkes 
malını di led iği gi bi kul lanabi l i r. 

İslam'da Danışma esastır. Kur'an 'da müslümanların sorunları 
çözmek için kendi aralarında danışmaları i stenmişti r. 

Demokraside de danışma esastı r. M illetlerin bağımsız olmak ve 
kendi yollarını çizmek hakkı vardır. Bu da onları n  siyasi hürriyetidir. 

İ slam Tarihi boyunca din ve vicdan h ürriyet ine saygının birçok 
örnekleri yaşanmıştır. Hz. Ömer Kudüs'te, Me'mun I rak ve Bağdat'ta, 
Melikşah Selçuklu Imparatorluğunda, 1 1 .  izzeddi n Kı l ıçarslan Ana
dolu'da, Fatih istanbul'da ve öteki Osmanl ı topraklarında vicdan ve 
ibadet hürriyetlerine saygı gösterm işlerdir .  Gayrı Müslümlere bask ı 
yapmamışlardır. (27 

27 Bak. Mustafa Çağrıcı, Anahatlarıyla İslam Ahlakı, s. 37-96, 
İst. 1991 ;  A.  Hamdi Aksı.;ki, Ahlak Dersleri, s. 25-45, İst.  1 968 ; Osman 
Pazarlı, İslamda Ahlak, s. 1 1-183, İst .  Remzi Kitabevi ; A. Hamdi 
c\.kseki, İslam,  s .  330-340 . 
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Hz. Muhammed'in Hayatı ve Erdemi 

Hz. Muhammed , 20 Nisan 57 1 tarihinde dünyaya gelmiştir. An
nesinin adı Amine, babasının adı Abdullah'tır. Anasından doğmadan 
babası Abdullah'ı kaybett i .  Anasının sütü az olduğu için Ebu Leheb'in 
azadlı cariyesi Süveybe emzird i .  Bu arada Dedesi A. M uttalip,  torunu 
için bir süt anne aradı . Nihayet Beni Sa'da kabilesinden Halime'yi 
buldu. 4 yaşına kadar Halime onu emzirdi .  Daha sonra annesinin 
yanına Mekke'ye döndü. Annesiyle i ki yıl kaldı. Annesi onu dayı
larının yanına Medine'ye gÖtürmüş ve seyahatten dönerken yolda 
ölmüştü. Böylece 6 yaşında Hz. Muhammet öksüz kaldı. 

Onu annesinin cariyesi Ummu Eymen, Mekke'ye getirdi . Dedesi 
A .  Muttal ib' in  yanında 9 yaşına kadar büyüdü .  N ihayet Dedesi 
A. Muttalip de öldü. Ölmeden önce torunu M uhammed'i oğlu 
Ebu Talib'e emanet etti .  Ebu Talip yeğen ine şefkat kanatlarını açtı. 
Hz. Muhammed'e dedesinden 5 deve, küçük bir koyun sürüsü ve Ü mmü 
Eymen adındaki  bir cariye miras kalmıştı .  Bu arada koyun güdücü
l üğü de yapmıştır. Ayrıca Amcası Ebu Talip ile birl ikte Şam taraflarına 
ticaret için gitti . Busra kasabasında "Bahira" adında bir papazla 
tanıştı .  Kaynaklarda Bahira'nın Hz. Muhammed'de Peygamberl ik 
alametleri görd üğünü ve bunu amcası Ebu Talib'e söylediğini oku
maktayız .  

Hz. Muhammed, Fidır savaşına da katıldı. Hevazinlilerle yapılan 
savaşta 1 5  yaşında idi ve Amca l arının attığı okları topladı .  Nihayet 
25 yaşında iken zengin bir kadın olan Hatice i le evlendi .  Onun Hatice 
adına yaptığı ticaretlerde dürüstlük örneği göstermesi evlenmelerini 
kolaylaştırdı . 

Bu evlenme olduğu zaman Hz. Muhammed 25, Hatice 40 yaşın
da idi. Hatice i le evlendikten sonra Amcazadesi Ali'yi yanına aldı. 

Hz. Muhammed'in Hatice'den ik i  oğlu, 4 kızı oldu. Oğlanların 
adı , Kasım ve Abdullah id i .  İbrahim ise Kıpti olan Mariya'dan doğdu.  
Kız çocuklarının adı, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatimatü'z 

Zehra'dır. 
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Kasım onun i lk çocuğudur. Bundan dolayı Hz. Muhamıned'e 
Ebu! Kasım da denil ir .  Kasım ve Abdullah küçük yaşta ö ldüler. 
Kızlarından Rukiye Hz. Osman' la evlend i . Bu kızı ölünce Hz. Osman, 
Hz. Muhamme'din öteki kızı Ümmü G ü lsüm'le  evlend i .  Bundan do layı 
ona Zinnureyn de deni l i r .  

Hz.  Fatıma da Hz. A l i  i le  evlendi . Kabe'nin tamirinden sonra 
Hacerü'l Esved'i yerine koymak Kureyşl i ler arasında sorun olmuştu . 
Bu kutsal taş Hz. M uhammed ' in hakeml iğiyle yerine konuldu. Z ira 
o El-Emin "güvenilir" olarak bi l iniyordu .  

Mekke'de cehalet çok yaygındı. Ah laksızlık almış yürümüştü . 
Bundan bıkan Varaka b. N evfel ,  Kuss b .  Saide, Ubeydu l lah b. Cahş, 
Osman b. Üveyriz Puta tapmaktan vazgeçmiş lerd i .  Varaka, Tevrat 
ve İncili okurdu. Hz. M uhammed, 6 1 0  yıl ında Ramazan ayında adet i 
üzerine Hıra'daki mağaraya çekilmişt i .  Bu sırada 40 yaşındaydı ve 
tefekküre dalıyord u .  Kendis ine i lk vahiy burada geld i .  İ lk vahyin 
gelişini eşi Hz. Hatice'ye anlatt ı .  H z. Hat ice onu akrabası Varaka'ya 
götürdü . Varaka onun Peygamber o lacağın ı ifade etti .  Hz.  Peygamber' 
in, Peygamber l iğini i l k  kabul edenler arasında şu zatlar vardır. 

H. Hatice, azatl ı köl es i  Zeyd, Hz. A l i , Hz. Ebu Beki r, Hz. Osman, 
A . Rahman b. Avf, Talha, Sa'd b. Ebi Vakkas ve Zübeyr b. Avvaın . 

Hz. Muhammed'e en çok hücum edenler arasında amcası Ebu 
Lehep vardı .  İlk Müsl ü manlar ço k ağı r zu lme uğradı lar .  Bunlar 
arasında Bilal - i  H abeşi , Ammar b .  Yasir, Y asirin Türk asıllı anası 
Sümeyye, Süheyb er-Rumi ve Habbab. b.  Eret, vard ı .  Peygamberimize 
zu lmü teşvik edenler arasında Ebu Ceh i l  de çok rol oynamıştır .  

Vel id b. Mugire i le Ebu Süfyan'ın çıkardığı fi tneler de çoktur. 
Hz. Muhammed kendisine tek l if edilen , mal ve itibarı redederek 
Allah'tan aldığı vahyi müjdelemeye devam ett i .  Her türlü teh l ikeye 
göğüs gerdi . Yeğenlerine yapılan hareketi duyan Hi_. Hamza da M üs
lüman oldu. Hz. M uhammed'i ö ldürmek üzere teşvik edilen ve giri
şimde bulunan Ömer b .  Hattap, M üslüman olan kızkardeşi Fatma'nın 
evine uğramış, eniştesi Said' i döğmüş, ancak orada Taha suresinden 
bir Kur'an metnini okuyunca imana gelmeye karar vermiştir. Hz. 
Muhammed'in huzuruna giderek Müslüman olmuştur. Müslümanlar 
böylece 40 kişiye u laşmış lar ve aleni olarak i badete başlamışlardır. 

Hz.  Muhammed çeşitl i mücadelelerden sonra İslamiyet' i yaymış 
ve H icret ' in  1 1 .  yı lın da mezarl ığı  z iyaret ederek Ah i ret'e göçeceğ in i 
düşünmüştür. 
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Hz. Muhamıned' in i s lam iyeti yayması ve Müslüman olanları 
koruması güçleş iyordu.  Bu nedenle bazı müminlerin Habeşistan'a 
göç etmelerine izin verdi . 

İ lk göç kaı i lesi ,  1 1  Erkek ve 4 kadından ibaretti . Bunlar arasında 
Hz. Osman ve Eşi Rukiye de vardı . Bu kafi le Habeşistan'da iyi kar
şı lanmıştır. B i r  yıl sonra Cafer-i Tayyar başkanlığında 80 kişi l ik bir 
İslam kafi lesi yine Habeşistan'a göçett i . Habeşistan hükümdarı 
Necaşi ,  müslümanları iyi karşıladı. Mekke'de Ebu Lehebin teşvikleriyle 
Müslümanlara baskı artmıştı .  Hatta onlara yiyecek veri lmesi , satılması 
bile istenmiyordu .  Üstelik, Sevgil i  Peygamberimiz, k ıymetli eşi Hz. 
Hatice ve amcası Ebu Talib' i  kaybetti . Hz. Muhammed İslam'ı yaymak 
için başka imkanlar aradı. Taif'e gitt i .  Taifliler ona hakaret etti ler ve 
onu taşlattırdı lar. Buna rağmen sevgil i  Peygamberimiz onlar için dua 
etti . Mekke'ye dönüşünde Mut'im İbn Adiy'e haber salarak kendisini 
korumasını i sted i .  Putperest olmasına rağmen Mut' im onun güven
l iğ in i  sağladı. Daha sonra bu Mut' im,  Bedir savaşında putperestler 
arasında yer almış ve ölmüştür. Ancak Hz. Peygamber'in Şairi Hassan 
onun hakkında güzel bir mersiye yazmış, onun iyi liklerini öğmüştür. 

Bu ise İsliim'ın kadirbi l i rl iğinin güzel bir örneğidir. Bu arada 
Medinel ilerden İslamiyet'e girenler de oldu.  Medine'de Araplar ve 
Yahudiler yaşıyordu. Yahudiler ekonomik bakımdan üstün durum
daydılar. Yahudilerle Araplar iyi geçinemiyordu.  Bu arada Hazreç 
ve Evs kabi lelerinden ibaret olan Medine kabi leleri de birbirleriyle 
mücadeleye başlar. Daha sonra Evs ve Hazreç kabilelerinden 1 2  k işi 
Mekke kenarındaki Akabe'de Hz. Peygambere gizlice biat ettiler . 
Şu hususlarda söz verdi ler : 

- A llah a ş irk koşmayacaklar, 

- Hırsızl ık etmeyecekler, 

- Zinaya yanaşmayacaklar, 

- Çocukları öldürmeyecekler, 

- Yalan ve ift iradan sakınacaklar, 

- Hz. Peygamber'e karşı gelmeyecekler. 

Sevgil i  Peygamberimiz Medineli lere Mus'ab'ı gönderd i .  Mus'ab 
onlara İslamı öğretti .  İslam on lar arasında yayılmaya başladı. Hz. 
Peygambere Peygamberliğin gelişinin 1 3 . yılında, Mekke'yi ziyaret 
eden 75 Müslüman Akabe denilen yerde toplanarak Hz. Peygamberle 
1 1 .  Akabe biatını gerçekleştirdiler. 
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Bu zat lar Medine'de Hz. Peygamberi koruyacaklarma söz ver
di ler. 

Hz. Peygamber Medine'y i  bil iyordu.  Babasının Mezarı oradaydı . 
Dedesi A .  M uttalib ' in dayıları olan Neccar oğulları akrabasıydı .  
Medine'ye h icret etmeye karar verdi .  Hz .  Ebubekir ile sözleşti . Mek
kel iler de onu öldürmek için planlar yapıyorlardı. Hatta kim onu 
öldürürse 1 00 deve vereceklerini söylediler. Hz. Ebubekir ve Hz. 
Peygamber Medine yolunu tuttuğunda Süreka adında bir atlı onları 
yakalamak üzere peŞlerine düştü. Fakat atı kumda düşünce, Süreka 
pişman oldu. Sonra da İslamiyet' i kabul etti . Medineliler onu sıcak 
i lgiyle karşıladılar. İslamiyet süratle yayılmaya başladı . Bedir savaşında 
müslümanlar kalabalık düşman ordusunu yendiler. İntikam almak 
isteyen putperestler üstün kuvvetlerle çıktıkları halde Uhut savaşında 
da bir sonuç alamadılar. Ancak bu savaşta Sevgili Peygamberimiz 
Hz. Hamza'yı kaybetti . Vahşi araplar şehitlerin burunların ı  ve kulak
larını keserek gerdanlık yapıyorlardı . Ebu Süfyan'ın karısı Hint,  
Hz. Hamza'nın ciğerini dişlemişti . Müslümanlar Mekke'den Medine'ye 
göçettikten 6 yı l sonra Ka'beyi ziyarete hazırlandılar. Hudeybiye'de 
durdular. Putperestler Kabe'nin ziyaretine bir türlü müsaade vermi
yorlardı. Putperestler savaşmak istiyorlardı . Ancak Peygamberimiz 
anlaşma yapmak istedi .  Anlaşmaya göre şu hususlara riayet edilecekti . 

1 - M üslümanlar bu yıl ziyaretten vaz geçecek ler ve Medine'ye 
dönecekler. 

2- Gelecek yıl ziyaret için gelip üç günden fazla kalmayacaklar, 

3- Bu ziyaret için s i lahsız gelecekler, 

4- Müslümanlar, Mekke'de İslamiyeti kabul edenlerden hiçbirini 
götürem iyecekler. Medine'de kalmak isteyenler kalabilecekler. 

5- Mekke'den Medine'ye gidenler iade edilecek. Müslümanlardan 
birisi Mekkeye gelirse iade edilmeyecektir. 

Biçim olarak aleyhte görülen bu anlaşma İslamiyetin yayılmasını 
kolaylaştırmıştır. İslamiyet hızla yayılmıştır. Büyük bir askeri deha 
olan Halid b. Velid ve Amr b. As Müslüman olmuştur. Müşriklerin 
anlaşmayı bozmaları üzerine Mekke'nin feth ine karar veri ldi . 

1 0 . 000 kişilik bir orduyla hareket edildi. Mekkeliler bu ordudan 
ürktü. Mekkelilerin başkanı Ebu Süfyan, Hz. Peygamberden eman 
diledi ve Müslüman olduğunu söyledi . 

56 



Ramazan ay ında 8 Ocak 630 da Müs l ümanlar Mekke'yi fethett i .  
Peygamberimiz burada şu hutbeyi söyledi ler. 

"İ nsanlar arasında eşitl ik ve kardeş lik vardır. Düşmanlık ve 
kin tutmak kötüdür. İslama göre herkes Allah'ın kuludur ve eşittir . 
Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arab'a üstünlüğü yoktur" . 

İslam'da ırk, renk, soy, boy farkları yoktur. İyilik yapıp Allah'tan 
sakınanlar ve olgun olanlar üstündür. En iyi insan insanlara yararlı 
olandır . B irçok Mekkeli Peygamberim ize biat etti .  

Kadınlar şu sözleri verdi ler : 
"Al laha ortak koşmayacağız, Yalan ve ift ira yapmayacağız. Hz. 

Peygambere itaat edeceğiz. Darl ık ve varlık zamanında Hz. Peygambere 
sadık kalacağız' ' .  

Sevgil i  Peygamberimiz, H z. Hamza'nın ölüsüne hakaret eden 
"Hint' ' i ,  onun katil i Vahşiy i ve Ebu Cehil ' in oğlu "İkrime"yi affett i .  
Yalnız Vahşi için, gözüm görmesin, görünce Amcamı hatırl ıyorum dedi .  

IO Şubat 632 de Veda Haccı yapan Sevgil i  Peygamberimiz, Arafat'
ta  meşhur veda hutbesini söy ledi .  

Veda Hutbesin in Ahlaki açıdan özeti şöyledir. 

"İnsanlar Adem'den gelmektedirler. Kimsenin kimseye üstünlüğü 
soy bakımından olamaz. M üslüman müslümanın kardeşidir. Köle
lerin ize yed i klerinizden yedirin , giydiklerinizden giydirin. Haksız yere 
onlara kötü muamele etmeyiniz. Cahiliyet adetlerini ayaklar altına 
alıyorum. Bunlar uydurmadır . Kan davaları kaldırılmıştır. Kadınlara 
iyi davranınız. Birbirin ize düşmeyiniz. Emanetleri göz�tiniz. Borç 
zamanında ödenmel idir. Kiralanan mal ger i verilmel idir. Hediyeye 
hediye ile karşılık verilmelidir .  Kefil olan yerine getirmelidir. Her 
türlü aş ırı lıktan sakınınız. Herkes kendi suçundan sorumludur. 
Katilin işlediği suçtan çocukları sorumlu değildir. Herkes b irbirinin 
can ve mal güvenliğine saygı göstermelidir .  İnsanları köleleştiren ve 
haksız kazanç doğuran tefeci l ik, haramdır" . Doğaldır ki bugünkü 
bankalar kasdedilmemiştir . Hz. Muhammed , Miladın 632. yılında 
Hicretin 1 I .  yılına tekabül eden Sefer ayının l 9'unda bir pazartesi 
gecesi mezarlığı ziyaret etmiştir. Bu olay Sevgili Peygamberimizin göç 
zamanının yaklaştığının işaretidir. 

8 Hazirana rastlayan Rebiülevael ayının Pazartesi günü Ruhunu 
teslim etti . Cenaze işleriyle Hz. Ali, Abbas, onun oğlu Fazl ve Üsame 
bin Zeyd meşgul oldu. Hz. Aişe'nin odasına mezar kazılarak def
nedildi. 
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Sevgi l i  Peygamberimizin yaşantı i t ibariyle büyük bir  ahlak 
örneği verdiği bilinmektedir. Bunun en canlı örnekleri Mekke ve 
Taif' de kendisine zulmedenleri bağışlamış olmasıdır. Amcasının kati l in i  
b i le  bağışlamıştır. 

Çocuklarına karşı son derece şefkatli idi. Kızı Fatıma yanına 
geldiği zaman onu güleryüzle karşılar ve öperdi .  Lüksten hoşlanmazdı . 
K ızı Hz. Fatıma'nın hizmetçisi yoktur. Yulaf ununu eldeğirmeninde 
çekerdi .  Kızının su taşımaktan göğsü nasırlaşmış ve elleri de un öğüt
mekten nasırlaşmıştı . 

Sade hayatı tercih ettikleri için ve örnek teşkil etmek için kızına 
bir hizmetçi ayırmadı .  Ashaptan Cabir b. Abdullah, bir Yahudiden 
borç para alıp, zamanında ödemişt i .  Yahudi parayı ısrarla istedi . 
Çekişmeyi önlemek üzere sevgili Peygamberimiz üç kere Yahudinin 
yanına gitti . Sevgili Peygamberimiz iyi l ik severdi .  Birgün cahil  bir 
bedevi ,  o namaz kılarken eteğinden çekerek, benim işimi yap da sonra 
namazını kıl dedi .  İtiraz etmeden namazını kesip bedeviye yardım 
ettikten sonra namazını tamamladı . 

Bir başka bedevi kaba ve sert biçimde peygamberimizden ala
cağını istedi. Ashap kızdı. Ancak Peygamberimiz O hakkını istiyor, 
hak sahibi konuşur dedi .  İslamda kardeşlik esasını vurguladı . İslamda 
sınıf farkı yoktur. İnsanlar eşittirler. Bütün insanlar Hz. Adem ve 
Havva'dan gelmiştir. Masumilerden bir kadın hırsızlık yapmıştı . 
Bu kadın Eşraftan biri olduğu için Üsame onun affını istedi . Peygam
berimiz "adalet herkes içindir" dedi . 

Sevgili Peygamberimiz hediyeleşmeyi severdi .  Kendisine hediye 
getirene hediye verird i .  Sevgili Peygamberimiz cömertti .  Birgün kendisi
ne bir kumaş parçası hediye edilmişti . Yanında oturanlardan birisi bu 
kumaş ne güzel deyince, Hz. Peygamber, o kumaş parçasını "ne gü
zel" diyen insana verdi .  Sevgili Peygamberimiz, başkalarının ihtiyacını 
düşünürdü. Beni Nazir kabilesinde Muhaynk adında bir Yahudi ölür
ken yedi tane bağını Hz. Muhammed'e bağışlamıştı .  Peygamberimiz 
bu bağların ürünlerinin yoksullara ve ihtiyac sahiplerine dağıtılmasını 
uygun gördü. Misafir kim olursa olsun iyi davranırdı . Hatta Sahih-i 
Müslim'de belirtildiğine göre kendisini ziyaret eden bir putpereste 
eliyle süt ikram etmiştir. Bazen kendisinin aç kalması pahasına konuk
larına ikramda bulunurdu. Bir hadiste "Bir kavmin büyüğü size 
geldiği zaman ona layık olduğu ilgiyi gösteriniz" demiştir. Sevgili 
Peygamberimiz dilenciliği sevmezdi .  Belki onların düzeltilmesi için 
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yol gösterirdi . Sevgi l i  Peygamberimiz şu üç bölümdeki insanlara 
yardım edi lmesin i tavsiye ederd i .  

1 - Borçlulara , 

2- Bir felakete uğrayanlara, 

3- Açlıktan sıkınt ı çekenlere . 

Peygamberimiz son derece bağışlayıcıydı. Yukarıda kendisini 
taşa tutan, ayaklarını yaralayan ve inciten Taiflileri bağışladığını söy
lemiştik . Hicretin I X. yılında Taifliler bir heyet göndererek kendi 
adlarına Hz. M uhammed'in ziyaret edilmesini düşündüler. Hz. 
Muhammed gelen bu misafirleri kendi evinde konuk etmiş ve onlara 
kendi eliyle hizmet etm iştir . 

Bi r sıralar Mek:ke'de kendisiyle alay edenleri, ölümle tehd it 
edenleri ve yoluna pislik atanları, boynuna kement atarak sürük
l emek isteyenleri , büyücü veya deli diyenleri büyük bir sabırla karşı
lam ıştır . O şöyle dua ediyordu : 

"Allahım sen kavmime doğru yolu  göster. Çünkü onlar cahildir
ler" . N iteki m Mekke'nin fethinde savaşa katılanları bağışlamıştır. 
Kendi düşmanlarından Ebu Süfyan'ı bağışlamış ve onun evinin güven 
yeri olduğunu i lan etmiştir. Kızı Zeyneb'i Mekke'den Medine'ye 
hicret ederken devesinden düşüren ve Zeyneb' in karnındaki çocuğun 
ölümüne sebep olan kişiyi de Mekke'yi aldıktan sonra bağışlamıştır. 

Medine'de münafıkların başı olan Abdullah b. Ubey ve taraf
tarları bir çete g ibi hareket ederek huzursuzluklar çıkarıp gizli işler 
yapıyorlardı . Böyle olduğu halde Peygamberimiz onları da affedi
yordu .  Kendilerini ziyarete gelen Hristiyanları iyi karşıladığı gibi 
onların ibadetlerini rahat yapmalarına imkan hazırlardı . Buna itiraz 
eden Müslümanları da susturuyordu. 

Kadınlara karşı da son derecede nazikti . Kadınlar erkeklerden 
fırsat bulamadıklarını söyleyerek kendilerine öğüt vermesi için bir 
gün ayırmasını istedi ler. Sevgil i  Peygamberimiz bu öneriyi kabul etti. 
Haftanın bir gününde kadınları etrafına topladı. Sorunlarım cevap
ladı . Kadınlar hakkında söylediği şu hadisler ne kadar ibret vericidir : 

"Sizin en hayırlınız eşine en hayırlı olanınız ve en iyi davrana
n ınız<lır" . "En hayırlınız, ailesine hayırlı olan ve onunla hoş geçine
ninizdir" . "Şüphesiz kadın ve erkek birbirlerinin yarısıdır. Biri ol
madan diğeri eksiktir" . 
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"Allahtan korkun ; kadınlara zu lmetmeyi n ve on ların i h t iyac ını 
n" k:arşılaY• . 

• •l(a<lınla rın kusurlarını ve onları küçük düşürecek hal ler i  araş-
..., a "ınız" . tıf1» J 

sevgili Peygamberimiz çocuklara karşı  da şefkat l iyd i . Torunu 
san i le Hüseyin ' i candan sever, onları okşar ve severd i . Namaz B� rken sırtına çıkarlarsa hoşgörüyle karşı lardı .  Başkalarının çocuk 

Jo _
a
na da iyiydi . Onları sever ve hatırlarını sorard ı .  Hatta M üslüman 

1�%ayan ların çocuklarını da sever, okşardı .  Kendisi ne turfanda meyve ;el irse i lkin küçük çocuklara verirlerdi .  

Bir savaşta putperestlerin çocukları iki ordu arasında ka l m ış 
ö lmüşlerdi . Peygamberimiz buna çok üzüldü.  fslam askerleri 

��'! A ilahın elçisi niçin bu kadar üzülüyorsun ? Bunlar müşrik ve 

düşman çocukları değil mi" diye sordular. 

Hz. Peygamber ise şöyle cevap verd i . 
"Bu çocuklar müşriklerin de olsa sizden daha iy idir ler . Dikkat 

ed iniz. Savaşta çocuk ö ld ürmeyin iz. Sakm ha öldürmeyiniz. Her can 
ilahi yaratılış üzerine dünyaya gelmiştir. "  Çocuklar hakkındaki şu 
vecizeleri de ne kadar ibretl id ir : 

- " Evlad kokusu cennet kokusudur" , 
- " Çocuğu olan on unla çocuk olsun " .  

"Her ağacın bir meyvesı vardır. Kalbin meyvesi de  çocuktur . 

Sakın kız çocuklarını hor görmeyin . "  

"Bir kimsenin ü ç  kızı olur da  bunları güzelce büyütür ve  evlen
dirir, kendi lerine iyilik yaparsa o kimse cennete gider" . 

"Sakın çocuklarınız arasında sevmekte ve öpmekte bile adale t
sizlik yapmayınız" . Görü lüyor ki " Sizin en hayırlın ız ah lakı güzel 

olanınızdır. " ve "İslamiyet güzel ahlaktır" diyen Sevgili Peygam
berimiz insanlığa eşsiz bir ah lak örneği verm işt ir.(28) 

28 Bak. Prof. Dr. Muhammed Hanı idullah , Hz. Peygamberin S a
vaşları, s. 13-37, İst. 1972 ; W. Montgomery Watt, Hz.  Muh a m med Mek
ke'de, Çev. : Rami Ayas ve Azmi Yüksel, s .  36-65 , Ank. 1986 ; Osman 
Keskioğlu, Hazret-i Muh ammed'in Hayatı, s .  80-87 , Ank . 1 9 7 4· :  
Abdurrahman Azzam, Resul-i Ekrc m 'in Örnek Ahlakı, s .  1 5 1-183,  
İst. Yağmur Kitabevi ;  Seyfettin Yazıcı, Temel Dini Bilgiler, s .  32-3 7 ,  
Ank. 1992 ; Yaşar K andemir: Ömeklerle İslfım A hlakı ,  s .  63- 189,  İst.  
1986. 
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Bacıyan-ı Rum ve Ahlak 

Anado lu ' nu n İslam laşmasında ve Türkleşmesinde Ahiyan-i 
Rum'un bir kolu olan Bacıyan-ı Rum'un etkisi çoktur. Baciyan-ı 
Rum deyimi Anado l u bacıları anlamındadır. Bu örgütün kurucusu 
Fatma Bacı, Ahi Evran'ın eşidir. Aynı zamanda Evhadüddin Kir
mani'nin kızıdır . XI I l .  yy . da kurulan bu örgüt kadının sosyal, eko
nomik, d ini, siyasi ve askeri açıdan örgütlenmesini sağlamıştır. 

Her şeyden önce kız çocuklarına dokumacılık ve elişlerini öğret
miştir. Konuk ağırlamak da Türklerin öneml i  bir özelliğidir. Bu 
hususta gerek l i eğitimi Anado lu Bacıları kız çocuklarına vermiştir. 

Örgütün kurucusu Fatma Bacı aile olarak da tasavvufun incelik
lerini biliyor ve bunları çevresinde aktarıyordu. Bilindiği üzere Ana
dolu 'da kırsal kesimde kadın ve erkek birlikte zikr ve sema'lar yap
mışlardır. Fatma Bacı 'nın bazen erkeklere de rehberlik ettiği anlaşıl
maktadır. Anadolu Bacı larının bir özelliği de at yetiştirmeyi, binici
l iği ve ok atmayı öğrenmeleridir. Henüz l 1 97 de Harezmlilerle Irak
lılar savaşırken Türk kadınlarının zırhlar giyerek savaşa katıldıkları 
bilinmektedir .  Kısacası , Anadolu kadınları silah kullanmayı ve ata 
binmeyi b i l irlerdi . Doğaldır ki bunları yapabilmek sağlam bir irade, 
temiz bir ahlak ve güçlü bir eğitim sonucudur.  Yine kaynaklarda 
Dulkadiroğullarının em rinde otuz bin kişilik kadın askerin bulunduğu 
ve bunları Baciyan-ı Rum örgütünün yetiştirdiği yazılmaktadır. 
Dulkadiroğullarının Kırşehir'de Ahi Evran'ın türbesini ve tekkesini 
yaptırdığı gözönüne alınırsa Baciyan-ı Rum'la olan ilgileri daha iyi 
aydınlanır. 1 243'te Anadolu Selçuklularının Kösedağ'da Moğollara 
karşı verdiği savaşta kadınlar da görev almıştı . 

Daha önceleri Türklerde seçkin hanımların savaşlara katıldıkları 
bil inmekted ir . Sözgel imi Tuğrul Bey'in eşi Altuncan, Hemedan'da 
kardeşinin isyanıyla uğraşan Tuğrul Bey'e, Oğuz askerlerinin başına 
geçerek yardım etmiş ve Alpaslan'ın da imdada gelmesiyle Tuğrul 
Bey' in, Üvey Kardeşi İbrahim Yenal ' ı  yenmesini sağlamıştır. Bu 
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cesur hanım l 059'da ölünce, Tuğru l Bey çok üzülm üşt ü .  Yine Türk 
Sultanlarından Melikşah'm eşi Terken Hatun, Karahanl ı Hükümdarı 
Tamgaç Han'ın kızıydı . Emrinde on bin Süvari vard ı ve çevresine 
ahlaki açıdan örnek oluyordu.(29) 

Türk'lerde kadın ve erkek eş seçiminde oy sah i biydi ler. Ayrıca 
ana babanın rızası da şarttı . Evli kadın kutsal sayi l ırdı ve ona tecavüz 
eden ölümle cezalandırılırdı .  Evlenmede eş lerin eşit o lmasına önem 
verilirdi . Sosyal hayatta kadın erkek eşit t i . Başka b ir  deyim le ana ve 
babalar çocuklarından aynı derecede sorumluydular. Türk kadını 
İslam'dan önce giyiminde kapalı deği ld i .  Çünkü her yerde erkeğiy le 
işe ortak oluyordu . Hak ve sorum luluklar paylaşılmıştı . Hatta , 
kavmin bütünlüğii ve devlet otoritesini korumak için bir l ikte hareket 
etmişlerdir. Yabancı elçi ler i ,  Hakan i le Hatun birl ikte kabul ederdi .  
Erkeğin kutsal bir sevgiyle bağlanması gereken üç değer vardır : 

1 - Kadın, 

2- At, 

3- Kılıç. 

İslam'dan sonra Türk kadın ları bazı töreleri devam etti rm iş lerd ir .  
Ancak hemen bel irtelim ki İslamiyet kadının sosyal durumunu yücelt
mek için önemli buyruklar içermektedir. Cahi l iye döneminde Araplar 
kızlarını diri diri gömerken, İslam iyet "Sizi A l lah tek nefisten yarattı " 
(A'raf 1 89) ve "kadınlara iy i  davran ınız" (N isan 1 9 ) .  ayetleriyle 
kadınları şereflendirmiştir. Sevgil i  Peygamberim iz de "sizin en hayı r
lınız kadınlarına iyi davrananlarınızdır" hadisiyle kadın haklarında 
önemli bir aşamayı ifade buyurmuştur. Başka bir hadi ste de "Cennet' in 
anaların ayakları altında olduğu" söylenmiştir. 

Birgün sevgili Peygamberimizden birisi sormuş : 

Kime iyilik yapayım ? Sevgil i Peygamberimiz cevap olarak ; 

Anana, Anana, Anana, diyerek üç defa tekrarlamış, sonra da 
babana demiştir. İslam'da ilk müslüman olan insanın Hz. Hatice 
olduğu bilinmektedir . Ayrıca ilk şehit de bir Türk olan Sümeyye'dir .  
Sümeyye, Ammar İbn Yasir' in annesid ir .  Yine kutsal kitabımız 
Kur'an'ı Hz. Ebubekir  zamanında muhafazaya alan da Sevgil i  peygam
berimizin eşi Hz. Hafsa 'dır. XIV.  yy . gezginlerinden İbn Battuta ve 

29 Bak. Ethem Cebccioğlu , Baciyan-ı Rum, Aile Ansiklopedisi, 
C.  TT, s .  651-655, Ank. 1991 .  
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XIII .  yy. gezgin lerinden İbn Fadlan, Türklerin namuslarına düşkün 
o lduklarını ve sosyal alanlarda kadın erkek birlikte çalıştıklarını 
yazmaktadırlar. 

Mevlana'nın medrslerindc Güınaç Hatun, Gürcü Hatun, Kimya 
Hatun gibi tanınmış  kadınların da bulunduğu bil inmektedir. Selçuklu 
Hükümdarı 1 1 .  Gıyaseddin Keyhüsrev, Hıristiyan o lan eşi için papaz 
get irecek kadar hoş görü lü  olmuştur. 

Bektaşi törelerinde dini toplantılara kadınların da katıldığı 
bi l inmekted ir. Hatta çağımızda kadın haklarıyla i lgil i çalışmalar 
yapan Pakistanlı bilgin Fazlurrahman ve ül kemizde merhum Hüseyin 
Kazım Karaca gibi bi lginler mirasda kadın ve erkeğin eşit olması 
görüşünü savunmuşlardır .  

Ortaasyal ı ,  Bilgin M usa Carullah , "Hatun" adlı eserinde kadın 
çalıştığı iç in erkekle eşit miras hakkına mal ik olmalıdır görüşüne 
sah ip  çık m ıştır. Toplumda hayır  yapılı rken de birçok erdemli  kadının 
hatırasını yaşatmak adet olmuştur. Bu  hususlarda örnek olarak, 
aşağıdaki sağl ık kuruluşlarının adını verebil i riz. 

1- Kayseri'de Gevher Nesibe Şifahanesi { 1 206) . 

2- Divrik'te Turan Melek Ş ifahanesi ( 1 228) .  

3- K ütahya'da Gülümsen Hatun Yoncalı Şifahanesi ( 1 233) .  

4- Amasya'da Yıldız Hatun I lıcası ( 1 308). 

Bu arada Kütahya'da kadın Tekke şeyhlerinden Hacı Bacı,  
Hundi Bacı ve Sume Bacı 'nın is im lerini de zikretmeliyiz. XIII. yy. da 
kurulan Otyakan Baba Tekkesinde görev alan bu hanımlar İslam 
ahlakının yayı l masında ve korunmasmda etki l i  olmuşlardır. 

Dede Korkut hikayele'rinde de, kadınlara özel bir önem veril
miştir .  IX .  yy. dan itibaren gel işen sosyal hayatı kısmen yansıtan ve 
XV. yy . da yazı lmış bulunan Oğuzna melerde ana hakkının Tanrı 
hakkı o lduğu belirt i lmişti r .  KıZ' çocukların eğitimiyle i lgili olarak 
şu deyiş manidad ır : 

"Kız anadan görmeyince öğüt almaz" . Y ine Oğuznamelerde geçen : 

"Ağca sütün doya doya emziren analar" çocuk sevgisini ifade 
etmekted ir. 

Dede Korkut masal lar ında a i lede karşı l ı k l ı  sevgi ve saygı esastır. 
Ai le içi d üzen i sağlayan kad ınd ır .  B u  töreye göre erkek, evde olmasa 
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bile, konuklara yedirmek, içirmek, ağırlamak ve onları yolcu etmek , 
kadının akrabaya karşı görevleri arasındadır. 

Dede Korkut destanlarında temizliğe dikkat etmeyen, kolay 
memnun olmayan ve obur olan hanımlar yeri l ınektedir . Ayrıca evine 
bakmayan, komşularıyla geçinmeyen kadınlar da yerilmektedir. 

Nasrettin Hoca Fıkralarında da kad ına özel bir yer veri lmişt i r .  

Birisi Hocaya "karın çok geziyor" dem iş .  O da "aslı olamaz, 
olsa bize de uğrardı" demiş .  

Yine Hoca'ya, evin yanıyor demişler, Hoca hiç istifini bozma
mış, "ev sorunları karıma aittir" demiştir . N ihayet yine Hoca'ya 
sitemde bulunmuşlar ve demişler k i ,  "Hanımın çok süsleniyor" . 
Hoca da "Bizim hanıma yakışıyor" demiş .  

Anadolu'da Selçuklular döneminde yapılmış olan kabartmalarda 
ve minyatürlerde kadın resimlerine rastlanı lmıştır. Sözün özü İslam
dan önceki Türk törelerinden başlayıp gelen izlenimlerden anlaşı
l ıyor ki, Türk kadınına toplum'da ah laki çerçevede öneml i  görevler 
verilmiştir. İslamiyeti gönlüne s indiren kadınlarımız tarih boyunca 
evinin bekçisi olmuş, çocuk] rın ı  eğit imiş ,  nlara sevgi ve saygı aşı
lamıştır. Özell ikle Baciyan-ı Rum örgütü XI I I .  yy da İslam ahlakının 
etkisiyle, kız çocuklarını sosyal , ekonomik ve pedegoj ik açıdan eğit
meye önem verınişlerdir.(30) 

30 Bak. Prof. Dr. Afet İnan, Tarih Boyuuca Türk Kadınının 
Hak ve Giirevleri , s. 5-101 ,  ls t .  1 99:! . 



Fütüvvetçilik ve Ahlak 

Fütüvvet, Allah' ın emirlerine uymak, güzel ibadet, her kötülüğü 
bırakma ve güzel ahlaka sarılınadır. 1 1 80- 1 225 yı l ları arasında Abbasi 
Hükümdarı olan Nasırlidinil lah Ebul-Abbas Ahmet, bu örgütü 
kurdurmuştur . Devrin filozofu Ebu Hafs Ömer es-Sühreverdi (ölm. 
1 234) Fütüvvetname ad ı veri len tüzüğü hazırlamıştır. Avarif fı l
Mearif yazarı olan ve Fütüvvetname'y i düzenleyen Ebu Hafs Ömer 
es-Sühreverdi ile Filozof Sühreverdi El-Maktul 'u karıştırmamak 
gerekir. 

Fütüvvetnaıne, ahlakın temel i lkeleri olan unsurları içerir. Bu 
örgüte üye olan lar Ayyar, Şatır, Feta veya R ind gibi adlar alırlardı . 
Nasırl id in i l lah ilk kez, 1 1 82'de Şeyh A. Cebbar el iyle Fütüvvet Şer
betinden içti ve Fütüvvet giysisi giyd i .  Hükümdar bu örgütle, devlet 
otori tes ini güçlend irmek ve huz;uru sağlamak istiyordu. Bu sebeble 
örgüte hem d in adamları ve hem de çeşit l i  mes lek mensupları alını
yordu .  Bu amaçla, örgütün etkis in i sınırları dışına da yaymaya çalıştı . 
M ısır Kölemen lerine ve Anadolu Selçuklu Sultanlarına fütüvvet
çi l iğin kabu lü i le  ilgi l i  elçi ler yol ladı ve onun önerileri iyi kabul 
gördü .  

Arapça ' da başkasını · düşünmek, e l i  açıklık ve  konukseverl ik 
anlamında kullanılan Mürü\,vet sözcüğüne denk olarak kullanı lan 
fütüvvet, iyi niyet l i  kimselerce sevgiyle karşı landı. 

Türkler, Fütüvvete karşılık olarak "akı" İranlılar ise "civan
mert" sözcüğünü kullanmışlardır . Fütüvvetçil ik örgütünün üyesi 
" Feta 'da aranan vas ıflar tüzüklerde belirtil iyordu. Fütüvvetçiliğe 
kaynak olan kimsele r aras ında , A. Ker im İbn Hevaziıı İbn Abdilmelik 
( 1 072) ve Em ir Unsur e/-Maali Keykavus ( 1 090) vardır. Kuşeyri 
ünvanıyla tanınan X I .  yy . b i lgin ler inden Reisale-i Kuşeyriye yazarı , 
Abdülkerim b. Hevazin' in fütüvvetç i l iğe çok etkis i olmuştur. Bu 
hususta tanınmış M utasavvıf Siilenıi ' nin " K ütabül-Fütüvvet' i (Ölümü 
H. 4 1 2) ve demin adın ı zikrett iği m iz Keykavus'un . "Kabusnarne"si 

65 



Sühreverdi'ye kaynak olmuştur. Sühreverdi, Fütüvvetnamesinden 
önce Avarif ul-Mearif adlı eserinde Fütüvvetden söz etmiştir. Ahlaki 
ve dini kitaplarda dağınık olarak yer alınış olan fütüvvet kural larını, 
Sühreverdi, Fütüvvetnaıne'de düzene koymuştur. 

Nasır'ı böyle bir örgüt kurmaya zorlayan sebepler arasında dış 
etkenler de vardı. İçte ve dışta huzursuzluklar mevcuttu, 1 1 7 1 yılında 
Mısır'da Selahüddin Eyyübi, bağımsızlığını i lan etmişti . Aynca
Şam'ı, Musul'u, Yemen'i ve Kudüs'ü işgal etmişti . Anadolu Selçuklu
larından ikinci İzzettin Kılıçarslan başarılara ulaşmış ve devletinin 
itibarını artırmıştır. Doğu tarafta ise, Harezmşahlar Sultan ı olan 
Alaeddin Tekeş, Kirman bölgesinde Irak Selçukluları Hükümdarı 
il. Tuğrul'u 1 1 94 yılında astırıp, onun ülkesine sah ip olmuştur. 
Batiniler ise I sfehan, Cürcan, Mazenderan ve Taberistan dolaylarında 
faaliyet gösteriyorlardı . İşte böyle bir ortamda dahilde asayişi sağ
lamak ve ahlaki bir sistemi çeşitli ülkelere yaymak amacıyla Nasır
lidinillah fütüvvetçil iği örgütledi .(3 1 )  

Fütüvvet, geniş ölçüde sevgili Peygamberimizin sünnetlerinden, 
Sahabenin sözlerinden ve Kur'an ahlakından esinlenmiştir. Fütüvvet
çiliğin ahlaki olarak başlıca ilkeleri şunlardır :  

1 - Dostlarla ilgileri hoş tutmak ve onların ihtiyaçlarına cevap 
vermek. 

2- Kötülüğe iyilikle karşılık vermek. 

3- Dostların hatalarını aramaktan vazgeçmek. 

Nitekim Sevgili Peygamberimiz : 

"Eğer sen Müslümanların hatalarının peşine düşersen, onları 
bozarsın veya onların bozulmasına sebep olursun" buyurmuştur. 

4- Yemekte kusur bulınamaktır. 

Nitekim Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber 
hiçbir yemeği ayırdetınezdi . İştahı yoksa yemezdi . 

5- Güzel Ahlak sahibi olmak. 

31 Bak. Cemal Anadolu, Türk-İslam Medeniyetinde Ahilik Kül
türü ve Fiitüvvetnameler, s. 367-63, Ank. 1991 ; Dr. Halime Doğru, 
XVI . Yüzyılda Sultanönü Sancağı'nda Ahiler ve Ahi Zaviyeleri, s .  
7-32, Ank. 1991 ; Neşet Çağatay, Fütüvvetle Ahiliğin Ayrıntıları, 
Belleten, C. XI, Ank. 1971 . 
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Sevgil i  Peygamberimiz "Ben ahlakın güzel l iklerini tamamlamak 
için gönderi ldim" demiştir . 

6- Başka larıyla kaynaşmak ve ülfet etmekt i r . Yani insanlara 
yakm olmaktır . N itekim Sevgi l i  Peygamberimiz "m ümin  başkalarıyla 
iyi geçi nen ve kendi siyle iyi geçini len kimsedir" buyurmuştur. 

7- Cömertlik : 
Sevgi l i ,  Peygamberimiz, 

"Cennet cömertlerin yurdudur" demiştir . 

8- Dost, akraba ve tanıdıklarla sevgiyi ve saygıyı korumak. 

Sevgi l i  Peygamberim iz. 

"Allah eski dost l uğu koru mayı sever" buyurmuştur. 

9- Maddi bakımdan dostları ve komşuları gözetmek . 

N itekim bir had i ste Hz. M hamıned " komşusu aç iken uyuyan 
bizden deği ld ir" buyurmuştur. 

1 O- Başkasının yediğine, içtiğine kıskançl ıkla bakmamak. Bir 
hadiste : 

" Birin iz kardeşinin lokmasına gözünü dikmesin" buyrulmuştur" . 

1 1 - Günaha girmeyen h ususlarda dostları ve insanları idare 
etmek. 

1 2- Dostlara yardım etmek ve onlara uymak. Sözgelim i  birisi 
davet etse kabul etmek. 

1 3- Tutumluluk, kendi a i les inden önce arkadaş ların ı düşünmek. 

Hz. Fatıma (Allah ' ın ,Elçisinin kızıdır) Eşi Hz .  Al i '  den bir hizmetçi 
i stemiş ve Hz. Ali 'den şu cevabı alm ıştı r .  

"Suffa ehlini bırakayım . Karınları açl ıktan bükü lsün, sana hiz
metçi tutayım, öyle mi ?". 

1 4- Konuğu ve ziyafet vermey i sevmek. Al lah' ın elçisi şu hadis-
leri buyurmuştur : 

" Misafir kondurmayan bir topluluk ne kötüdür" 

" M isafir kabul etmeyen bir kimsede hayır yoktur" . 

B i r  misafi r geldiği zaman konuk sah ibi ona saygı göstermeli ve 
yerinden kalkma lıdır. 
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1 5- Doğru olmak : Süfyan İbn Abdi/lalı Es-Sekafl Allah'ın el
ç isinden sormuş ; bana öyle b ir  amel söyle k i  senden sonra k imseden 
sormayayım .  Sevgi l i  Peygam berimiz cevaben "A l lah'a inandım de 
sonra doğru ol"(32) .  

1 6- İlkelerden b ir i s i  de gözü tok,  gön lü  gen iş olmaktı r. N itekim 
sevgi l i  peygamber imiz, kend ine bağlı o lanların gözler in in tokluğu 
ve gönül lerinin geniş l iği i le cennete gi receklerini müjdelemişt ir .  

1 7- Fütüvvet in i l kelerinden bir is i  de şefkatl i  ve ince ruh lu ol
maktır. ·Sevgi l i  peygamberim iz, bineği olmayanın ve azığı bulunmaya
nın varlıklı k imseler tarafından sev ind iri lmes in i  emretmiştir. 

1 8- Dostça Bağları güçlü tutmak ve Al lah için birbirini sevmek, 
Peygamberim izin buyrukları arasındadır .  Sevgi l i  peygamberim iz : 

" Benim için birbirini ziyaret eden ler, gid ip gelenler benim sevgimi 
hakederler" buyurmuştur. 

1 9- Allah ' ı n  elçisi şöyle buyurmuştur ;  "Dört şey vardır ki bunları 
taşıyan kimse dünyada ne kaybederse etsin önemi yoktur : 

a) Emaneti Korumak, b) Doğru Söylemek, c) G üzel Huylu 
olmak, d) Helal Yoldan Para K azanmak . 

20-- Fütüvveti ben imseyen b ir  k imse e lb isesini giymeden önce 
iç in i  temizlemel id ir .  "Allah ' ın  elçisi şöyle buyurmuştur. "Kalpleriniz 
tem iz olmadıkça yünden elbise giymeyiniz. Çünkü bir insanın kalbinde 
çörçöp gibi düşünceler olduğu halde Tasavvuf elbisesi giyerse yüce 
A l lah Cebbar sıfatıyla onu çıkarı r" . 

2 1 - Fütüvvetçi ziyafet vermekten hoşlan ır .  Konuklara iyi dav
ranır. N itekim Al lah' ın Elçisi "Al lah'a ve ah iret gününe inanan kimse 
konuğuna güzel ikramda bulunsun'' demişt i r. 

22- Fütüvvetçi yakın larıyla iy i geçinir. Yaşama sevincin i bi l ir .  
Zamanına göre eğlenme hakkını da kul lanır . Ama, bütün bunlar 
edep çerçeves inde ol ur. N itek im Al lah ' ı n  Elçisi latife yapmaya izin 
verm iştir . 

"Allah, dostlarının yuzune somurtan insana iyi bakmaz" anla
mında bir hadis de rivayet ed i l i r . 

32 B ak .  As-Süleml, Tasavv ufta Fütüvvet, Çev. : Süleyman Ateş, 
s. 19-29, Ank . 1977 : Abrliilh aki Gölpınarlı , Yüz Soruda Tasavv uf, 
� .  66- BO, İst. 1%9.  



23- Fütüvvetçi yaptığı işten karşıl ık da beklemez. Ayrıca bir 
iyi l ik  yaparsa bunu gözünde büyütmez. 

24- Fütüvvetç i bir hata işlerse tevbeye sarı l ır .  Sağlam bir  irade 
i le yaptığı yanlışlara dönmez. Tevbe üç  şey le gerçek olur : 

J -- Geçm işteki yanl ı ştan p işmanlık duymak. 

2- O yanlışa dönmemeye kesin karar vermek. 

3- Kalbiy le Al lahtan sakınmak. 

25- Fütüvvetçi ,  A l lah'ın velilerin i  ve ahlakl ı bi lge kişileri sever. 

26- Fütüvvetçi tevekkülü yan l ış anlamaz. Çaltşmayı rehber 
edinir. Tembel l ikten kaçar. 

. 

27- Fütüvvetçi A l lah' ın yasakladığı haram şeyleri i ş lemez. 
Dinin kura l larına saygı l ı  ol ur. 

28- Fütüvvetç i ,  şu had isi rehber edin i r. "Sana nası l  gel inmesini 
i stiyorsan insanlara öyle git". Bu hadis insana Türkçedeki "İğneyi 
kend ine, çuvaldızı başkasına batı r" atasözünü hatı rlatmaktadır. 

29- Fütüvvetçi kalbinde Al lah sevgisini taşır ve sohbetlerle bu 
sevgiyi güçlend irir .  Din kardeşleriyle sohbet yapıldıkça manevi duy
gular zenginleş ir .  

30- Fütüvvetçinin bir özelliği de kendine güvenmektir. Rızık 
için tasalanmadan çalışmaktır. 

3 1 - Fütüvvetçi ,  zaman zaman nefsini hesaba çeker. Yaptığı 
yanl ışları gözden geç i ri r .  M utluluk yolunu arar. 

32- İnsanın gücü yettiği halde başkalarını affetmesi ve intikam 
almaktan vazgeçmesi Fütüvvet gereklerindendir .  

33- İyi bir Fütüvvetçi ,  başkalarının kusurlarını deği l ,  kendi 
yan lışlarını görür. Tanınmış Mutasavvıflardan Zinnun şöyle demiştir : 
"Kim insanların kusuruna bakarsa kendi kusuruna kör o lur. Kim de 
kendi kusuruna bakarsa insan ların kusuruna karşı kör olur" . 

34-- Halka karşı güzel zanda bulunmak da Fütüvvet gereklerin
dendir . B ir  gün Cüneyd-el-Bağdadi'ye halk sana çok soru sorarak 
yorgunluğa sebep oluyor demişler. O da şu  cevabı vermiş : " Ben onlarda 
sizin gördüklerin izi görmüyorum . Ben onların belki kurtuluşlarına 
vesi le o lacak bir kelimeyi bulmaların ı  d i l iyorum" . 

35- İyi bir Fütüvvetç i ,  arif ve bi lgin bir k imsenin sözünü an la
masa da öfkeyle karşı l ık vermez. 

69 



Fütüvvetçi Seriy Sakati'nin şu tavsiyelerin i benimser : 

- Nefsi için heva ve hevese uymaz. 

- Şehvet için tek adını atmaz. 

- iradesini güçl ü tutar. 

- lnsaııların kazançların ı  kıskanmazlar. 

- Kimseye s ıkıntı vermezler. 

- El lerini, midelerini ve edep yerlerin i  korurlar. 

- Gösteriş yapmazlar. 

Dinde büyüklere uyarlar. 

Öğünme sevdasına kapı lmazlar. 

- Al lah ' ın dostlarıyla oturmaya önem verirler. Yüce Tann'yı 
memnun edecek herşeyi yaparlar. 

36- Fütüvvetçi yaltaklanmadan hoş lanmaz. Çünkü yaltaklanan 
insan doğrunun kokusunu alamaz. 

37- Fütüvvetçi Evren 'de ve içinde bul unduğu her halde hür 
olmaya çalışır. Buradaki hürriyet gönül genişl iğidir . A l lah'a sığın
maktır. Hak ve hukuku gözetmekti r. Dünya mal ının kölesi olma
ınaktll" . 

38- Fütüvvetçi kendisini i lgilend irmeyen sorulara karışmaz. 
Al lah'ın elçisi şöyle buyurmuştur. "K işinin iyi müslüman olmasının 
işaretlerinden birisi kendis ini i lgi lendirmeyen şeyleri bırakmasıdır ." 

39- Fütüvvetçi karşıdakin in hal ine göre o layları değişti rmez. 
Yaşamadığı şeylerden sözetmez. 

40- Fütüvvet gereklerinden birisi yanl ı ş larından dolayı öğren
cileri hırpalamamaktır. 

4 1 - Fütüvvetçi alçakgönül l ü  o lup veri len akil öğütleri kabu l 
eder. Fudeyl b. İyad' ın fütüvvet ehl ini şöyle tarif ettiği rivayet ed i l i r. 
Kendisinden sözedildi  mi  alçak gönüllü olur, bir öğüt veri ldi  mi hakkı 
kabul eder. 

42- Fütüvvetçi ,  yaratı lan varl ı klara deği l yalnız Al lah'a güvenir .  

Yahya b. Muaz- er-Razi şöyle söylemişti r :  "Şu dört şey veli 
sıfat ıdı r ." 
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a )  Herşeyde A l lah'a güvenmek, 

b) Herşeyde Al lah 'a başvurmak, 

c) Herşeyde ondan yardım istemek, 

d)  Dünya tutkusunu gönülden atarak orada A\lah ' ı  anmak. 

43- Fütüvvetçi bütün yaratıklara karşı sevgiyle doludur. 

Sonuç olarak fütüvvet in gerek leri şu hususlara dikkat edilmesini 
içermekted ir. 

- Emaneti . koruma, doğruluk, sabır, iyi kardeşlik, cömertl ik, 
yapılan iyil iğin karşılığını beklememek, kötülükten utanmak, iç ve 
dış temizl iğe önem vermek, A l lah'ı ve yarattıklarını sevmek, insaflı 
olmak, kusurları düzeltmeye çalışmak, özrü kabul etmek, herkese 
güleryüzlü o lmak, güzel öğüt dinlemek, misafiri h oş tutmak, ai lede 
dayanışmayı sağlamak, komşuluk haklarını yerine getirmek, kimsey i 
aldatmamak, kin gütmemek, yalan söylememek, yoksul lara yardım 
etmek, kend ine güvenmek, için i ve dışını bir tutmak, kısacası güzel 
ahlak sahibi olmaktı r .(33) 

33 Bak. As-Sulemi , Tasavvufta Fütüvvet, Türkçeye Çeviren : 
Süleyman Ateş, s .  22--91, Ankara 1977 . 
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Ahilik ve Ahlak 

Ahil ik,  fütüvvetçi l ikten etki lenmiştir. Ancak amaç ve yapı ola
rak fütüvvetçi l ikten farkl ı  içeriğe sahiptir. Ahil ik daha çok Türk 
toplumuna mahsus bir örgüttür. Buna fütüvvetçiliğin gelişmiş bir 
hal i de diyebil iriz. 

Ahilik, toplumda haberleşme, ulaşım ve güvenl ik sorunlarıyla 
i lgi l i  olduğu kadar ah laki ve ekonomik  kural ları taş ıyan bir örgüttür. 

Ahi üyeleri, yiğitl iğe, eliaçıklığa, konukseverl iğe ve usta-kalfa-
çırak düzenine önem verirlerdi .  

Anadolu'da gel işen Ahil ik, başlıca, şu  sonuçları doğurmuştur. 

1- Türklerin göçebe hayattan şehirleşmeye geçişleri .  

2- X l l l .  yy'da, Türk olmayan unsurların hakim olduğu ekonomik 
hayata Türklerin üstün bir güçle katı lması ve örgütlenmesi . 

3- Türk esnaf ve sanatkarları arasında meslek düzenlemesi 
yapılarak şeh irlerde ayrıcalıklı bir duruma geçilmes i .  

4- Kentlerin ekonomik hayatında Türklerin söz sahibi olarak 
önemli bir yer i ga l etmeleri .  

Gerek 1 07 1  Malazgirt savaşından sonra ve gerekse Xlll. yy'da 
Moğol Cengiz' in  saldırı larından sonra, Anadolu'ya kitle halinde 
insanlar göçetmiştir. Buhara, Semerkant, Taşkent, Belh, Merv gibi 
şehirlerden İran ve Azerbaycan yoluyla Anadolu'ya gelen kitleler 
burada örgütlenme gereğini duydular. M oğollar okumuşlara, usta ve 
kalfalara daha çok sataştıklarından dolayı, bu beceri sahibi insanlar 
Anadolu'yu hem sığınak, hem de yurt olarak seçti ler. Bu gelen kitleler, 
kendilerini savunabilmek için örgütlenmeyi, askerlik alanında, t icaret 
alanında ve manevi değerler alanında başarıyla yaptılar. Kaynaklarda 
Anadolu' daki gruplar şöyle sıralanır : 



Gaziyan-ı Rum . 

Baciyan-ı Rum.  

Abdalan- ı  Rum.  

� Ah iyan-ı Rum.  

Kuşkusuz Xl l l .  yy. 'da faal iyet gösteren M evlevi ler ve Bekta5i ler 
de topl umun örgüt lenmesinde öneml i  rol oynadılar. Özel l ikle Bek
taşi l iğ in . Türk kültürün ün d i l ,  m üzik, folklor, edebiyat ve felsefe 
alanında yaşamasına katkıs ı  büyük o lmuştur. 

Türk Kü ltürünün ve ahJakının muhafazasında Ahi l ik kültürünün 
etkileri a s l a  i nkar edi lemez. 

Bir deri işçisi olan Ahi M ahmut Evran ( ö .  1 280) sosyo-ekonomik 
bakımdan toplumda düzenleme yapmıştır. Bu düzenlemede esnaf 
ve sanatkarların hem ahlak ve hem de meslek açısından bazı i lkelere 
uyması söz kon usudur. 

Bu arada Kalenderil ik, Haydari l ik, Rifail ik ve Melamilik gibi 
büyük dini ekol lerin de hoşgörü l ü  d in anlayış ı  çerçevesinde Türk 
kü ltürün ü Anadol u'da yaymakta payları büyük o lmuştur. 

Ahi Evran' ın kurduğu Ahil ik, aynı zamanda edinilen yurtları 
savunmada da yer almıştır. Böylece atalarımız Orta Asya'daki kül
türlerini İs lamiyet ' in ışığıyla zenginleşt i rerek Anadol u'da yaşatmışlar 
ve Türk ahlakının burada sev ilmesin i sağlamışlard ı r. ( 34) 

Ah i liğin amaçlarının başında sanat ve Ticarette yeni bir hayat 
alanını açma vardır .  Türkler başka d ine sahip, başka gelenek ve göre
nekler taşıyan topluluklar arasında yaşıyordu. Kendi aralarında sanat 
ve t icaret açısından örgütlenmeleri onları güçlendirmişt ir .  

Ayrıca A hi l ik  örgütüyle askeri, mesleki ve ahlaki bir eğit imin 
başlatılması Türk toplumuqu moral açısından üstün seviyeye getirmiştir. 
B i l indiği üzere Fütüvvetçi l ikte Fütüvvet kadehinden içme ve Fütüvvet 
şalvarından giyme töre lerde adet halindeyd i .  Ahil ikte ise sanat ve 
meslek eğit im i  söz konusu olduğundan ekole giriş törenlerinde önlük 
ya da kuşak k u şatma esas a l ınm ıştı r . 

Ahil ikte toplumda kültür, manevi değerler ve maddi değerler 
açısından öne geçm iş ki mselere bazı lakaplar  veri l iyordu. Bu lakaplar 

34 Bak. Prof. Dr. Neşet Çağatay, Fütüvvetçilikle Ahiliğin Ayrın
tıları, Belleten, C .  XI, Sayı :  159,  s. 425-437,  Ankara 1976 ; Dr. Halime 
Doğru, XVI. Y üzyılda Sultanöııü Saucağmda Ahiler w Ahi Zaviyeleri, 
s. 7-33,  Ankara 199 1 .  



bir şerefi ifade ed iyordu . B u  lakaplar aras ında " İ h tiyarüddi n , Fahrüd
d in, Şerefüddin,  N izamüdd i n ,  Sa lahüddi n ve Ekınel üddin" gib i  
ünvan lar vard ır .  

Sözgelimi gerçek adı Mahmut olan Ahi Evran'a N asirüdd i n  
lakabı veri lm işt i r. 

Ahil ikte örgütlenmenin başlangıcı nda deri işç iler i sözkonusuydu .  
Esasen örgütün kurucusu Ahi Evran b i r  deri işçis iyd i .  Ancak örgüt 
tutunup gel iş ince, deri işçi lerinden başka sanatkarlar, esnaflar ve 
başka meslek sah ipler i  t �şki lata alınabi lmişt ir .  

A h i l iği anlatan Fütüvvetnamelerde görüldüğü üzere h üküm

darlar, emi rler, prensler, öğretmenler ve kadılar da Ahiliğe gireb i l 
miştir. 

Ahilik tembell iğe karşıdır. Bedavacılığa ve asalak yaşamaya 
karşıd ır. Bazı tarikatlerde görüldüğü gibi " Bir  lokma, bir hırka 
yeter" z ihniyetin i de doğrulamaz. Çalışmayı yeğler. İnsanın onurlu,  
güven l i ve üretken yaşamas ın ı  terc ih  eder.  

Ahil iğin amaçları ndan biris i  de ahlak ve terbiye açısından iyi bir  

eğitim vermekt ir . Açtıkları i şyerlerinde U sta-Kalfa-Çı rak mertebe
lerin i ve görevlerini iyi tespit etm işlerdir .  Böylece Türk Sanatkarlar 
ve üreticiler iyi bir dayanışma ve yardımlaşma s i stem ine sahip ol
muşlardır. 

Başka unsurdan olan esnaf ve sanatkarlarla yarışacak düzeye 
gelm iş lerdir . Gençleri eğitmek için Ahi zaviyelerinde toplanmak usül 
hal ine gelmişti .  

Ahil iğin amaçları ndan bir is i  d e  konuklara h izmet vermekti r .  
Orta Asyadan olsun, başka bölgelerden olsun gelen konukları esnaf 
ve sanatkarlar kazançlarından para toplayarak akşamları yemek 
vermek suretiyle ağırlarlardı .  Bazen de her komşu birer kap yemek 
göndermek suretiyle  bu ağır lama i ş in i sürdürürd ü .  

Ahilik Türk göçmenlerin yer yurt sahibi olmasında, soydaşlarının 
Anadolu'da tutunmasında yardımcı olmuştur.  Y urtsuzlara yurt 
vermiş, işsizlere iş alanı açmıştır. Böylece göçmen olarak gelenlere 
Ahil ik avunma ve güç kaynağı olm uşt ur.  

Ahi l ik örgütü yüzyı l larca top l u m u etki lemiş, ahlaki açıdan da 
sanatkar ve meslek sah i plerine yararl ı olmuşt ur. Ayrıca 1 363 te yeni
çeri Ordusunun kurulmasında rol oynamıştır . B u  hususta Hacı Bektaş 
Veli'nin görüşlerinin etkisin i unutmamak gerekir. 
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Ahiliğin koyduğu ilkeler daha sonraki dönemlerde kanunname
lerin ve tüzüklerin oluşmasına yardım etmiştir. 

Esnaf ve sanatkara yeterlik ve izin belgesi verir hale gelmiştir. 
Şehir ve kasabalarda çarşılar, dükkanlar, işyerleri kuruldu. 

XVII .  yy. 'dan sonra kurulan ve Ahiliğe benzeyen Gedik örgütüne 
gayrıınüslim yurttaşlarımız da girebilmiştir. Böylece Gedik örgütünde 
çeşit l i meslek sahipleri bir arada dayanışma içinde çalışabilmiştir. 

Gedik, bir ölçüde ayrıcalık ve tekel manasına gelir. Birisinin 
belgeye dayanarak yapacağı işi, birisinin izne dayanarak yapacağı işi 
veya satacağı mah başkası izinsiz satamaz. Çünkü gedik örgütü bunu 
dinlemeyenler hakkında yaptırımlar içermektedir. Gedik örgütü 
resmen bil indiğine göre l 720'1erde yaygın ve geçerli hale gelmiştir.(35) 

Dernek ki Gedik, bir sanatı ya da bir ticaret işini yürütebilmek 
için izne sahip olmaktır. Tanziınattan sonra tekelciliğin zararlı ol
duğu anlaşıldığından Ticaret ve sanayide. Gedik örgütüne hükümetçe 
iltifat ed i lmemiştir . 

Demek oluyor ki Ahilik ve Gedik, Türk toplumuna mahsus 
ahlaki, ticari ve mesleki bir örgüttür. 

35 Bak. Prof, Dr. Ethem Ruhi Fığlalı, Türkiye'de Alevilik Bek
taşilik, s. 1 1 3-118,  Ank. 1 990 ; N. Çağatay, Fütüvvetçilikle Ahiliğin 
Ayrıntıları, s. 433-438;  Prof. Dr. İ .  Agah Çubukçu, Türk-İslam Kültürü 
Üzerinde Araştırmalar ve Görüşler, s. 1 9 1-195, Ank. 1987. 
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Hacıbektaş Veli ve Bektaşilik'te Ahlak 

Alevi-Bektaşi ahlak anlayışı Türk Töreleriyle karışmış ve İslam 
ahlakına uyarlanmış i lkelerdir. Bunların anlayışları , i nançlarıyla 
içiçedir. Allah'ı ve Peygamber Hz. M uhammed'i  kabul edip doğru
layan Bektaşiler, Hz. Muhammed ve Hz. A l i  soyundan gelen 1 2  
imamı kutsal sayarlar. Hz. Al i  ve evlatlarını, Hanefiye mezhebi 
mensupları da çok severler. Müslümanlar Hz. Ali 'nin y iğitl iğinden 
övgü ile söz ede-rler. 

Alevi-Bektaşi ahlak ilkelerinde eline, bel ine, d i l ine sahip olmak 
temel esaslardır. Her Bektaşi şu hususlara dikkat eder. 

- M uhtaçlara ve kendinden küçüklere sevecen davranmak, 

- Yanlışları affetmek, 

- Müşkilleri çözmek, 

- Sözünü yerine getirmek , 

- Karıştırıcı l ıktan sakınmak, 

- Kanaat sahibi ve özverili olmak, 

- Üstad (Mürşid)' in isteklerine uymak, 

-- Temiz giyinmek, 

-- Gerçek için savaşmak, 

- Haksızlıkla savaşmak, 

- Ümitli olmak, 

-- Olaylardan ibret almak, 

- Sahip oldukları nesnelerin bir bölümünü dağıtmak, 

- Kendini yoksul görmek yani övmemek. 

Alevi-Bektaşiler, Bahar Bayramı olan NEVRUZ'u İmam Ali'nin 
doğum günü sayar ve kutlarlar. Esaserı Nevruz, Ortaasya'dan beri 
Türklerin bayramıdır .  Alevı·-Bektı:ış iler Kerbela'nın anısına yas tuta rlar. 
Bu olayın geçtiği Muharrem ayını matem ayı sayarlar. Bu ayda düğün, 
n işan ve benzeri törenleri yapmazlar. Muharrem ayının ilk 1 2  günü 
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o ruç tu tar lar .  Ramazan o rucuna it i razları yoktur. Ramazan ayında 
oruç tutan Alevi-Bektaşi ler de vardır. (36) 

Bektaşilerde bi l indiği üzere dört kapı ve 40 makam vardır. 

Dört kapı şunlardır : Şeriat, Tarikat, Hakikat, Marifet . 

Bunların her bir in in on makamı vardır. Bu makamlar ahlak 
i lkeleriyle de i lgi l id ir .  

Şeriat111 Makam/an : 

1 - Al lah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, öldükten sonra 
di r i lmeye, iyinin ve kötünün Al lah'tan olduğuna inanmak, Tabii 
inanmak sadece di l le olmaz, gonülle de tasdik gerekir. 

2- İslam' ı  kabul etmek ; Bunu açıklayacak olursa, Allah'a ve 
peygambere imandan sonra ibadeti de üstlenmek deı:nektir .  Bu ibadete 
Namaz, Oruç, Zekat ve Haç dahi ld ir .  

3- İl im öğrenmek ; Yalnız i l im öğrenmek yetmez i l imle amel 
etmek gereklidir .  Kadınlar da ilim öğrenmelidir. 

4- ihsanda bulunmak. Bu demekti r  ki, Yüce Tanrı'ya karşı gö
nülden bağlanmak, ona karşı baş eğmeyi gereğince yapmak. Nitekim 
Sevgi l i  Peygamberim iz, "İhsan senin A llah'a sanki onu görüyormuşsun 

gihi ibadet etmen demektir" ,  buyurmuştur . 

5- Evlenmek ; Hz. Muhammed "Nikah benim sünnetimdir" 
demiştir . 

6- Helal giymek ve yemek. 

7- Sünnet ehlin in ve toplu luğunun yolunda yürüm�k. Bu demek
tir ki Hz. Muhamıned' in yolunda yürüyerek sapıklığa düşmemekdir. 

8- Şefkatli ve merh'\mctl i olmak. Ni tekim Hz. Muhammed 
"Şef kat İmandandır" buyurmuştur. 

9- Helal yoldan para kazanmak. Riba'yı haram görmek. 

Burada bir hususu açıklamak gerekir .  Kur'an'da Haram olan 
Riba, tefecilikle i lgi l idir. İslamiyet'in müjdelendiği sıralarda bugünkü 
t icari değeriyle bankalar yoktur. Bankaların kazancına karşılık verdiği 
kar veya faiz adı altındaki paralarla tefecilik ayrı şeydir. 

1 0- İyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak . 

36 Bak. Celalettin Ulusoy, Hünkar Hacı Bektaş Veli ve Alevi
Bektaşi Kolu, s .  206- 2 15,  Hacıbektaş 1980 .  
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Tarikatm On Makamma Gelince : 

1 - Yola girmek, günahlardan tevbe etmek. Bu hususta Bekta
şiler Kur'an'ın IH. suresinin 103 .  ayetinde geçen "Topluca A l lah'ın 
ipine sarılınız" ayetine sarılmışlardır. Ayrıca Kur'an'm LXVI.  suresinin 
8. ayetindeki "Allah'a samimi bir dönüş ile tövbe kılınız" ayetine 
uymuşlardır. Bil indiği üzere ' 'günahından tevbe eden hiç günah işle
memiş gibidir" hadisi de vardır .  

2- Bir Mürşid'e bağlanmak. Bu hususta Kur'an' ın XVII .  sure
sinin 43. ayetindeki "eğer bilmiyorsanız zikr ehline sorunuz" buyur
duğuna bağlanırlar. Mürşide bağlananların da kendi aralarında 
derecesi vardır : 

a) Kayıtsız şartsız bağlananlar, 

b) Biçimsel olarak (bunların gönlü başka taraftadır) bağlananlar. 

c) Şeyhini beklemediği bir hal üzerine görürse terketmeye hazır 
olanlar. 

Bektaşi sistemindeki mi.irşid 'e bağlanma hususu, i letişim ve ulaşım 
araçlarının gelişmediği ve ayrıca okulların yaygın olmadığı bir döneme 
rastlar. Bu yönüyle bu sistem o zaman için olumlu bir işlev yapmıştır. 
İslamiyette ruhbaniyet olmadığı için günümüzde insanın insana şeyh
miirid çerçevesinde bağlanması gibi bir zorunluluk yoktur. Allah'a 
bağlanmak ve İsJam'ın gereklerini yerine getirmek yeterlidir. 

3- Başı traş etmek, kendini de yol kardeşlerine benzetmek. 

4- İnsanın korku ve umut arasında olması. Allah'tan korkulacak, 
ancak ondan umut kesilmeyecektir. 

5- Hizmet etmek. Sevgil i  Peygamberimiz "Hizmet edene hizmet 
olunur" buyurmuştur. 

6- Nefsi ezmek ve yok etmeğe çalışmak. Kur'an'da nefse karşı 
cihad yapılması emredilmiştir. 

7- Allah'a sığınmak. 

8- Hırka, makas, zenbil , seccade, icazet, ibret ve hidayettir .  

9- Çevredekilere iyi öğüt vermek
. 
ve sevgiyle davranmak. 

10- Aşk, şevk, fakirlik ve kanaatkarlıktır. Sevgil i peygamberimiz 
"Kainata nisbetle aşk, onun ruhu ve özüdür" buyurmuştur. Ayrıca 
"Fakirlik" benim övüncümdür, Kıyamet günü onunla iftihar ede
ceğim" demiştir. 
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Bilindiği üzere Peygamberimizin rakipleri vardır. Mülkü de var 
idi .  Buradaki fakirlik , tüm kötülüklerin yok olmasıdır. 

Marifet 'in Makamları : 

1- Edep. 

2- Korkmak. 

3- Nefsi terbiye etmek, açlığa tahammül etmek ve kanaat sahibi 
olmak. Gök gürültüsü ve bulut yağmura sebeb olduğu gibi, kanaat
karlık ve açlık da derin ve ince düşünme yoluyla sezgiyi güçlendirir. 
İnsanları marifete u laştırır. 

4-- İkra r ve tasdik. 

5- Utanmak . Peygamberimiz "Utanmak imandandır" buyur
muştur. 

6- Cömertlik. 

7- İlim . Sevgili Peygamber imiz "Dünya şu dört şey üzerinde 
durur : Hükümdarların adaleti ,  yoksul ların duaları, cömertlerin el 
açıklığı, al imler in i lmi" buyurmuştur. 

8- SukCmet ve miskinlik. 

9- Gönül kırmamak. 

10- Kendini tanımak. Nitekim Hz. Peygamber "Kendini bilen 
rabbini bilir" buyurmuştur .  

Hakikatin Makamları : 

1 - Alçak gönüllü olmak, kimseyi incitmemek. 

2- Kainata tek bir ' bakışla bakmak, başkalarında kötülük 
aramamak. 

3- Allah' ın verdiği nesnelerden bol bol dağıtmak. 

4- Ölmeden önce nefs in i  düzeltmek . 

5- Yaratıklardan hiçbirine zarar vermemek. 

6- Doğruyu söylemek, mürşid'e gönül hoşluğuyla uymak. 

7- İyi ve olgun kulların girdiği yola girmek. 

8- Kend isinde hası l olan kerametleri gizlemek. 

9- Sabretmek. 
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10- Her şeyi kalp gözüyle gözlemek. Ledunni (gizl i) i lme ulaş
mağa çalışmak. 

Nitekim Yüce Allah Kur'an'da (XVII J .  surenin 65 .  ayetinde) 
"Biz o 'na (Hızır'a) kendi tarafımızdan ledun ilmini öğrettik" buyur
muştur.(37) 

Genelde Alevi--Bekta�il erde adam öldürmemek, yaralamamak, 
haksız yere tecavüz etmemek, mal gasbetmemek, güveni kötüye kul
lanmamak, hırsızlık yapmamak ahlaki i lkeler arasındadır. 

Yalancılık, Yalancı şahitlik, sövme, arkadan çekiştirme, yerme 
alışkanlıkları da yerilmiştir. Bunlar ırz ve namuslarına da son derece 
sahiptirler. Sarkıntılığı bi le büyük suç sayarlar . Tüm kadınlara bacı 
gözüyle bakarlar. 

Aile hayatı, Alevi-Bektaşilerde güçlüdür. Herhangi bir ayıp 
işi yapan, düşkünlük müessesesi gereği cezalandırılır. Sözgel imi ,  
haksız yere Eşini yaralamış veya başkalasının hakkına tecavüz etmiş 
kimse toplumca cezalandı rılır ve dışlan ı r .  

Alevilerde MUSAHİBLİK müessesesi de önemlidir. M usahibl ik 
dört canın kardeş olmasıdır. Başka bir deyimle iki çiftin bir merasimle 
kardeşliğinin tespitidir. Bir Musahib kardeş olduğu Musahib ailenin 
herşeyinden sorumludur. (38) 

Burada bir hususa açıklamak isteriz. 

Alevi-Bektaşilerle Batinileri karışt ırmamak gerekir. Batiniler 
tamamen İrani unsurların etksiyle zuhur etmiştir ve Araplardan öç 
almaya yönelmişlerdir. Bunun için de Ehli Beyt sevgis inin şemsiyesi 
altına girmeye çal ışm ışlardır. Batınilerin Ehli Beyt sevgisi siyasi b i r  
hile biçiminde gel işmiştir. Bunlar I X .  yy. dan itibaren faaliyetlerin i  
artırmışlardır. Yavaş yavaş Arap yarımadasından İran içlerine kadar 
etkilerini sürdürmüşler, daha sonrada Mısır'ı etki lemiştir. 

Ancak bu etkiler Ortayol İslam anlayışı karşısında kitlelere mal 
edilememiştir. Bununla birlikte terör faaliyetleriyle tanınmış bi l im  
adamlarını ve  siyaset adamlarını tehdit etmişlerdir. 

D ini açıdan Batinileri ele alacak olursak Kur'an ve hadislerin 
zahirine itibar etmemişler, Bat ini manalar vererek, i lkeleri saptır-

37 Bak. Prof. Dr. Esat Coşan, Hacı Bektaş Veli;'Makalat, s. 1 12-1 2 1 ,  
Temel Matbaası, Tarihsiz ; J .  Kingsley Birge, Br-ktaşilik Tarihi,  Çev. : 
Reha Çamuroğlu, s. 12 1-125 ,  İst. 199 1 ;  Celalettin lllusoy, Hünkar 
Hacı Bektaş Veli ve Alevi-Bektaşi Kolu, s. 2 1 5-218, Hacıhekta� 1980.  

38 Bak. Haydar K a y a, Musahiplik, İst .  1989. 
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mışlardır. Sözgelimi , Namaz imama uymaktır. Oruç imamın sırrını 
tutmaktır. Zekat malın 1 / 5'n i imama vermektir. Hac imamı ziyarettir 
gibi te'v i l ler yapmışlardır. İ l er i  derecede kandırdıkları kimselere, 
Cennetin anlamının dünya saadeti olduğunu, Cehennemin ise şeriata 
uyarak ibadet sıkıntısına girmek o lduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca 
çeş it l i  çağrı uslül leriyle birçok i nsanı örgütlerine almışlardır.(39) 

Görülüyor ki Türk törelerinin etkisinde kalan Alevilik'le Bati
I).i! ik arasında uyuşma deği l ,  zıt l ık mevcuttur. Türkler ahlakın genel 
i lkelerini Orta Asya'dan beri savunmuşlardır. Bu etkiler Yesevilik, 
Rıfailik, Nakşibendilik ve Mevlevilik gibi d ini yorumlar la Anadolu'ya 
intikal etmiştir. 1 4. ve 1 5 . yy. !arda top lumsal gelişim sonucunda Hacı 
Bektaş Vell ile başlayan yorumlara semah, musiki, nefes, hoşgörü , 
İnsan sevgisi ve aile bağlarına saygı gibi unsurlar girmiştir. Bunlar 
İslami esasa dayatılarak devam ettiri lmiştir. Güçlü bir ahlak sistemi 
Anadolu' da yerleşmiştir. Denebilir ki A levi-Bektaşi!er' in temsil ettiği 
ahlak sistemi ,  Türklüğün İsla ın iyet' le kucaklaşmasıyla yüksek hedefine 
ulaşmıştır. 

39 Bak. l. Agah Çulıukçu, Gazzali v e  Batınilik ,  s. 29-5 1 ,  Ank. 
1964· . 



İhvan us . Safa ve Ahlaki Görüşleri 

Safalı Kardeşler denen bir topluluktur. IV . hicri yüzyılda Basra' da, 
Bağdad'da ve Mısır'da faaliyet göstermişlerdir. Kendi aralarında bir 
demek kurmuşlardır. Kuruculardan şu beş kişinin adı bilinmektedir :  

1 - Ebu Süleyman Muhammed b. Ma'şer al-Busti. 

2- Ebu'l-Hasan Ali b. Harun az-Zencani. 

3- Ebu Ahmed al-Mihrecanl. 

4- Ebu'l-Hasan al-Avfi. 

5- Zeyd b. Rifaa. 

Derneğin merkezinin Basra'da olduğu anlaşılmaktadır. Kurucular 
gizl i  çalışmışlardır. Amaçları felsefeli ,bir din kurmaktır. İslam aleminin 
her tarafına yayılmak istiyorlardı . Yazdıkları ell i  bir risaleyi gizl i 
gizli dağıtıyorlardı. Bu risaleler "Resail İhvan as-Safa" adıyla bilin
mektedir. Risalelerde felsefenin birçok konuları işlenmiştir. Eflatun , 
Aristoteles, pythagoras, Plotinos gibi Yunan düşünürlerinin de görüş
lerinden yararlanmışlardır. Ayrıca Kur'an ve hadislere de dayanmış
lardır. 

Amaçları "eklektik" bir felsefe kurmaktır. Eklektik felsefe 
demek çeşitli ekollerin görüşlerinden faydalanılarak, meydana getirilen 
sistem demektir. Kendi ifadelerine göre, kaynak olarak şu eserlerden 
istifade etmişlerdir :  

32 

1 . Felsefecilerin eserleri (Bu gruba tabii ve matermatik i limler 
dahildir). 

2 .  Kutsal kitaplar (Kur'an, Tevrat, İncil ,  Zebur ve öteki semavi 
kitaplar. 

3 .  Astronomi ,  jeoloj i  ve botaniğe dair eserler. 

4 . Nefsin ve ruhun hallerinden sözeden i lahiyatla ilgili kitaplar) . 



Dernek mensupları halk psikoloj isini çok iyi incelerlerdi. Herkesin 
mizacına göre davranırlardı .  Amaçları, kendi görüşlerini kolayca 
yaymaktı .  Kend i aralarında işbölümü yapmışlard ı : 

\ - Yaş ları 1 5-30 arasında olan gençler : Bunlar san'atla meşgul 

o lup,  üstatlarına kayıtsız şartsız itaat ederlerdi . Bunlara "al-Ebrar" 
ya da "ar-- Ruhama" adı veri l i rdi . 

2- Siyasetle uğraşan başkanlar : Yaş ları 30-40 dolaylarında 
idi . Bunlar "al-Ahyar" ya da "al-Fudala" adı veri l irdi .  Bunlar aynı 
zamanda felsefeyle uğraşırlardı . 

3- Hükümdar derecesinde olanlar : Yaş ları 40-50 dolaylarında 
o lanlardı . Kendi lerine "al-Fudala al-Kiram" adı . verilirdi. Bunlar 
kan unları korumakla görevl iydiler. 

4- Yaşları ellinin üzerinde olanlar : · Bunlar, gerçegı görmüş, 
erişmiş ve ahi ret hal lerine vakıf ol muş kimseler olarak nitelendiri l i rd i .  

Düzenl i  çal ı şan dernek üyeleri , aralarına birçok prensi, vezir i ,  
sultanı, tüccarı , bilgini ,  edibi ,  fakihi ve sanatçıyı almayı başardılar. 
Kendi aralarıııda zaman zaman gizli toplantılar yaparak proğramlar 
yaparlard ı :  B irbirlerine destek olur, moral verirlerd i .  

Resail 'de matematik, felsefe, ruh bil im i ,  astronomi ,  tabiat ve 
din felsefesi üzerinde çok duru lmuştur. Ayrıca ahlaka da önem 
vermişlerdir . Yer yer hurufilik yaptıkları da görülmüştür. Bilindiği 
üzere hurufilik, harflerden ve sayı lardan özel an l am lar çıkarmaktır .  
Hurufi l iğin kaynağı Tevrat'ın  kural dış ı  yorumlarını içeren Kabbale 
adlı kitaptır. Kabbal istler Tevrat'ın naslarını ve harflerini sapık bir 
biçimde yorumlayan kimselerdir. Bunların İslam a!eminde Batınileri 
de etkiledikleri bi l inmektedir. 

Varlık felsefesinde Safalı kardeşler, Plotinos'dan beri bilinen 
"sudur" nazariyesinin (kuramının) etkisinde kalmışlardır. Bu kurama 
göre Allah'tan - ilkin "Akl-ı Evvel" sudur etmiştir .  Akl-ı Evvel'den 
külli nefs çıkmıştır. Her akıldan ikinci bir akıl ve başka bir nefs çık
mıştır. K ülll nef sten sırasıyla felekler meydana gelmiştir .  Akıl ,  faal 

akılda onuncu dereceye erişir. Başka bir deyimle bu akıl dizisinde 
onuncu akıl "faal akıl" dır. Ay altı a!em son felektir. Faal akıl, ay 
altı aıemdeki nesnelere etki yapar. Ateş, hava, su ve toprak kendi 
aralarında oluştukları zaman, faal akıldan suretler, biçimler coşup 
gel i r .  Ana rahminde ne zaman bir çocuk tohumu olursa faal akıldan 
i lahi ruh o insana erişir.  

83 



Kuşkusuz İhvan us-Safü' n ın bu gibi görüşler i , orta yol İslfım 
anlayışı açısından kabul ed i lmez. 

tlwan us-Safü'ya göre bilgi nazariy�si  (kuramı)na gel i nce. Bunla r 
bi lginin üç yoldan elde edi lebileceğini söylemiş lerd ir .  

1 - Duyular yoluyla .  

2- Akıl yoluyla ; akıl insanı diğer canlılardan ayıran yetidir .  
Akıl sayesinde insan kend is ini  eşyadan, eşyayı da birbir inden ayı rır .  
Yine akıl sayes inde insan, kavramlar kurar, sonuçlar çıkarır. Akı l la  
insan iyiyi kötüden ayırır. 

3- Bürhan yoluyla : Bu yolla kazanı lan bi lgi lere zorunl u bil
giler dahi ld ir .  Sözgel im i 2 + 2 = 4  eder, ya da "bir şey aynı anda h em 
var, hem yok olamaz" veyah ut "alem hem kadim dem hadis olamaz" 
gibi önermelerin ifade ettiği bilgi lerdir .  Demek ki aritmetik ve geo
metrinin verdiği bi lgi ler zorunlu bi lgi lerdir .  

İhvanus-Safa, bilgi kuramı nda , kimi zaman çel işkiye düşmüştür. 
Hazen "sansua i izm" akımına meyletm iş ler, duyulara ağır l ık  vermişler, 
her şeyin ölçüsünün insanın duyuları o lduğunu söylemiş lerdir. Böylece 
de "şüpheci l ik"e yaklaşmışlardır. Bazen akl ı esas almış lardır .  Bazen 
de bilgi elde etmek iç in ,  vahyi şart koşm uşlard ır .  

Bunların amacı yukarıda değindiği m iz g ibi ,  din . fel sefesi yaparak 
bütün dinleri tek bir din hal inde bir leşt irmekt i r .  Bu nedenle r isaleler i  
yazarken, her dinin görüşlerinden yararlanm ış lardır. Sık sık K ur'an 
ayetler ine dayanmışlardır .  Görüşleri İs lamiyet ağırl ıklıdır. A rap 
şeriatı i le Yunan felsefesi ni uzlaşt ı rmaya çal ışm ışlardır .  Fakat çok 
defa İslam iyet' e  aykm ve çel i ş ik  ifadeler de kul lanmış lardır. G izl i 
çalışmalarının nedeni ,  kol luk güçlerince izlenmeleri ndendir. Bununla 
birl ikte, Ortaçağ'da bunlar ın yazdıkları r i saleler b irçok kütüph aneye 
yayılmış, birçok bi lgin tarafından okunm uştur.  N itekim büyük 
düşünür Gazali bi le ,  fel sefeyi öğrenmek için İhvanu's-Safa'yı oku
muştur. Bununla birl ikte Gazzali, Safal ı Kardeşler in felsefesinin çok 
çürük olduğunu söylemişt ir .  Ne var ki ,  İbn-i Teymiyye çok tutucu 
bir görüşle Gazzali'yi İhvanu's-Safa r isa le ler in i okuduğu için suç
lam ıştır. 

s ı  

İ hvanu's-Safa'ya göre, insan ahlakına dört şey etki yapa r : 

1 - İnsanın  yarat ı l ı ştan sah ip  old uğu m izaç,  

2- İnsanın iç inde yaşad ığı mem leket ve o memleket in  ik l im i ,  



3- Aile, okul ve din eğit imi, 

4- Çocuğun ana rahmine düştüğü ve doğduğu zamanda gökteki 
yı ldızların durumu.  

İhvanu's-Safa çocuğun ahlakına eğitimin etki yaptığın ı vurgu
lamıştır . Onlar şöyle b ir  hikaye nakletmişlerdir : 

"Mecusi 'n in bir is i  çölde deve üzerinde gidiyormuş. B ir  Yahudi'ye 
rastlamış.  Yahudi yaya olarak yola devam ediyormuş. Mecusi anasın
dan babasından aldığı eğitim gereği olarak Yahudi'ye iyi davranmış. 
Ona ikramda bulunmuş, onun yorgun düştüğünü anlayınca da "gel 
deveye sen bin. Biraz da ben yürüyeyim' ' ,  demiş. Yahudi deveye binince 
hayvanı kamçılayıp, hızla yola devam etmeye başlamış . Mecusi 
"etme, gitme ! . "  diyerek yalvardıysa da, Yahudi deveyi alıp uzak
laşmış . 

B u  h ikayeden amaç, Mecusi 'n in inancı gereği iyil ik yapması, 
Yahudi'nin de kendi d in inden olmıyanı aldatmayı mübah saymasıdır .  
Demek ki insanlar genel l ikle inançlarına ve eğitim biçimlerine göre 
davranırlar. Safal ı  Kardeşlerin hikayeyi anlatmaktan amaçları, bunu 
ifade etmek içindir. 

İhvanu ' s- Safa'ya göre, öldükten sonra insan ruhu şu ahlaki 
özelliklere göre karş ı l ı k  görür : 

1- Eğit im yoluyla edin i len ahlak. 

2- Öğreni len bi lgiler . 

3- İnanı lan fikirler . 

4- Tecrübe ve i rade i le kazanılmış ameller. 

Görülüyor ki,  İhvanu's-Safa, eğitimde irade ve kişisel tecrübelerin 
önemine de yer vermiştir. &ı demektir ki ,  akıl, i rade ve tecrübeyle, 
i nsan kötü alışkanlıklardan kendini korumalıdır. N itekim onlar insanın 
aklını kullanarak başkalarının yaptığı kötü davranışlardan ders 
almasını sal ık vermişlerdir. Hatta "ey iman eden ler ! Kendi kendinizi 
düşünmek s ize aittir." ayetini del i l  geti rerek, insanları vicdan hesap
laşmasına çağırmışlardır. Özellikle öğünmeye, h ırsa ve kıskançlığa 
karş ı o lmuşlardır. 

Safalı kardeşler, i nsanlar arasında kardeşliği engelleyen dört 
davranıştan söz etmişlerd ir. 

1- Kötü fi i l ler iş lemek. 

2- Kötü fikirler taşımak. 
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3- Ahlak ve maneviyattan yoksun bulunmak. 

4- Büyük bir cehalet içinde bulunmak. 

İhvanu's-Safa, i nsanlara, dünya ve ahiret iş lerini beraberce yürüt
melerini salık verm işlerdir. Onlar insanın beden ve ruhtan yapıldığını 
vurgulayarak, hem bedenin sağlığını korumanın, hem de güzel ahlakla 
temizlenmen in önemine dikkati çekmişlerdir. 

"Affı al, iyiliği emret ve cahillerden sakın ! "  anlamındaki 
ayeti şöyle yorumlamışlardır : Onlara göre bu ayetin amacı, erdemi 
sergilemektedir. Bu erdemler de yedi tanedir : 

1 - Zulme afla karşılık vermek. 

2- Yoksullara karşı cömert olmak. 

3- Terke karşı dostluk bağlarını korumak. 

4- Kötülüğe karşı iyilik yapmak. 

5- Aldatmaya karşılık olarak iyi öğütler vermek. 

6- Dedikoducu lehine Allah'a dua etmek. 

7- Hiddete karşı kendine hakim olmak ve kalp sükununu korumak. 

Safalı Kardeşlere göre ahlakın bazısı tabii, bazısı nefsani ve 
ihtiyari, bazısı da fikri ve aklidir . Onlara göre bazı ahlak da kanuni 
ve siyasidir. Tabiat nefsten önced ir .  Ve ona hizmet edicidir. Nefs 
akla hizmet edicidir ve ondan öncedir. Akıl, kanuna ' hizmet edicidir 
ve ondan önce gel ir. 

Ihvanu's-Safü, Risalelerinde Kur'an'dan del i l  getirerek ilim adam
larının, fakih lerin, abidlerin ve özell ikle zah idlerin ahlakmı çok 

öğmüşlerdif. 

İhvan ü's-Safa, insanları dünya ve ahiret durumuna göre dörde 

ayırıyor :  

1 - Dünya ve ahirette mutlu olanlar. Bunlar dünyada zengin ve 

sağlıklıdırlar. Ahireti de hiç ihmal etmezler. Erdemlidirler. 

2- Dünyada mutlu, ahirette . mutsuz olanlar. Bunlar zevk ve 

eğlenceye düşkün olup ahireti ihmal edenler. 

3- Dünyada sıkıntı çekip, ahirette mutlu olanlar. Bunlar yoksul 

olmakla birlikte ahiret için çal ışırlar. 

4- Hem d ünyada ,  hem de ahirette mutsuz olanlar. Bun lar  dünyada 

başarısız olanlar ve dini öğütlere önem vermeyenlerdir .  
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So.ıuç olarak İ"hvan üs-Safa, Kur'an'a ve felsefeci lerin goruş
lerine dayalı dini bir sistem kurmak istemişlerdir. Sistemleri çel işkili 
ve tutarsızdır. Eklektik görüşleri vardır. Dini hükümleri yorumla
maları , duruma göre değişmektedir. 

Ancak ahlaka önem vermişler ve Risalelerini aydınlara okuttur
muşlardır. Felsefi kültürün yayılmasında etkil i  olmuşlardır. Ortaçağda 
bu gibi görüşleri sergilemeleri i lginçtir . Geniş bilgileriyle değişik görüş
leri yansıtmışlardır.( 40) 

40 Bak. İhvunu's�Safii , Resail, C .  1-IV, Beyrut 1957.  
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İbn Miskeveyh'e Göre Ahlak 

İbn Miskeveyh H. 325 / M .  936 y ılında dünyaya geldi . Asıl adı 
Ebu Ali Ahmed b. Muhammed b.  Yakub'tur. Dedesinin isminin 

Miskeveyh olduğu söylenir. Bu yüzden kendisi hazan Miskeveyh ve 
hazan da İbn Miskeveyh d iye lakaplandırı lrnıştı r .  Dedesin in rnecusi 
olduğu rivayet edilir. 

İbn M iskeveyh bir ara vezir M uhal lebi'nin sekreter l iğin i  ve İbn 
al-Amid' in de kütüphane memurluğunu yapmıştı r .  İbn al-Amid' in 
oğlu Ebu'l-Fath zamanında Rey'de İbn M iskeveyh ' in  it ibarı çok 
yüksekti . 

Bize kadar ulaşan Tehzib al -Ahlak, Cavidan-ı Hırad (al-Hikmet 
al-Halide) , Tecarib al-Umern ve al-Fevz al-Asgar adlı eserleri oldukça 
tanınmıştır. 

Kendisi akla ve felsefeye Aristo gibi fazla önem verdiği için 
"al-Mual i ın as-Salis" ünvanı ile amlır .(4 1 ) 

İbn Miskeveyh H. 42 1 / M.  1 030 yılında hayata gözlerini yum
muştur. 

Önemli bir ahlak felsefesi kuran İbn M iskeveyh, çocuk eğitimine 
değinmeği ihmal etmemiştir. Özel l ikle Tehzlb al-Ahlak adlı eserinde 
eğitim sorunu üzerinde durmuştur. 

Ona göre çocuğun ruhu hayvanların ruhları i le olgun insanların 
ruhları arasında orta bir seviyededir .  Çocuk büyüdükçe insani ruh 
gelişir. Buna karşılık hayvani ruhla ilgili özel likler azalır .  

Çocukta i lk önce elem veya zevk veren duygu belir ir .  Sonra şehvet 
duygusu gelişir. Üçüncü olarak çocukta şevk gücü faaliyete başlar. 
Bütün bu duygular çocuğun gıda aramasına yardım eder. 

41 Bilindiği üzere "al-Muallim us-Sani" ümranı Tüı·k Filozofu 
Farabi'ye :ıittir. 
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Daha sonra çocukta gazap gücü meydana gel ir. Böylece çocuk 
kend i nefs in i  eza veren şeylere karşı savunur. N ihayet onda temyiz 
gücünün gel iştiğine şah it o lunur. Çocuk temyiz gücüyle d iğer varlık
lardan ayrı lı r. Çocuğun akl ı olgunlaştıkça insanlığı da olgunlaşır. 
Utanma duygusu geli ştikçe güzel ve ç irk in fi i l leri i ş lemekte ira
des in i  kul lanır . Çocuğun faz i l et hayatına u laşması içi n bu duygu
ların normal olarak gel işmesi gerekl id ir . 

Faz i let hayatının gel i şmesi için iki şart daha lazımdır : 

1 - Şahsi şart : Bazı çocuklar yaradılıştan vahşi olurlar. Bunların 
tabiatları hayvanlarınkine benzer. Gazap gücü fazla olan bu tip çocuk
lar ı eğitmek güçtür. Fakat her yırtıcı çocuk yaradılıştan haşin ve 
yırtıcı değ i ld i r . Bu t ip çocuklar eğit im yoluyla o lgun laştırı l ır .  

2- Sosyal Şaı1 : Çocuğu kötü arkadaşlardan ve tabiatı icabı 
kötü kimselerden korumak gerekl id ir .  Kötülerle düşüp kalkan çocuk 
gerçek fazilet i  bulmakta engel lenmiş o lur. Çocuğu h ikmet sah ib i  
k imselerle ve iy i  huylu arkadaşlarla düşüp kalkmağa teşvik etmel idir. 
lyi k imselerle iy i  f i i l ler iş lemeğe a lışan çocuk gerçek fazilete ulaşmakta 
güçlük  çekmez. 

Bir de çocuğu a lışkın olduğu aile muh itinden zaman zaman uzak
laştırmak yerinde olur .  Çünkü çocuk ai lenin aşırı ihtimamı ve i lgi si 
yüzünden şımarabil i r .  M uh i tinden bel l i  bir zaman için uzaklaşan çocuk 
eza ve cefaya al ışır her şeyde ebeveynine itimattan yoksun kalarak 
kendi  kendini  idareye başlar . 

Bütün bu şartlar yerine get iri ldiği takdirde çocukta faziletin 
yerleşmesi için güçlük çeki lmez. 

lbn Miskeveyh'e  göre çocuğun fazilet i  vücut yapısına, şahsiyetine 
ve iç inde yaşadığı topluma bağlıdır . 

' 
Vücut yapısı deyince çocuğun beslenmesini ,  hareketlerini ve 

sağlığını anlamak lazımdır. Sağl ığına iyi bakılmış çocukta faziletler 
daha kolay yerleşir. Genellikle çocuğa her öğün bir türlü yemek 
vermelidir. Ayrıca meyve ve tat l ı  da yedirmelidir . Çocuk yemeği 
süratl i  yememelidir. Besinleri iyice çiğnemelidir . Üstüne başına yemek 
dökmekten sakınmal ı ve başkalarının yemek yiyişini gözü i le takip 
etmemelidir .  Çocuğa alkol lü içki ler asla vermemelidir . 

Çocuğun sağlam vücfıtlu olması için ona hareketli oyunlar ve 
spor türleri öğretmelid i r. Çünkü spor çocuğu kötü alışkanlıklardan 
alıkor. 

89 



Ay rıca çocuğun rahat ına ve normal uykusuna Ja önem vermek 
gerekir. Çocuk gereğinde sert yataklar üzerinde uyutularak hayatın 
sıkıntısına alıştırı lmalıdır. İbn Miskeveyh'e göre gündüz uykusu 
çocuğu tembelliğe sürükler. Uyku esnasında çocuk üzerine fazla kal ın 
örtüler örtmemelidir. . Çocuk sıcak ve soğuğa karşı dayamklı yetiştiri l
melidir. 

Çocuğun şahsiyetine gelince : Her şeyden önce gönlü bol olmalıdır. 
Paraya ve yiyecek şey lere düşkünlük göstermemelidir. Aynı zamanda 
öğünrne vesilesi olacak giyeceklere ve soğukl uk verecek meşrubata 
fazla düşkün olmamalıdır. Bu faziletlerin çocukta yerleşmesini sağ
lamanın yolu da şudur : Bu tip faziletler edinmiş arkadaşları çocuğun 
yanında öğmelidir. Eğer çocuk bizzat sözü geçen hususlarda t itizl ik  
gösteriyorsa onu yüzüne karşı öğmek yerinde olur. Eğer çocuk iyi 
tavsiyeleri hafife alıyorsa onu bu davranışmdan dolayı ayıplamal ıdır. 

Çocuk kendi kendine itimat etmel idir .  Kendi hizmetini bizzat 
kendis i  yapmalıdır. Öğretmenine h izmet etmeyi borç bilmel id i r. 
Kendinden yaşça büyük olanlara da saygı göstermelidir. 

Ayrıca çocuk güzel sözler ve şi irler ezberlemelidir . Çünkü bu gibi 
güzel sözler onda fazi letin artmasını sağlar. 

Meclislerde çocuk fazla konuşmamalıdır. Bir şey sorulursa, sorul
duğu kadar cevap vermelidir. Onun sözü uzatması doğru değildir. 
Çocuk büyükleri sükunetle  dinlemeğe alışmalıdır. Kötü sözlerden, 
lanetlemelerden ve küfürden sakınmalıdır. Öğretmeni döğerse bağır
mamalı ve başkasından şefkat beklememelidir .  Elemlere karşı daya
nıklı olmalıdır. 

Çocuğun toplumla ilgil i d iğer faziletlerine gelince : Her şeyden 
önce toplum içinde doğru davranışlı olmalıdır. Yalanın zararları , her 
söz başında yemin etmenin gereksizliği çocuğa anlatı lmalıdır. 

Kanaat da çocuk terbiyesinde önemlidir. Kanaata alışan çocuk 
her şeyde itidale ve ölçüye al ışmış demektir. Bu alışkanlık çocuğun 
gönlünü bol kılar. Küçük yaşta altın ve gümüş düşkünlüğünün zarar
ları çocuğa anlatılmalı, hatta bunların yırtıcı ve sokucu hayvanlar 
kadar kötü oldukları açıklanmalıdır. 

İtaat : Çocuk bu fazi lete sahip olmak için başkalarına saygı 
göstermeyi öğrenmel idir. Özellikle ebeveyne ve öğretmenlere itaat 
etmelidir. İtaat sayesinde çocuk nefsini tutınağa, kötü zevklerden 
kaçınmağa ve derslere devama alışır. 

90 



İbn Miskeveyh'e göre bütün bu faziletleri çocukta yerleştirmenin 
yo lu dörttı:lr : 

1 - B u  faziletlere sahip olan kimseler çocuğun yanında öğülmelidir. 

2- Bizzat çocuğun şahsı bu faziletlere teşvik edilerek öğülmelidir. 

3- Çocuk faziletlere aykırı bir suç işlediği takdirde yerine göre 
bilmezlikten gelmelidir. Özellikle çocuk suçunu gizlemeğe çalışırsa 
on un durumu idrak ettiğine hükmedilmelidir. 

4- Fazi letleri yerleştirmek için müracaat edilecek en son çare 
dayaktır. 

Çocukların ahlak eğit imi hakkında genel görüşlerini yukarda 
özetlediğimiz İbn Miskeveyh kitaplarını yazarken Yunan felsefesinden 
faydalanmayı ihmal etmemiştir. Özell ikle ahlak felsefesinde Aristo , 

Eflatun ve Calinos'un etkis inde kalmıştır. Ona göre bütün faziletleri 
kazanmanın amacı en yüksek mutluluğa erişmektir. En yüksek mut
luluk ise en yüksek hayır demektir . En yüksek mutluluk amaçların 
amacıdır. Kendi kendine yeter. Böyle bir mutluluğun başka bir şeye 
ihtiyacı yoktur. En yüksek mutluluğa erişen insan sırf hayırdan başka 
bir şey düşünmez . . Böyle bir mutluluk insanın en kudsi varlığı olan 
akla uymakla sağlanır. Akıl insanı diğer varlıklardan ayırır .  Akla 
uyan insanın fi il leri ilahileşi r. Çünkü İbn Miskeveyh'e göre Akıl 
Allah 'ın insana verdiği en yüksek özelliktir. Fiilleri akli olan insan, 
Allah'a yaklaşmış ve mutluluğa ermiş insandır. 

İnsanları bu amaca ulaştırmanın yolu da onları henüz çocukluk 
yaşlarında eğitmektir. İbn Miskeveyh'e göre eğitim toplumu yücelt
menin temel prensibi ve insanları mutluluğa kavuşturmanın tek yo
ludur.( 42) 

İbn Miskeveyh ahlakla ilgili şu görüşleri açıklamıştır. 

Ona göre insan düşünme gücüne sahip bir varlıktır. Kim daha çok 
düşünür ve farkında olursa onun insanl ığı o derecede uygundur. En 
yüce varlık · hakkında düşünme en üstün düşünmedir. 

İnsan nefsinin çeşitli güçleri vardır. 

1- Olayların gerçekleri hakkında Akıl yürütme ve ayırt etme gücü. 
Buna düşünme de diyebiliriz. 

42 Bak. İbni Miskeveyh, Ahlakı Olgunlaştırma, Çev. : A. Şener, 
C. Tunç, İ. Kayaoğlu, s. 39- 70, Ank. 1983 . 
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2- Nefsin öfke gücü vardır. Bu güç çoğu kez gözüpekl ik, at ı l 
ganlık, egemen olma, yücelme ve her çeşi t  onuru kazanma gibi hal lerle 
ortaya çıkabil ir .  

3- Bedeni arzulardan doğan güç. Nefsin bu gücü de yemek, 
içmek, cinsi arzular duymak ve zevk verici basit seyleri istemek gibi 
şekillerle ortaya çıkar. 

İbn Miskeveyh, i nsanın nefsin i  ah laki i l kelerle eğitmesin i  tavsiye 
eder. Genel olarak eski felsefecilerden beri bi l inen H ikmet (Bi lgel ik) ,  
İffet (Doğrul uk), Şecaat (Y iğitlik) ve Adalet i lkeleri İbn M iskeveyh'ce 
de benimsenmiştir. Bu ilkelerin zıtları ise bilgisizlik, aç gözlülük, 
korkaklık ve haksızlıktır. 

Hikmetin kapsamına şu erdemler girer : 
Zeka, hatırlama, akletme, çabuk anlama ve kolay öğrenme. 

İffet in kapsamına giren erdemler de şunlardır : Utanma, sükunet, 
sabr, cömerl ik, hür olma, kanaat, yumuşak huyluluk, düzenli l ik, iyi 
hal� barışseverlik, ağırbaşlılık ve kötülüklerden sak ınma. Bunları 
biraz açıklayacak olursak, utanma nefsin kınanıp söğülmekten sakın
masıdır. Sfıkfınet, Şehvete karşı nefsin durgunluğunu sağlamaktır . 
Sabr, nefsin ve bedenin kötü zevklerine karşı dayanıklı olmaktır. 
Cömertlik, ne i sraftır ve ne de cimriliktir. Hür olan kimse usul lere 
uygun olarak mal kazanır ve onu usulüne uygun olarak harcar .  
Kanaat, yiyecek, içecek ve hoşlanılacak şeylerde aşırılığa gitmemektir. 
Yumuşak huyluluk nefsin iyi şeylere boyun eğmesi ve güzel olanı 
aramasıdır. 

Düzenlilik, nefsi olayları iyi değerlendirmeye yöneltmek demektir. 
Olaylar iyi değerlendiril irse daha iyi düzene konulur. 

Barışseverlik, nefsin zorla değil, kendi l iğinden gösterdiği anlaşma 
halidir. Ağırbaşlılık, nefsin isteklerine karşı sakin ve dayanıklı ol
maktır. 

·
Y iğitliğin kapsamına giren erdemlere gel ince bunlar, sebat, sabır, 

yumuşaklık, sükfınet, yürekl ilik, sıkıntıya kat lanmak ve düşüncesine 
uygun olarak yaşamaktır. Buradaki sabır korkunç olaylara karşı 
göstcril�n metanettir. 

Yiğitliği ilke edinen kimse elbette korkulu anlarda gözüpek olur, 
kendine güvenir. Üzüntüye kapıl ıp kend i ni hırpalamaz. 

Sebat, acılara katlanma ve korkulu anlara karşı koyma gücüdür. 
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Yürekli l ik, ün kazanma için büyük işlere karşı gösterilen tutkudur. 
Sükfınet taşkınlık etmemektir. Yumuşaklık nefse huzur verir .  Onu 
acelecilikten korur ve öfkeden uzak tutar. Cömertlik ise elibol olmak, 
ikramda bulunmak, yard ımseverl ik, iyilikte bulunmak, hoşgörüdür. 

Doğaldır ki cömertliğin bu yorumundaki durumlar, daha çok 
varlıklı olanlar içindir. Maddi varlığı olmayanlar, elibol olmak im
kanından yoksun olduklarından başka türlü yardım edeceklerdir . 

Adaletin kapsamına giren erdemler de şunlardır : 

Dostluk, ülfet, yakınlarla ilişkiyi sürdürmek, ödüllendirme, kin 
gütmemek, kötülüğe iyilikle karşılık vermek, kötü sözü nakletmemek, 
iftira etmemek, hela l kazanç sağlamak, ailesine ve komşusuna iyilik 
etmek gibi hususlardır. 

i bn M iskeveyh, mal  tutkusu güçlü olanların bu erdem leri de ko
rumada zorlanacağını belirt iyor . 

Aşırı mal tutkusu , acımaktan , gözetmekten ve gereken şeyleri 
yerinde kul lanmaktan alıkor. 

İbn Miskeveyh adaletin kapsamına giren bazı deyimleri görül

düğü gibi güzelce açıklamıştır . Dostluk ise gerçek bir sevgidir. Dost, 

arkadaşlığın gerektirdiği herşeye önem verir. Elinden gelen iyilikleri 
yapar. 

Ü lfet , görüşlerin ve inanışların ortak olmasıdır. Özellikle geçim 
konularında yardımlaşmada ülfetin değeri daha da iyi anlaşılır. 

Sevgi, üstün kişi leri iyi karşılamak ve dostluklar kazanacak işler 
yapmaktır. İnsanlara değer vermektir .  
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Kindi'nin Ahlak Görüşü : 

Kindi ilk Arap d üşünürüdür. Kend isi Yakup İ"bn İshak el-K indi 
olarak bilinir .  Soylu bir ai ledend i .  H icri 252, M iladi 866 da vefat 
ermiştir. 

Felsefi deyimlerin tarifini yapmış, Arap di lini bu açıdan zengin
leştirmiş ve Aristo Fesefesini İslamiY,ete uydurmaya çalışmıştır. Aynı 
zamanda Yeni Eflatuncuların etkisini de taşımıştır .  Ancak bir Müslü
man olarak Allah'a inanmış ve Allah'ın varlığını ispat için mürekkep 
harcamıştır. Özellikle sonradan olan nesnelerin sonlu olacağı düşün
cesinden hareket ederek bir yaratıcının varlığı görüşüne ulaşmıştır. 
Ayrıca eşyadaki çokl uğun sebebinin bizzat eşyada olamayacağı dü
şüncesini işleyerek yaratıcı varlığa ulaşmıştır. 

Kainattaki düzen fikrini de kullanmıştı r .  Onun ahlak görüşüne 
gelince, gerçek nerede bulunursa alınmalıd ır. İnsan ilkin kendi nefsini 
arıtmalıdır. İnsan kendi nefsini düzeltmedikçe Tanısal ve Yüce ger
çeklere ulaşamaz. Nefs şeref sahibi olup basittir .  Onun cevheri i lahi
dir. İnsan iradesiyle onun kötü eğilimlerini orradan kaldırabilir .  
Bir insan ki yemek, içmek ve cinsi arzularını kandırmak tutkusu 
içinde boğulur, işte O insan nefsinin oyuncağı sayılır. Kindi, Eflatun'un 
etkisinde kalarak şu benzetmeleri yapmıştır. 

1- Şehvet gücü domuza benzer. 

2- Öfke gücü köpeğe benzer. 

3- Akıl ise melekle mukayese ed i lebi l i r. 

Ona göre akıl gücü herşeyin gerçeğini öğrenmeye yeteneklidi r. 
İ nceleme yapmaya müsaitt ir . İnsan bu güç sayesinde erdemi kazanır 
ve Allah'a yaklaş ı r. Yüce A llah 'a mahsus H ikmet, Kudret, Adalet, 
Hayır, Güzellik ve Hakikat gibi özellikler vardır. İnsan gücü nispetinde 
bu özellikleri kazanmaya çalışmalıdır. 
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İnsan hakim, adi l ,  cömert , hayırlı olur ve Güzeli ve doğruyu ger
çekten severse Al lah 'a bu yönlerden benzem iş olur. 

K indi, bedenin ölümünden sonra Ruh'un yaşayacağını beli r
lemişt ir . Tem iz r ü h l arın ö ldükten sonra Al lah' ın  ışığıyla ışıklanacak
ların ı ve Tanrısal sır lara ereceklerin i söylem iştir.  Kindi 'nin bu türlü 
deyimleri ,  onun Eflatun' un, Yeni Eflatuncular'ın ve Fisagor'un 
etkisi nde kaldığını göstermekted ir .  

Ona göre temiz ruhlarda tüm eşyanın sureti ve bilgisi tezahür 
eder. Nası l  aynada suretler görülürse ve bu suretleri ayna yansıtırsa 
temizlenmiş bi r ruh da i lahi gerçekleri yansıtır. 

Cahil ve ahlaken geri bir insanın ruhu ise karanlıktır. Böyle bir 
insan hiç bir gerçeği öğrenemez. 

Geçici şeyler için ağlayanlar asıl kendi nefs l erin i · eğitmedikleri 
için ağlamalılar. Yeme ve İçme tutkularının kölesi olanlar Hayvanlara 

benzerler . Kendini yenen kimseler nefislerini eğitmiş kimselerdir .  
Çünkü bunlar bu alemin geçiciliğini bilerek sonsuz hayata geçmeye 
çalışırlar . 

Sonsuz Alem gerçek alemdir. Gerçek Alem ise temiz ruhlarm 
varacağı yerdir. K indi' ye göre erdemin  dört i lkes i  vardır : 

1 - Hikmet. 
2- Necdet . 
3- iffet. 

4- Adalet. 

Hikmet, evrensel nesneleri gerçekleriyle bilmek ve gerekli olanı 
yapmaktır . 

Necdet, bir tür cesaretti r. Gerekeni almak, kovulması gereken i 
defetmek yolunda ölüme kıymet vermemektir. İffet ise bedensel arzu
ları dizginlemek için nefsi eğitmek ve gerekeni yapmaktır. Adalet 
de gerekl i  olanı isterken başkasının hakkına tecavüz etmemektir. 
Erdemin bu dört i lkesine bağlı olarak başka erdemler de vardır. 

K indi'nin ahlakı bazen tasavvufçuların ahlakına ve bazen de fi
lozofların ahlakına benzemektedir. 

Esasen Ona göre tasavvufçunun ve filozofun amacı birdir. Her 
ikisi de ölçü lü hareket ederek nefs i eğitmek ister. Eşyanın gerçeğine 
vakıf olmaya ça l ış ır .  Geçici nesnelerin ve zevklerin kölesi olmadan 
sonsuz m utlu luğu yakalamaya ça l ışı r l a r. 
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Farabi ve Ahlak Felsefesi : 

İnsanın davranışlarının amacı hayır o lmalıdır. İnsan felsefe 
yaparken ilkin kendisini anlamağa çalışmalı, sonra a.Jemi anlamaya 
çalışmalı ve böylece hayra yönelmelidir. Alemin amacını öğrenmek ve 
anlamak demek mutluluğu bulmak demekti r . 

İnsan her şeyden önce bedeninin sağlığını korumak ister. Aynca 
yararlı ve zararlı olanı bilmek ister. . İnsan kötülükten kaçıp iyil iği 
işledikçe ahlaklı davranmış olur. Nazari felsefe eşyanın sebep ve neti
cesini bilmekle ilgilidir. Ameli felsefe davranışla i lgil idir. 

Bedeni korumak ve duyuların sağlığını korumak, hayvanlarda 
ve insanlarda ortaktır. Hayvanlarda eşyanın sebeplerini arama şevki 
yoktur. Hayvanlarda düşünce gücü bulunmadığından, içgüdü ile ha
reket ederler. Onlar eşya karşısında hayret etmezler. İnsan, hayvandan 
farklı olarak eşyadan hayret duyar. İnsan kendi cevheri üzerinde 
düşünebilen bir varlıktır. İnsanı anlamak için alem in bütününü 
anlamak gerekir. Çünkü insan alemin bir parçasıdır. İnsanın amacı 
da bütündür. Alemin son amacını araştırmak demek m utluluğu ara
mak demektir. Kısacası insan felsefe yaparak m utluluğu bu lur . 

Farabi'ye göre bilgiyi aramakla, insanın kendisini araması aynı 
şeydir. Düşünmek demek, varlığı anlamak demektir. Bunu da biraz 
derinleştirirsek, varlık yani alem, Tanrı'nın düşünmesinin ifadesidir. 
Bir bakıma düşünceyle varlık arasında fark bile kalmaz. 

Farabi'ye göre insanın davranışları arasmda öğülmesi ve kötülen
mesi gereken ve bunun ikisi arasında olan davranı şlar vardır. Buna 
göre, iyi davranışlar ölçülü davranışlardır. İyi ve güzel davranışların 
başında korkaklıkla atılganlık arasında o lan ölçülülük gelir. Savur
ganlıkla cimrilik arasındaki tutumlu davranış da övgüye değer. Na
muslu davranış da Farabi'nin övgüleri arasındadır. 

O'na göre insan bedeni zevke ve düşünce zevkine ulaşabilir : 
Düşünce zevki, bilgi öğrenme zevki, başarma zevki gibi hazırdır. Bedeni 
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zevkler çabuk yok o lur.  Düşünce zevk ine geç kavuşulur, ama uzun 
devam eder. Düşünce zevkin i  elde etmeye çal ışmalıdır. İnsan, iyiliği 
kötülükten ayırarak iyi davranışlara yönel irse, kuram sal bilgiyi ve 
ameli bilgiyi birleşt irmiş ol ur.  

Farabi , mutluluğa ermiş olan insanların ruhuyla füsıklann ve 
cah i llerin ruhlarını derece bakımından birbirinden ayırmaktadır .  
İyi davranışta bu lunanların ruhu, öldükten sonra sonsuz derecede 
mutlu olarak yaşar. Fasıkların ruhu i se, öldükten sonra yaşamakla 
birl ikte mutsuz olur. Ancak cah illerin ruhları nazari ve ameli olgun
luğa ermediğinden maddeye bağlıdırlar. Bu nedenle öldükten sonra, 
bunların ruhunun yok olması doğaldır. Farabi nin bu görüşü oldukça 
özgün o lmakla birl ikte klasik İslam anlayışıyla bağdaşmaz. Bununla 
birlikte Farabi'nin ruh görüşü bir eserinden ötekisine değişmektedir .  

Farabi, sevg i ve adalet kavramları üzerinde çok durmuştur. 
İnsanların birbi rlerin i  sevmeleri gerektiğin i vurgulamıştır. Yüce 
Allah'ın hem seven, hem sevilen varlık o lduğunu belirtmiştir. 

Fikir ve davranışları ortak olanlar arasında sevgi doğacağını 
beyan etmiştir .  Bir de çıkardan meydana gelen sevgiden söz etm iştir . 

Ancak doğal sevg in in  de önemine deği nmiştir. Bu sevginin aile birey
leri arasında önem taşıdığını söylemiş, bundan başka adalet sevgisine 
önem vermiştir. Toplum içinde insanların birbirlerine yardım etmeleri 
gerektiğini söylemiştir. Esasen insanın var olmasının amacı en üstün 
mutlu luğu e lde etmektir. Bu  da iyi davranışlarla kazanılır. Bunun 
için de, iy i  davranışların ne o lduğunu bilip amaç edinmek gerekir. 
Buna göre insan içinde yaşadığı toplumda yurttaşlarıyla elele vcr
mel idir. (  43) 

43 Bak. İ .  Agah Çuhukı;�u, İsli'ım Dü�üııcesi Hakkında Araştır
malar, s. B - Hl .,  A ı ık .  1 983 .  
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İbn Sina 'nın Ahlak .Felsefesine Gelince 

İbn Sina bu konuyu hürriyet sorununa dayatmaktadır. Başka 
bir deyimle insanın bir davranışı yapmakta hür olduğu için sorumlu 
olduğunu kaydetmiştir. Demek ki irade hürriyeti insanı içgüdü ile 
hareket eden hayvandan ayırmaktadır. İnsan bu hürriyeti ile iyiyi 
ya da kötüyü tercih edebilmektedir. Ancak iyiyi seçmek insana mut

luluk verebilir.( 44) 

İnsanı mutluluğa götüren ilkeler, çoğu ahlakçının kabül ettiği 
gibi , İbn Sina'ya göre de Adalet, Doğruluk, Yiğitl ik ve Bilgeliktir. 
İbn Sina rasyonalist bir düşünür olduğu için en doğru yolun, akla 
uygun olanın olduğunu vurgular. Ona göre insan iyilik yapmakta 
acele etmelidir. Yapılan iyilik gizlenmel i , küçümsenmeli ve mümkünse 
sürekli olmalıdır . İyilik yerine göre yapılmalıdır. Uygun mizaçlı ol
mayana yapılan iyil ik çorak yere tohum ekmeye benzer. Olgun insan 
yapılan iyiliğe şükreder ve ona karşılık verir. Demek ki İbn Sina'ya 
göre iyilik yapana da, yapılana da görevler düşmektedir. İbn Sina 
mutluluğun toplum içinde kazanılabileceğini vurgulamıştır .  Tek 
başına insanın yeteneklerini sergileyemeyeceğini ve ihtiyaçlarını 
sağlayamayacağını belirtmiştir. İnsan sosyal b ir  varlıktır . 

İbn Sina ahlaki ilkelerin çocuklara örneklerle telkin edilmesini 
salık vermiştir. Ona göre çocuğu sütten keser kesmez eğitime başla
malıdır. Çocuk için okul eğitim i kesinlikle gereklidir . Çocuğun cesareti
ni kırmaktan bir fayda gelmez. Eğitimde övme ve özendirme daha iyi 
sonuç verir. Dayak son çaredir. Çocuğun meslek seçiminde yeteneği 
gözönünde tutulmalı ve ona yardımcı olunmalıdır. Çocuğu doğal 
çevresi içinde ve toplumla yüzyüze getirerek eğitmelidir. 

44- Bak. İhni Sina, Tis'u Resai! fi'I-Hikmet va't-Tahia, s .  142-

-158, Mısır 1908 . 
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İbn Bacce ve A hlak Anlayışı 

Endülüslü bir d üşünürdür. (M.  1 1 38) yılında Fas'ta ölmüştür. 
Onun Tedbir'iil-Mütevahhid adlı eseri meşhurdur. Akılcı bir düşü
nürdür. Ona göre ahlak akla bağlıdır. İnsan aklıyla en aşağı derecede 
olan maddeden en yüsek değer taşıyan ilahi gerçeklere kadar herşeyi 
bilebil i r. 

İbn Bacce Tedbirü'l-Mütevahhid'de siyasi felsefeye yer vermiştir. 
Olgun bir Cumhuriyet düşünmüştür. Bu Cumhuriyette doktor ve 
hakime gerek yoktur. Çünkü vatandaşlar seçkin insanlardan meydana 
gelmiştir. En uygun besinleri almayı bileceklerdir. Vatandaşlar sevgiyle 
bağlandıkları için hakime gerek yoktur. Böyle bir toplumda hiç 
kimse kanun ve adetlerin cahili kalmamalıdır. Herkes hata işlemekten 
kaçınmalı ve hatta şakadan sakınmalıdır. İbn Bacce'ye göre böyle 
tasarlanan toplumda manevi doktorlara da ihtiyaç ypktur. Gerçek 
Doktor Allah 'tır. 

Olgun olmayan bir toplumda yaşayan iyi bir insan, ruhen münzevi 
bir hayat yaşamalı ve davranışlarıyla insanları etkilemelidir. Ruhen 
münzevi olmak demek kirli işlere karışmamak demektir. İbn Baccenin 
tasarladığı münzevilik sufilerin herşeyden el çekme anlamındaki 
yalnızlık değildir. Ona göre b ir  fiil, hür i radenin ürünü olursa insani 
ve ahlakidir. Bir fiil düşünmeden içgüdüyle yapılırsa hayvani olur. 
Örneğin bir taşın bir insanı düşürdüğünü farz edelim .  Bu sebeple 
düşen insan taşa kızarak onu kırarsa hayvani bir fiil işlemiş olur. 
Fakat taşı başkalarına zarar vermemek için kırarsa insani bir fiil 
i şlemiş olur. Ruhen münzevi insanın da daima iradi hareketler ve fi i l
ler yapması gereklidir. İnsan kendi iradesine dayanarak işleri yaptığı 
nispette ahlaki hareket etmiş olur. 

İbn Bacce'ye göre filozof üstün ve i lahi bir i nsandır. O daima akli 
ve en iyi olanı yapar. Yapacağı işin amacını ve sonucunu düşünür. 
Böyle b i r düşünür, kötü ahlaklı  kimselerden sakınır. Onun i ş i  örnek 
i nsan olmakt ır. Bu da dai ma d üşünmekle olur. 
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Gazzali ve Alı/ak Felsefesi 

Ebu Hamid M uham med Gazzali, H .  450 / M .  1 058  yıl ında Tus'da 
doğdu.  Babası ölmeden önce onu ve öteki oğlu Ahmed Gazzali'yi 
Yusuf Nessac adında bir  gizemci kişiye emanet ett i .  Bu saygıdeğer 
kişi babalarını kaybeden bu iki çocuğun eği t imi  i le  b i r  süre uğraş
tıktan sonra, onlara b i r  oku la  sığınmaları n ı sal ı k  verdi . İki kardeşten 
daha zeki ve çalışkan olanı M uhammed Gazzal i  id i .  Gazzali bi r yan
dan bi l im öğrenmeğe, öte yandan da yazma yapıtları çoğaltarak ge
çimini sağlamağa karar verdi . Ahmed Razkani'den f s lam hukuku 
öğrendi .  Curcan'a giderek Ebu'\ Kasım al- İsmaili 'den ders a ld ı .  
B ir ara N isabur Üniversitesi başkanı o lan İmam u' I  Harameyn'in 
toplantılarına katıldı .  Ondan fıkıh yöntemi ,  mantık ve kelam bi l imi 
?ğrendi . Öğrenci ler arasında en çalışkan ve en yetenekl i olarak tanındı . 
l ınamfı' l-Harameyn' in  güven in i kazandı .  Ebu Hamid al-Gazzali 
bir  ara Bağdad'da Vez ir  N izamu' l -M ülk' ün huzurunda yap ı lan b i l im
se l  yarışmada herkesi yend i .  Bu  Vezir de  onu Bağdad'daki N izam iye 
Üniversitesi'nin başına getirdi . Gazzali H .  484--H .488 yıl ları arasında 
bu görev i  yürüttü . Daha sonra gizemci bir yaşam sürdürmek üzere 
eğitim ve öğretimi bıraktı . Kudüs'e, Hicaz'a ve Şam'a gitti . Yi ne de 
boş d urmadı .  Eserler yazdı .  Fahru ' l  M ü lk' ün çağrısı üzeri ne H. 498 
yı lında Nisabur Ü niversites i ' nde ders vermeğe başlad ı .  Hayatının so
nuna doğru Tus'da 300 kadar öğrenciye ders verd i .  N ihayet H. 505 , 
M .  1 1 1  1 y ıl ında yaşama gözler ini  yumdu .  

Gazzali ,  çok okuyan, çok . yazan b i r  i nsandı .  İslami bi l i mlerin 
çeşitl i dalında uzman i d i .  Yüze yakın k itabı vardır. fhyau U IGm id-Din ,  
al- Munkiz. Min  ad  -Dala!, K maya-yı Saadet, Tehafut · al-Felasife, 
Kavasım al-Batıniye, al- M ustasfa M in İ l m  i l-Usu l  onun değerl i yapıt
l arı arası ndadır. 

G azzali 'nin İslam Fel sefesi açısından en özgün yanı kuşku fel
fesinden i nanca u laşmasıdır .  O, gençliğinden beri takl ide güvenmedi 
Çocukların ana ve babalarını n etkis iyle h ır i st iyan, yahudl ya da mecusi 
olduğunu düşündü.  H er şeyden kuşku d uymağa başlad ı .  Aca ba 
gerçeği n öl ç ü � ü  ned i r  d iye kend i kend i ne sord u '? Gerçek d uy u larla 
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elde edi lemez d iyordu . Çünkü uzakta duran bir nesne olduğundan 
küçük görünür. Güneşte duran bir ağacın gölgesi hareketsiz gibi 
görünse de yer değiştirir. O hald.e d iyordu Gazali, duyuların verdiği 
izlenimlere her zaman güvenilemez. 

Gazzali .  bir kez de akli bilgiler üzerinde durdu. " Üç sayısı ondan 
küçüktür" ya da "bir nesne aynı anda hem var, hem yok olamaz" 
gibi önermelerin içerdiği bilgiler ispatsız kabul edi lir .  Gazzali bu 
gibi bilgileri akli ya da zorunlu bilgi ler o larak nitelendirdi . Ancak 
onun kuşkusu bu türl ü bilgilere değin yayıldı. Şöyle düşündü : İnsan 
rüyada bir takım olayları yaşıyor, uyanınca onların hayal olduğunu 
anlıyor. Acaba akıl alem i yani dünya hayatı da akı l  ötesi bir aleme 
göre hayal o l masın ? 

Gazzali i ki ay süresince akli bilgilerden de kuşku duydu. Neticede 
Tanrı'nın kalbine verdiği bir ı şık sayesinde akli bilgilerin gerçekliğine 
inandı .  Onlarm gerçekl iğinin apaçık o lduğunu doğrulad ı . 

Gazzali artık doğru bilginin ölçütünü bulmuştu ama, gerçeğin 
hangi toplulukta olduğunu kestirememişt i . 

Kendisi  zamanla Allah'a, Peygamber'e ve ölüm sonrası yaşama 
inandı . Bu  inanca sebepler, karine ler ve deneylerle ulaştı . 

Gazzali sebeplerle nedensell iği kastetm iştir : Her var olanın bir  
nedeni vardır. Evren de vardır. O halde onun da bir nedeni vardır. 
Bu da sonsuz derecede güçlü Yüce A llah't ır .  Allah' ı kim yarattı diye 
sorulursa, sonsuz sebepler dizisinin olanaksız olduğu söylenir. Neticede 
bir ilk nedende durmak zorun luluğu doğar. Bu da her nesneyi yaratan 
Yüce Al lah'tır .  

Gazzali, karineler dediği kanıtlarla sezgiyi kastetmiştir. İnsan bir 
ana görü ile inanca ulaşır .  

Ayrıca Gazzali, deneylerle de inancını güçlendirdi . Deneyler, 
kitaplarda okuduğu bilgi ler, gördüğü rüyalar ve zikir biçiminde 
tapınmalardır. 

Ancak Gazzali, imanı üçe ayırıyor : 1 - Taklitçi lerin imanı . 2-
0kumuşların i manı . 3- Bilenleri n (ariflerin) imanı. 

Kendisi · Bağdad'da ders verirken imanın üst basamağına yük
selmek istedi .  Felsefecilerin ve Kelamcıların yolu kendisini doyur
madı.  Batınilerin  ise yanl ış yolda olduğunu gördü. En doğru yöntem i 
gizemcilerin (tasavvufçuların) benimsed iğine i nandı .  Malını n  bazı
ları n ı  dağı tt ı .  Ün iversite başkan lığını t erkett i .  Bi lenlerin iman dere-
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cesine ulaşmak i sted i .  Büyük bir içten l ik le Tanrı 'ya yöneldi : H .  488 
yılından sonra g izemci hayata ve kalp  hal lerine önem verd i .  Kendi 
ifadesine göre ruhun deri n l iklerinde bulunan manevi b i lg i lere ulaştı . 

Gazzali'nin kuşkudan i nanca ulaşmas ı ,  çağına göre oldukça 
i lginç bir yöntemdir. Ayrıca bi l incin varlığın ı kan ıt lamak için de fikir 
yürü tmüştür . Bi l incin varlığından Tanrı 'nın  varl ığını çıkarmıştır. 
Akli bi lg i ler in gerçekl iğini vurgulamıştır. Ancak Gazzali, böyle bir 
felsefe yaptıktan sonra gizemcil iğe yönelmişt ir .  Ona göre akıl bir ölçüt
tür ve kim i gerçekleri buluncaya değin öncülük yapar. Ondan sonra 
dinsel yaşam insana yol gösterir .  Akıl ve din birbirin i  tamamlar. 

Kuşkusuz Gazzali, Kelam bilim inde, tasavvufta, fel sefede, İslam 
hukukunda ve Batınilerle savaşında çok güçlü bir düşünürdür . Tehafut 
al-Felasife'de M eşşai düşünürleri yerm işt i r. Onun görüşlerinde kim i  
zaman çel işki lere de  rast lanır. Bu  da  düşünceler in i  h i tap ettiği top l u

l uklara göre açıklamasından kaynaklanmaktadır. Kuşkudan imana 
ulaştıktan sonra kalp mantığıyla gerçekleri bulmağa çalışmışt ır . 

Her ne olursa olsun Gazzali çağını ve daha sonraki yüzyılları 
İslam kültürü açısından etki lem iştir. Bununla b irlikte Kerderi , İbn 
al-Cevzi ve İbn Teyıniye gibi bilginler tutucu davranarak Gazzali 
felsefesini eleşt i rmiş lerdir. Bu eleşti r i ler, Gazzali 'nin etkinl iğini sön
dürememiştir. Bu büyük düşünür ortaçağda A vrupa'yı da etki lemişt ir .  
Onun Makasıd al -Felasife'si latince ve i braniceye çevri lm iştir . Tehafut 
al-.Felasife'si ise çeşitli batı di l lerine aktarı lmışt ır . İbn Ruşd'ün Gazzali' 

ye yanıt olarak yazdığı Tehafut at-Tehafut de Batı üniversitelerinde 
tanınmış bir yapıttır. Ramoıı Mart i 'nin Pugi Fidei adlı yapıtında 
Gazzali'den alıntı lar vard ır . Pascal ' ın Pens ees's inde ihtimaliyat yoluyla 
Tanrı'nın varlığını kan ıtlaması, Gazzall'nin İhya'daki kimi düşün
cesini anımsatmaktadır. Kuşkudan inanca u laş ması b i r dereceye 
kadar Descartes'ı akla get irmektedir. İslam düşünürünün ondan çok 
önce kendine özgü bir yöntem izlediği açıktır .  Ayrıca Endülüsl ü bir 
düşünür olan İbn Tufeyl, Hayy b. Yakzan adl ı yapıtında Gazzali'n in 
kitaplarından ve düşüncelerinden söz etm iştir .  Hayy b .  Yakzan ise 
Batı l ı larca iy i tanınan bir yapıttır. 

Sözün özü Gazzali ' nin kimi görüşleri Batı l ı  d üşünürlerce b i l i n i
yordu . 

Gazzali, düşün ür olarak orta volu  izlemiş, İslami b i l imleri can
landırmış ve barı ş ı  gönlünde bulrri'ağa çal ışm ıştır. Dört ciltl ik  İ hya 
Ulum id-Din' i n  bir kitabını da sevgi konusuna ayırmıştır . 

Y irminc i  yüzy ı lda da insanl ığın barış ve sevgi üzeri nde derin 
derin düşün mesi gerekl id i r. 
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Gazzalf 'nin Ahlak Felsefesi Gelince 

Gazzali .fi İktisad-fil İtikad'da, Kimya-yı Saadet'te ve İhya UlCı
middin' in Kitab-ı Kavaid e/-Akaid bölümünde irade hürriyeti sorununu 
i rdelemiştir} Fatal ist cebriyecileri ve akılcı Mutezile'yi reddetmişt i r. 
Bununla birl ikte cüz'i iradesi olan insanın davranışlarında hür ol
d uğunu doğrulamıştır. Bu hürlüğü insanın bir fiile yaklaşması ve 
kazanması biçiminde yorum lamıştır. Yüce Tanrı'nın bi r insanı hırsız
l ığa, yalan söylemeye veyah ut adam öldürmeye zorlamadığını ,  iyiyi 
yahut kötüyü seçmenin insan ın seçim hürriyetinde olduğunu ifade 
etm i şt ir. 

Böylece de Gazzali, aşırı fikirler arasında orta yolu göstermiştir .  
Başka b ir  deyimle Yüce A llah, öncesizde insanların gelecekte ne 
yapacağını bildiği için fiil lerin i  Levh- i  M uhfuz'a yazmıştır. Bunda 
bir zorlama söz konusu değildir. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Gazzali'nin hayatı çeşitli evreler
den geçmiştir. Gazzali, Bağdat'ı terk ettikten sonra yazdığı İhya-ı 
U lumiddin'de ahlak'ın çeşitli unsurlarını irdelemiştir. Eyyühe' l -Veled 
gibi M inhacCı'l-Abidin ve Kimya-yı Saadet gibi eserlerinde de ahlaki 
sorunlara değinm iştir. 

Gazzali, İstam'ııı ozunun ahlakta düğümlendiğini belirt ir .  Pey
gamberlerin gönderilmesinin amacını da ahlaki örneklerin verilmesine 
bağlar. Son Peygamber olan Hz. Muhammed' in ahlakına hayrandır. 
Ona göre ahlakta iyi niyet in ve davranışın başka bir deyimle iç ve dışın 
birbirini tutması gerekir. İnsan gönlü kötülüklerden temizlenmeli 
ve bu temizlik davranışlara yansımalıdır. Ahlaki bir hayat yaşamak 
isteyen bir  kimse, malın, mevki in  ve gösterişin tutsağı olmamalıdır.) 
Kendisi Bağdat'tan ayrı l ırken d üşündüğü gibi yaşamayı arzu etmiş 
ve çocuklarının nafakasından fazla olan malı  da dağıtmıştır. Gazzali 
ahlakın temel i lkelerinden olan adaletin ,  doğuruluğun, cesaretin ve 
hikmetin yanında şükrü, sabrı, yardımlaşmayı, günahlardan tevbe 
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etmeyi . kinden uzak durmayı, kıskançl ıktan ve kibirden sakınmay ı 
d i le get irmişt ir . (  45) 

Dua'nın, ölümü düşünmenin ve nefsi eğitmek için tefekkür etmenin 
insanı mutlu edeceğini vurgulamıştır. Bunun içinde İslam büyüklerinin 
hayatlarından örnekler vermişt ir. 

45 Bak. İ .  Agah Çubukçu, Gazzali ve Şüphecilik, Ank. 196'1; 
Gazzali, İhya-u Ulum ad-Din, C.  1-IV, İstikamet Matb aası, Mısır. 
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Muhasibi ve Ahlak Felsefesi 

M uhasibi H .  243, M iladi 857 y ı l ında hayata gözlerini kapat
mı ştır . Çeşitl i eserleriy le kendinden sonra gelen İslam bilginlerini 
etkilemişt ir . Otuzdan fazla eser yazmıştır. Ahlak açısından en öneml i  
eserler inden birisi "er-Riaye-li hukukillah ve' /  K1yam biha"dır. Kitabıi'l

Vasaya, Kitabü'/-Tevahlıüm, bası lmış eserleri arasındadır. Şehrii/ ' 

Mar(fe ve Bezliil-Nasilıa'da ahlakla ilgi l i  o lup yazma hal inde bulun
maktadır. Ayet ve hadislerle bu eserde ah laki sorun lara yer verilmişt ir . 

Ahlak aç ısından M uhasi bi, Nefs eğit imin i ön plana alır. N efs 
için şu üç eğil im i  tespit etmişt ir. 

1 - Nefs amaç o larak, kurtuluşa giden yolu ağı r  bulur. Bu 
yüzden ölmeden öncede girişimde bulunamaz. 

2- Ahlaki açıdan yoksul kalmaya ve helak olmaya niyet taşı
mamakla bi r l ikte kendis ini helaka götüren davranışları hafife a l ır .  
Nefs, peşin olan haz ve rahat1 gelecektek i  haz ve rahata tercih eder. 
Nefs insana bir hırs verirse, akl ın ışığını bu hır's körleştirir . Muhasibi'
ye göre nefsin de n efsi vard ır .  Bu da heva ve hevestir . Heva'nın nefsi 
de şehvetti r. 

ln sana düşen görev nefsiyle mücadele etmek ve onu hevasından 
alıkoymaktır .  Melek tabiatl ı  o lmaktır. İ nsan kötü eği limleri ile mü

cadele etmek için1 görevlendirilmiştir . Bunun için de kalbe iyi niyet i 
koymak gerekir. N efsiyle mücahede eden kimse büyük bir savaşçı 
gibidir .  

İnsan geçmiş günahların ı  zamanla düşünmel i ve nefsini eğitme 
yolunu arama lıdır. Kuşkusuz heva ve şehveti yenmek kolay değildir. 
Bunlara karşı koymak iç in i lkin sabır ve tahmmülü öğrenmelidir . 
İ kincis i  arzu duyulan şeye kavuşma ınaktan ötürü olan eleme taham

m ül l ü  olmakt ır . Bir işi yaparken insan acele etmezse, düşünme fırsat ı 
bulur. Bu düşünme fırsatı sabırdır. Eğer nefs b ir  fiil i işlemekte acele 
etmeye giri şirse , Allah ' ın  kendini gözetlediğini unutmamalıdır . 
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insa nların  bazıları şöyle düşünebil i r :  A l lah bizim görmed iğim iz 
düşmanlar yaratmıştır. O halde onun fitnesi bize gel ir . Böyle  b i r  
düşünce kaderci düşünce olur. Çünkü A l lah insana cüz'! i rade verm iş  
ve  i nsanı sorumlu tutmuştur. Kısacası Muhasibi'ye göre de insan, 
davranışlarından sorumludur.( 46) 

Muhasibi, kin, hased, aldatma, tekebbür, makam sevgisi , c imri l ik .  
açgözlülük gibi ahlak bi liminin hoş görmediği hususlardan uzak 
durmayı tavsiye eder. 

46 Bak. Prof. Dr. Hü�eyin Aydın, Muhasibi'nin Tasavvuf Felse
fesi, s .  139--173, Ank. 1976. 
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Mevlôna ve . Ahlak Felsefesi 

Mevlana'nın Mesnevi ' s i , Divan-ı Kebir'i ,  Mecalis-i Seb'a' sı ve 
Filıi-Mafih' i  yer yer ahlaki ilkeleri kapsar. Mevlana;da iyi niyet 
sorunu başta gelir. Mevlana Mecalis-i Seb'a'da ve Fih-i Mafih'te güzel 
ahlakı tarif eder. Ona göre : 

"Edebi olmayan yalnız kendine kötülük etmiş olmaz belki bü

t ün dünyayı ateşe vermiş olur."(47) 

Mevlana aşırı mal tutkusunun karşısında olmuştur. Tembelliği 

ve dilenciliği de yermiştir. Bakınız Mevlana bu konuda ne diyor : 

"O Rahmet kapısı ,  hırslarından dolayı bu görmedik dil encilerin 
yüzüne kapandı . Zekat vermedikçe yağmur bulutu gelmez. Zina'dan 
dolayı da etrafa Veba yayılır. İçime sıkıntıdan ne gelirse korkusuz

luktan ve küstahlıktan gelir . Kim dost yolunda pervasızlık ederse, 
erlerin yolunu vurucudur. Namerd olur. Edepten dolayı bu felek 
nura gark olmuştur."  

Mevlana, öfke ve şiddetin insanı şaşı yapacağı kanaatındadır. 
Bu fi i l ler insan ın ruh unu doğrul uktan ayırır, diyor Mevlana. 

Mevlana kin hakkında şöyle diyor . "Kine gelince gizlenir. Gönül
den göze yüzlerce perde iner. Kadı kalben rüşvet almaya karar verince 
zalimi ağlayıp inleyen suçsuzdan nasıl ayırabilir ?" 

Mevlana yardımlaşmayı da ahlakın ilkesi görür. Zayıfları düşün

meyi salık verir. Bu husustaki bazı ifadeleri şöyledir. "İnleyen dolap 
gibi gözü yaşlı ol ki can meydanmda yeşillikler bitsin. Ağlamak 
isterken gözyaşı dökenlere acı . Merhamete nail olmak istersen zayıf

lara merhamet et."(48) 

Mevlana, dedikoduya, gereksiz didişme ve tartışmaya da karşıdır. 
Bakınız bu konudaki sözlei·i de şöyledir. "Senin tavşan nefsin sahrada 

47 Bak. Mevlana, Mesnevi, C. I, s. 7 .  
4 8  Bak. Mevlana, Mesnevi, C .  I ,  s .  61 .  
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yıyıp içmekte, zevk içinde yaşamakta, sen i se ded ikodu, iddia ve 
tartışma kuyusunun dibindesin." 

Mevlana nefsin eği l imine köle o lmanın, öğünmenin ve büyük

lenmenin karşı sındadır. Dünya insana bazı lütuflarda bulunabili r. 
Bu lokmalardan az yesen daha iyi 'edersin düşüncesinded ir. Yaltak
lanma ve sunulan bazı nimetler ateşden birer lokmadır. Ateş gizl id i r  
ama dumanı açıktadır. Bu duman sonradan meydana çıkar. M evlana'ya 

göre insanı öğen bir gün aleyhinde bul unursa gönü l yıllarca yanar. 
Bu nedenle buna bakarak fazla ululuk taslamamalıdır. Nefs çok 
övüldü mü firavunlaşır. Övülmektense alçak gönüllü, hor ve hakir 
olmayı tercih et. Mevlana açısından insan el inden geldikçe insan 
olmalı, o zaman sultan da olur. İnsan bu manada su ltan olmazsa, 
inceliği ve güzell iği gidince onunla düşüp kalkanlar usanırlar. Evvelce 
yaltaklık yaparak öğenler bu defa şeytan adını takarlar .  Övgü yağ

dıranlar seni hortlak olarak görürler. 
Mevlana i rade gücüne ve öfkeyi yenmeye örnek olarak şu olayı 

anlatır. "Hz. Ali savaşırken karşı taraftan bir m ünkiri alt etmiş ,  
kılıncıyla onu tam öldüreceğ i sırada adam Hz. Al i 'nin yüzüne tükür
müş. Bunun üzerine Ali kıl ıcını kınına sokmuş. M ünkir, bu erdemli 
davranışa şaşmış ve nedenini sormuş. Hz. Ali de şöyle cevap vermiş : 
"Ey yiğit savaşırken sen ben im yüzüme tükürünce nefsim kabardı . 
Öfkelendim. Huyum berbat, harap hale geld i .  Öyle b ir  hale geldim 
ki o anda savaşımın yarısı Tanrı, yarısı nefsim içind i .  Oysaki Tanrı 
iş inde ortaklık yaraşmaz. " Bu cevap üzerine Münkir derhal müslüınan 
olmuştur. 

Mevlana, nefsin kötülüklerinin yok olmasıyla aşkın artacağını 
belirtmiştir. İnsan aşkla Tanrısal gizlere ulaşır . Farklıl ıkta bir l iği 
yakalar. İnsan nefsin köleliğinden kurtulci ukça özgürleşir ve kendi 
aslına döner. Bu hususta bakınız Mevlana ne diyor : 

"Ölünüz, ölünüz, bu aşkta ö lünüz. Bu aşkta ölürseniz gerçek 
ruha sahip olursunuz. Ölünüz ölünüz bu ölümden korkmayınız. Bu 
nefs bir bağdır ve siz onun kölesis iniz ." 

Sonuç olarak Mevlana insanın iyi niyetine, i rade gücüne, nefsin 
kölel iğinden kurtuluşuna önem veriyor . İnsanın sonu mutlulukla 
bitecek davranışlar yapmas ını öğüt lüyor . 
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Sulıreverdi ve Ahlak Gö'rüşü 

Suhreverdi'nin felsefesinde ruhun bedenden farklı özellikleri 
üzerinde çok durulmuştur. Ona göre ruha nefs-i natıka da denilebilir. 

Ruh nurani bir cevherdir . Bedenin ölümünden sonra sonsuz aleme 
göçer. 

Ruhun idrak edici zahiri ve batini kuvvetleri vardır. Zahiri 
kuvvetler, beş duyu dediğim iz dokunma, tatma, işitme, koklama ve 
görmeden ibarett ir. Batıni güçler ise : 

Müşterek his, hayal , vehim ve hafızadır. 

Sühreverdi 'ye göre ruh bir yere muhtaç deği ldir. Onun bedenle 
i lişkisi geçicidir . Bedenle ruh arasında karşılıklı şevk vardır. insan 
bedeni kuvvetlerden arındıkça öncesiz ve sonrasız bilgil ere kavuşur. 

İyi ameller yaparak bedenin tutkularından uzaklaşan ruh manevi 
zevklere dalar. Kötü i ş leri yapanların ruhları ise bedenden ayrıldıktan 
sonra karanlık içinde kalırlar. Azaptan kıvranırlar. Keder ve gamdan 
kurtulamazlar. Maddenin bağlarından kurtulanlar ise güzel nimetler 
elde ederler . Nur deryasına dalıp mutlu olurlar. 

Maddenin engelleyici bağlarından kurtulan ruhlar, kutsal alemde 
bir çok gizli bilgiyi öğrenirler . Uyurken ve uyanıkken bazı sırlar keş
fedilir . Bi lindiği üzere ıasavvufta keşfe giden yol, yiyeceği ve uykuyu 
azaltıp boşboğazhktan kurtulmakla başlar . 

Bedenin ölümünden sonra ruhun şartları bu hayatta ulaştığı 
bi lgi ve manevi temizlik derecesine bağlıdır. Üç türlü ruhi dereceden 
sözetmek m ümkündür. Bunlar aynı zamanda ahlaki derecelerdir . 

1 - Bu hayatta bazı manevi temizliğe ulaşanlardır. Bunlara Su'eda 
(Mutlular) denilir . 

2- Kötülük ve cehalete karışmış ruhlar. Böyle ruha sahip olanlar, 

toplumun huzurunu kaçıran kimselerdir. Bunlara Eşkiya (Bedbahtlar) 
adı verilir. 
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3- Bu hayatta işraka yani manevi parlakl ığa ulaşmış hekimlerin 
ruhları. Bunlara da Müteallihin (Al laha yakın olanlar) deni lir . 

l .  Gruba giren ruhlar beden öldükten sonra herşeyin aslın ın 
bulunduğu aleme giderler. Orada bu dünyada gölgeleri bul unan ses
lerin, kokuların gerçeğiyle karşılaşırlar. 

lI .  Gruba giren ruhlar, beden öldükten sonra felaket lerin ve 
karanlıkların bulunduğu aleme giderler. 

i l i . Gruba giren velilerin ve manevi hekimlerin ruhları ,  beden i 
terkettikten sonra nurların nuruna yaklaşma mutluluğuna ererler. 

Yarı temizliğe ermiş ruhlar ise bir süre sıkıntı çektikten sonra 
manevi mutluluğa kavuşurlar. 

Kısacası (H. 587 M. 1 19 1 ) yı,ında Hfüep'te öldürülen Suhreverdi, 
ruh ve ahlak temizliğine önem vermiştir.( 49) 

49 Bak.  Suhreverdi, Tasavvufun Esasları, Çev. : Kamil Yılmaz ve 

İrfan Gündüz, s. 287-341 , İst. 
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Yunus Emre ve Ahlak Görüşü : 

Yunus Emre'nin ahlak anlayışında İslam iyetin özünün ve Türk 
törenlerinin büyük etkisi vardır. X II I .  yy . da Anadolu'da Moğol 
hücumlarının yaygın olduğu dönemlerde Yunus Emre'nin ahlak 
felsefesi insanları rahatlatmıştır. Bu rahatlamada Yunus Emre'nin 
insan davranışına bakışı önemlidir. Yunus Emre insanların diline, 
mezhebine, rengine, yoksul veya zengin olmasına bakmaksızın dav
ranı lması gerektiğini ortaya koymuştur. Onun bu husustaki görüşlerini 
yansıtan şiirlerinden işte bazı örnekler : 

Sen sana ne sanırsan 
Ayrığa da onu san 
Dört Kitabın manası 
Bud ur eğer var ise 

Bir  kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil 
Yetm işiki mi l l et dahi e l in yüzün yumaz değil 
Yetm iş iki m illete bir göz i le  bakmayan 
Şer' in  evl iyası ise hakikatte asidir . 

Yunus Emre'n in ahlak anlayışında gönül temizliğinin ve ıyı 
niyetin büyük bir yeri vardır. Bu gönül temizliği sorunu İslam ahla
kında önemli bir yer tutar. 

t 
"Yapılan işler niyete göredir" had isi de bunun açık delilidir. 

Yunus Emre'n in şu dörtlüğü bu h ususa Türkçe o larak açıkl ık 
getirmiştir . 

Gönül Çalabın taht ı 
Çalap gönülc baktı 
Jk i  ci han bedbah tı 
Kim gön ül  yıkar ise 

Yunus Emre toplumdaki kavgayı da önlemeye çaba göstermiştir. 
Kavgalar, kırı lmalar i nsanı kine götürebi l i r. Kinin ise Yunus Emre'nin 
felsefesinde yeri yoktur. Bu hususta şu tavsiyelerde bulunmuştur. 
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G iderdim gönülden kini 
Kin tutanm yoktur dini 

Ayrıca insanları bir tutan ve kin in kötülüğünü yeren şu dörtlük 
de çok ilginçtir. 

Adımız Miskindir bizim 
Düşmanımız kindir bizim 
Bir kimseye kin tutmayız 
Kamu alem birdir bize 

Yunus Emre, insanları , bazen dilinin felakete sürükleyeceğini 
hatırlatır. Bu nedenle insanın ilkin düşünüp, sonra konuşmasını 
tavsiye eder. Kırıcı olmamayı öğütler. 

Söz ola kese savaşı 
Söz ola kestire başı 
Söz ola ağulu aşı 
Bal ile yağ ede b ir söz 

Kişi bile söz demini  
Demeye sözün kemini 
Bu cihan Cehennemini 
Sekiz Uçınağ ede bir söz 

Yunus Emre, insanlar arasında birlik ve dirlikten yanadır. Dinde 
nasıl tevhid varsa, insanlar arasında da barış ve dirlik olmalıdır . 

Hayat geçicidir. Başka aleme geçmeden önce insanlar arası ilişkilerde 
ahengi sağlamak gerekir . 

Bakınız bu konuda ne diyor Y unus Emre : 

Bu dünyaya kalmayalım 
Fanidir aldanmayalım 
Bir iken ayrı lmayalım 
Gel dosta gidelim gönül 

Yunus, Ahlak'ın doğruluk i lkesi üzerinde çok durur. Bilindiği 
üzere Üstadı Tapduk Emre'ye odunların bile doğrusunu getirmiş. 
Onun bu konuda şu dörtlüğü dikkati çekicidir. 
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Abdestimiz namazımız 
Doğru luktur taatımız 
Aşka bağladık safımız 
Safımızdan kim ayıra 



Yunus Emre yoksul ları , çaresizleri ve kimsesizleri daima düşün
müştür. Bunlara yardım el inin uzatılmasını istemiştir. Bu hususta 
Özgeci (Diğerkam) duyguların en güzel örneğini verm iştir. Bu duy
guları şu d izelerde bu lmak mümkündür : 

B i r  hastaya vardın ise 
Bir içim su verdin i se 
Yarın anda karşı gele 
Hak şarabın içm iş gibi 

Yunus Emre sabır üzerinde çok d urmuştur. Peygamberimizin 
buyurduğu gibi "Sabır imanın yarısıdır ." Atalarımız "öfkeyle kalkan 
zararla oturur" demiştir. 

Yunus Emre de bu geleneğe uygun olarak yavaş davranmayı 
ve sabrı tavsiye etmiştir . Bu hususta şu iki dörtlüğü vermekle yetinelim : 

Derviş bağrı baş gerek 
Gözü dolu yaş gerek 
Koyundan yavaş gerek 
Sen derv iş olamazsın 
Döğene elsiz gerek 
Söğene di ls iz gerek 
Derviş  gönülsüz gerek 
Sen derviş o lamazsın 

Yunus Emre' ııin ahlak felsefesinde, vicdan özgürlüğüne verdiği 
değerin de büyük önemi vardır. Bu nedenle İslamiyeti batınsız ku
rallardan ibaret saymaz. İslamiyetin özüne önem verir. Herkesin inan
cına saygıdan yanadır. Ancak kendis i  iyi bir mümin olarak İslamı 
sevdirmeye çalış ı r .  Bu konuda bakınız ne diyor : 

Aşk imamdır bizde gönül l:cınaat 
Do�t yüzü kı bledi r, daimdir salat 

Dost yüz.ün görünce şirk yağmalandı 
Onun için kapıda kaldı şeriat 

* * 
* 

Hakikat bir denizdir, Şeriat gem isi 
Çokları gemiden çıkıp den ize dalmadılar. 

* * 
* 

Şeriat Tarikat yoldur varana 
Hakikat marifet ondan içeri 

* * 
* 

Şeriat güç olur 
Tarikat yokuş o lur 
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Marifet sarplık durur 
Hakikat yücesi 

Görülüyor ki Yunus Emre, İslam gerçegının iyi anlaşılmasını 

istemiştir. Bu gerçeği iyi anlayanlar başkalarıyla iyi geçinir ve baş
kalarının haklarına saygı gösterirler. 

Yunus Emre'nin ahlak anlayışı sevgi felsefesine bağlıdır. O 

Yüce Allah' ı ve onun yaratıklarını sevmiştir. (50) 

Yaratılanı Yaratandan ötürü sevmek ilkesini ortaya koymuştur. 
Bu sebeple dostlarına karşı vefayı önerir. Bakınız bu konuda ne 
djyor : 

Benim dilim kuş . dilidir. 
Benim . ilim dost ilidir. 
Ben bülbülüm , dost gülümdür. 
Bilin gülüm solmaz benim . 

Başka bir şiirinde de şunları söylüyor : 

Gel varalım bizim i le 

Ki giresin bahçelere 
Daim öter bülbül leri 
Gül üstanım solmaz benim 

Bizim ilin bahçeleri 
Daim tazedir gülleri 

Mamurcdir Bostanım 
Ağyar gülüm üzmez benim 

Demek ki Yunus Emre, gönlünü gül bahçesi gibi tutmaktadır. 
Dost kadrini bilmeyi öğütlemektedir.  Onun goruşune göre Allah' ı 
seven kulunu da sever. Tanrı sevgis ini ifade için bakınız ne diyor : 

Ne varl ığa sev inirim 

Ne yokluğa yerinirim 

Aşkın i l e  av unuru m 
Bana seni gerek seni 

Tanrı sevgısı insanı maddenin kölel iğinden kurtarır.  Maddenin 
köleliğinden kurtulanlar · ise barışa, dayanışmaya ve ahenge önem 
verirler. Yunus dayanışma için bakınız ne diyor : 

50 Hak. Yunus Emre, Bütün Şiirleri , Yayınlayan ve Hazırlayan : 
Cahit Öztclli, İst. 1971 . 
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Yeyip yedirgil fakire 
Eksi l i rse Tan rı vere 
Birgün tenin yere gire 
Geri kalan nendir senin 

Yun us sevgiyle dolu bir insan olduğu için yaşama sevincinden 
yanadır.  

Yaşama sevincini gerçekleştirmek isteyenler büyüklenmeden, 
kıskanmadan, yetim hakkı yemeden uzak dururlar. İlahi hikmetlerle 
gönüllerini meşgul ederler. Bakınız ne diyor Yunus : 

Bir kuş olup uçmak gerek 
Bir kenara geçmek gerek 
Bir şerbetten içmek gerek 
İçenler ayı lmaz ola 

Yunus Emre, yaratıcılığı ve üretkenliği de tavsiye ediyor. Yaratıcı 
ve üretken insanlar topluma ve insana daha çok katkıda bulunurlar. 
Bu husustaki görüşünü de şu dörtlüğüyle tamamlayalım :  

Çalış kazan ye yedir 
Bir gönül ele getir 
Yüz Kabe'den yeğrektir 
Bir gönül ziyareti 
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Celileddin Devvaııi'de Ahlik 

Adı Muhammet İbn Esat Celaleddin'dir. 1 427 de Kazerun 
şehrinin Devvan nahiyesinde doğmuştur . Uzun Hasan'ın sarayında 
hizmette bulundu. Sultan Yakup zamanında da Kadıl ık görevine 
yükseldi. 1 50 1  veya 1 502 yı lında hayata gözlerini yumdu ve Devvan'a 
gömüldü. 

Tusi, ibn Sina fel sefesinin izinden giderek düşünce lerini ortaya 
koymuştur. Devvani ise Şihabüddin Sühreverdi el Maktul'un çal ış
malarından etki lendi . 

Celaleddin Devvani'nin başlıca eserleri : 

1 - Şerh Akaid-i Adudiye. 

2- Şerh Tehzib el-Mantık ve' l-Kelam . 

3- Risaletü' l-Zevre. 

4-- Risale fi İsbatı ' l-Vacibi ' l-Kad ime ve' l-Cedide. 

5- Risale fi Tahkiki N efs el-Emr. 

6- Risale fi fsbat i Cevheri ' l-M ufarik 

7- Risale fi' l-Ada le .  

8- Risale fi' l-H ikme. 

9- Şerh Heyaki l i ' n-Nur. 

1 0- Unmuzecü' l-Ulum. 

1 1 - El Mesailul-Aşr fi'l-Kelam .  

1 2- Ahlak-ı Celali : Bu  eser İngi l izceye de  çevrilmişti r. W. F. 
Thompson, tarafından The Pratical Philosophy of the Muhammeden 
People adıyla tercüme ed i lm iş ,  1 839'da Londra'da basılm ıştı r. 

Celaleddin Devvani'nin Ahlak görüşü : 

Onun başlıca Ahlak görüşü, AhHik-ı Celali'de mevcuttur.. Bu 
eserin yazı l ış  tarzı Tusi'nin Ahlak-ı Nasiri' s ine benzemektedir .  Cela
leddin Devvanl eserin i  yazarken Kur' an'dan , Hz. Peygamberi n dav-
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ranışlarından , Sahabilerin sözlerinden ve mutasavvıfların eserlerinden 
yara rlanmışt ır .  Ancak işrak felsefesinin etk isinde kalarak kendi sinden 
de görüşler katmıştır . 

Tusi, İbn M iskeveyh' ten de etki lenerek en yüksek İyin in , en yüce 
m utl u l uk o lduğ u n u  be l i rtm işt i . Devvani i se ,  ahlakı dini ideal l e  uz
laşt ı rmakta daha başarıl ıdır .  Tusi'de Aristo ve Eflatun etkis i  daha 
çok görü lmekted ir. Devvani'ye göre insan Allah'ın halifesidir. K ainatta 
en yüksek yeri işga l eder. Devvani'ye göre insan Melekle hayvan ara
sında bir varl ı ktır. Melekler öfke ve heveslerine yenilmeden akı l larını 
kullanırlar. Bunların günahı teşvik edici durumları yoktur. Seçme hür
riyetleri de mevcut deği ldir .  Ancak Melekler üstün ahlakl ıdırlar .  Hay
vanlar ise akı l sız fakat öfke ve hevese sahiptirler. Başka bir deyimle 
içgüdüyle hareket ederler. Bu nedenle aşağı ahlakl ıdırlar. İnsan hem 
akla, hem de iyil iğe teşvik yeteneğine sa h ipt i rler . Ahlakta insanın özel 
l iği şudur : Aklı sayesi nde öfke ve heves i n i  yenip meleklerin seviyesine 
çıkabi l ir . Hayvanlar akı lsız olduklarından özürlüdürler. İnsanlar ise 
böyle bir durumda deği ldi rler . İnsanlar kötül üğe karşı d irenme gücü 
ve kötü lüğe karş ı  teşvik gücü dolayısıyla özürlü sayılmazlar. Bunu bi
raz açıklayacak olursak , insan soruml uluğa ve özgürlüğe sahip ve Al
lah' ın halifesi olan ahlaki b ir· varlıkt ı r. 

K ur'an da Bakara su resinin 269 . ayetinde "k ime hikmet veril ir
se ona çok hayır verilm i ştir" buyruğu vard ır . Celaleddin Devvani  
ahlak güzell iğiyle böyle bir hikmete kavuşulabi leceğini bel irtmektedir .  
Böyle b ir  hikmete f i lozof b i lgisiyle , M utasavvıf sezgis iyle ulaşır. Aris
to'yu takip eden fi lozoflar akıl ve ihtiyatı öne almışlardır. Devvani ise 
İ lahi yasa ları öne a lm ı ştı r. Kur'an da ortayolu tavsiye etmektedi r. Ama 
bu ortayol  kı ldan ince, kı l ıçtan keskind i r . 

Devvani 'ye göm ah lak' ın doğuştan kazanılmış yönleri bulunmak- · 

l a  b ir likte değişmesi de mümkündür. insan buna yeteneklidir. Özel l ikle 
eğitim  d is ipl in ve tedbir kötü insanı iyiliğe yönlendirebi l i r .  Devvaniye 
göre erdemin özü it idaldir . İ slam itidal ı kendine özgü olarak sabırla 
açıklamıştır. Yunan ahlak fel sefesinde sabrın ayrıntıları yoktur. Dev
vani Felsefe ile Tasavvuf arasında tam bir uyum bulmuştur. Tusi i se 
Riyazatçı ahlaka karşı gelmişti r. 

Devvani 'ye göre, bir kralın  yönetimde takip edeceği Ahlak esas
ları şunlardır :  

1 - Kral kişisel yararının üstnne çıkarak karar vermelid i r. Şahsi 
zarar ını  bi le gözönüne almalıdır .  
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2-- Adaleti geciktirmemelidir .  Duygusal emi rlerden kaçınmalıd ır . 

J- Zulümden uzak d urma l ıdır. 
4- Kral aceleci ve öfkeli davranmaktan çok acıma ve l ütüfa önem 

vermel idir. Başka bir dey im le onun genel davranışına merhamet ve 

l ü tüf ağ ı rl ığın ı koymal ıdır .  

5- Halkı memnun etmeye çalışırken A l lah'ın rızasını gözetmel id ir. 

6- Allah 'ın hoşnut olmayacağı hususları , buna karşılık halkın 

hoşuna gidecek değerleri araştırmalıd ı r . 

7- Karar verirken eğer k iş isel takdiri gerekl i i se adaletten önce 

bağışlamayı göz ön ünde bulundurmalıdır. 

8- Erdemli k iş i lerle dost olmalı ve onların öğütleri ne kulak 

vermel idir . 

9- Herkese, durumuna göre mevki vermeli ,  aşağılık insanlara 

yüksek görevi güvenmemel id ir . 

J O- Haksızlık etmekten kaçınmal ı ,  bununla da yet inmeyerek 

dev let işlerinin de hak hukuk içinde yürümesini sağ la malıd ı r .  

Sonuç olarak Devvani, Hz. M uhammed'i övm üş , onun "akim 
bütün yaratılan şeylerin en mükemmel i olduğu" anlamındaki hadis ini  
göz önünde tutmuştur . Böylece onun ah lak anlayış ında hem d inin ,  

hem aklın öneml i  bir yeri olmuştur .(5 1 )  

5 1  Bak. Bahtiyar Hüseyin Sıddıki, A Histoı-y of :Muslim Philosophy, 

C. 11, s .  883-888, Wicshaden 1966. · 
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Kmalızade Ali Efendi ve Ahlak 

1 5 1 0  yı lında I sparta' da doğmuş, 1 572 de Edirne' de hayata göz
lerini yummuştur. R ivayete göre dedesi sakalına kına sürermiş .  Bu 
yüzden kendisine "Kınalızade" denmiştir. Babasının adı Emrullah 
Efendi'dir. Babası Anadoluda kadılık yapmıştır. Dedesinin adı da 
Hamidiye Efendi'd ir. 

Arapça , Farsça ve Türkçe'ye hakim bir yazardı. Tefs ir  ve hadis 
bi l iminde derindi .  Edebiyatla da çok uğraşmıştır. Felsefe de onun 
i lgi si alanındaydı .  Ancak Yunan hikmetine, iman hikmetini daima 
tercih etmiştir. Aristo'yu iyi incelemişti .  Başlıca eserleri şunlardır. 

1 - Ahlak-ı  Alfü . 

2- Tecrid Haşiyesi .  

3- Mevakıf Haşiyes i .  

4- Durer ve G urer'e haşiye. 

5- Kalemiyc risalesi .  

6- Seyfiye risales i .  

7- Divan (3 dilde Arapça, Farsça , Türkçe şiirler yazmıştır.) 

8- Tabakat-ı Hapefiyye. 

Bunların dışında ri saleleri de vardır .  

Burada K ınalızade Al i  Efendi'nin bizi en çok ilgilendiren eseri 
Türkçe olarak yazdığı Ahlak-ı Alai'dir. Yazar bu kitabını Suriye 
beylerbeyi Al i  Paşa adına yazmıştır. Bu eser, Osmanlı İmparatorlu
ğunda idadilerde ve medreselerde ahlak kitabı olarak okutulmuştur. 
Yazar kitabını tel if ederken Aristo'nun görüşlerinden, Nasuriddin 
Tusi'n in  Ahlak-ı Nasiri' s inden, Celaleddin Devvani'nin Ahlak-ı Celali'
sinden, Hüsey in  Vaız' ın Ahlak-ı Hüseyni's inden ve Gazzal i'nin 
İhya'sından yararlanmıştır. Kuşkusuz Kınalızade Ali Efendi, Farabi'nin 
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Es- S iyasetü ' I - M cden iyye ad l ı  eseri nden de haberdard ı .  K ın a l ızade 
Ali Efend i 'n in  eserini Türkçe yazm:lsı ayrı b i r  mana ifade eder. K ı na
I ızade erdem in ası l lar ın ı  klasik anlayışa uygun olarak, h ikmet, adalet, 
iffet ve şecaat olmak üzere dörde ayırmışt ır .  

K ınal ızade hikmeti de yedi böl üme ayırm ıştır : 

1 - Zeka. 2- Çabuk anlama . 3- Zihin duruluğu . 4- Kolay öğrenme. 
5-- Doğru düşünme. 6- Belleme. 7- D üşünme. 

K ınal ızade'ye göre ; Zeka i nsanı ön bi lg i lerden sonuca götürür. 
Çabuk anlama gerekl i  olan hususlarda int ikal hızıdır. Zihin duruluğu 
insanın ısdırapsız ve zahmetsiz olarak zihnen isteklere u laşmaya hazı r 
oluşudur. 

Kolay O'ğrenme yeteneği insana bilgi edinmede çabukluk sağlar. 
İnsan hatıra gelen hususlarda i steni len tarafa yönelerek bi lgiyi elde 
eder. Doğru düşünme, elde etmek, kazanı lmak isteneli. hususlarda 
uygun dereceyi sağlar. Başka bir deyimle gerekl i o lanı terketmez. 
Belleme, düşünülerek kullanılan yet ileri gerektiği gibi bellekle sakla
ınaktı ı- . Düşünme ile insan belleğinde tuttuğu şeyleri hatırlar. 

Şecaatın türleri 1 1  'd ir : 

1 - Vakar ve olgunluk. 2- Hadiseleri göğüsleme. 3- Gayret ve 
ideal yüceliği .  4- Azim .  5- Yumuşak huyluluk. 6- Ölçülü olmak. 
7- Kendisini iyiliğe ve hayra adamak. 8- Güçlüklere karşı sabır 
göstermek. 9- Alçak gönüllülük . 1 0- Fedakarlık. 1 1 - İnsanlık. 

İffet in Türleri : 

1 - Ar ve nam us. 2- İncel ik ve yumuşaklık. 3- Ahlaklılık . 4-
Barışcı l ık. 5- Tutkuları dizgin lemek. 6- Sabır. 7- Kanaat. 8- Ölçü 
ve olgunluk. 9- Samimi kul luk. 1 0- Disiplinl i yaşamak . 1 1 - Hürriyet . 
1 2- Cömert l ik .  

Bu saydıklarımız türler içinde her bir bölüm ayrıca erdemin 
bölümlerine ayrılabil ir . Sözgel imi cömert l ik için şu bölümler söz 
konusudur : 

1 - Çok cömertlik . 2- Başkasını kendine tercih etmek. 3- Bağış
lamak. 4- Üstün derecede insanlık . 5- Yardımseverl ik. 6- Eşitl iği 
düşünme. 7- Cömertlikle fedakarlık. 8- Kendi malını başkasının 
yararına terketmek. 

A daletin Türleri de şunlardır : 1 - Sadakat (Hilesiz dostluk) . 2-
Ülfet (Karşılıklı kaynaşma ve sevgiyle bağlanma) . 3- Vefa (Kadir 
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kıymet bi lme ve dost l uğun gereği n i  yerine getirmek) .  4- Şefkat. 
5- Yakınlarıyla i lgilenmek. 6- Ödüllendirmek (iyilik yapana fazlasıyla 
vermek) . 7- Ortak yapılan iş lerde iyi davranmak. 8- Herkese karşı 
dürüst davranmak. 9- Yakın olan kişilerin ve dostların sevgisini 
kazanmak. 1 0- Al lah'a teslimiyet . l 1 - Allah'a güvenmek . 1 2- Allah'a 
kulluk etmek.(52) 

52 Bak. Kınalızade Ali Efendi, Ahlak-1 Ala!, C . - I ,  s .  97-1 1 1 ,  Baskıya 
Hazırlayan : Hüseyin Algül, Tercüman 1001 Temel Eser Baskısı. 
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Tarih ve Ahlak Eğitimi 

insanlık tar ih in in ne zaman baş ladığı saptanmış deği ldir . İnsanlığın 
bugünkü uygarl ığa ge lebilmek için çeş it l i evrelerden geçtiği gerçektir. 
Bugün bu evrelerin beş altı bin yıllık dönemi hakkında tarihi bakım
dan daha açık bilgi lere sahip bulunmaktayız. Daha eski lere gidi l 
dikçe bi lgilerin sınırları daralmaktadır. Ancak bu beş altı bin yıllık 
süre içinde yaratılan uygarlıklar birbirin i az çok etki lem iştir.  Böylece 
insanlık çok deneyim kazanmıştır. Değiş im ve etkileşim son çağda 
başdöndürücü bir hızla artmıştır . 

Tarih, yer ve zaman içinde olanları bize aktararak geleceğe yön 
vermemizi kolaylaştırır. Zamanımızdaki olaylar ı bilinçsizce değer
lendirmemizi önler. İnsana en yüksek derecede olayların iç yüzünü 
görme imkanı verir. İnsanl ığın kendini yargılaması için tarihten ders 
alması isabetli kararlara vesile olur . 

Bireylerin tarihten ders almaları, kararlarını etkilediği gibi ,  
hareketlerini de etkiler. İnsanın nasıl davranacağı sorunu ise ahlaki 
bir sorundur. 

Zamanımızda insanın nası l hareket etmesi gerektiğine dair sorunla r  
uygulamada pek de iç açıcı deği ldir. İnsanlık teknik bakımdan silah
landıkça sorunlar daha karmaşık olarak artm ıştır . Tekniğin getirdiği 
ko laylıklar ve hızlı yaşama , tarihten alınması gereken dersleri kolay

laştırıyor mu ? Buna rahat bir evet demek güçtür . 

Dünyada ırk ayrımı, hızlı nüfus artışı, açlık, terör ve yöresel 
savaşlar devam edip duruyor. Üstel ik çevre kirl i liği , uyuşturucu , 
alkol ve ailevi değerlerin  zayıflaması sorun olarak önemüzdedir. 

Her halde insanlığı yeni bir atılımla bir yandan tarihin ışığından 
yararlanmaya, öte yandan iç bağımsızlığa yönelmeye ihtiyacı vardır; 
Bunu gerçekleştirmek de toplumları eğitmekle mümkündür. 

İş  çevrelerinin egemen olduğu dünyamızda artık dini otoritenin 
insanları sırf öğütlerle yönlendirmesi güçtür . Karnı aç olan insan, 
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psikoloj ik olarak normal şartların özlemini çekmektedir. Tutucu 
baskılar çoğu kimseyi ikna etmeye yetmiyor . Ahlakçıların da artık 
çağın değiştiğinin farkına varması gerekir . 

Ahlaki açıdan malın ve istifçiliğin kölesi olanların mutlu olduğunu 
söylemek de güçtür. Hırs, yeni hırsları doğurmaktadır. İnsanın gönlü 
yoksul olduktan sonra istediği kadar kazansa yine aradığı mutluluğu 
bulamaz. 

O halde insan iç bağımsızlığa muhtaçtır. İç bağımsızlık, insanı 
ahlaki davranı şa götürür. Hatta mutlu olmanın ilk basamağıdır. 

İç bağımsızlığa ulaşmak isteyen insan, ilkin ben neyim sorusunu 
kendi kendine sormalıdır. İnsan kendi yazgısını, görevini ve anlamını 
düşündüğü zaman, evreni daha iyi değerlendirir. Evrenin, rastlantı

ların eseri olmadığını kavrar. Aşkın varlığı yakalar gibi olur. Yarat
madaki amacı düşünür, imana ulaşır . 

İnsan, rastlantı sonucu oluşmayan ve fakat sonsuz bir irade tara
fından yaratılan bu dünyanın durumunu kavrayınca hareketlerini 
yargılamakla başbaşa olur. İnsan bu geçici hayatta rastlantılara göre 
hareket edemez. Ederse kendi anlamını ve değerini yitirir. 

O halde, insanın ahlaki görevi olacaktır. Bu ahlakın bazı ilkeleri 
de olacaktır. Bu i lkelere uygun hareket insan için bir görevdir . 

Ahlaki davranmanın temel i lkesi, herkesin bize karşı nasıl davran
masını istiyorsak öyle hareket edebilmektir. Sözgelimi yalanı, biz 
yüzümüz kızarır d iye değil , hiç bir kimsenin söylemesini uygun bul
madığımız için seçmemeliy iz . Yahut ticarette dürüstlüğü alıcıları 
çoğaltmak için deği l , herkesin b ize öyle davranması için seçmeliyiz . 

Hani Türkçede • bir atasözü var ; ''İğneyi kendine çuvaldızı baş
kasına sok" derler. Başka türlü ifade edecek olursak ; "Kendine 
yapılmasını istemediğin bir hareketi başkasına yapma" . 

İlk kuralımız böyle olunca ahlakın adalet, doğruluk, ölçülülük, 
bi lgelik ve iy i niyet gibi i lk elerini daha nesnel uygulamak mümkün olur. 

Elbette insan sosyal bir varlıktır. İnsan bir çevrede yaşar. Çevrenin 
yaratılan da toplumdan topluma taşınır. İnsanın eğitiminde tarihi 
çevrenin etkisi vardır. 

Önemli olan husus, tarihi çevrenin kalıtımlarını gençlere iyi 
aktarmaktır . Bu aktarışla birlikte sorumluluk aşılamak da önemlidir. 
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Ahlak eğitimi yalın öğütlerle olmaz. Çocukların ve gençlerin toplumda 
iyi örnekler görmesi gerekir. Onların hak-hukuk duygusunu güçlen
dirmek eğitimin gereklerindendir. 

Çağımızda gençleri ne denli yaratıcı, üretken ve sevecen yetiş
tirirsek toplum o derecede gürbüz olur. Bu hızlı değişen dünyada 
girişimci toplumların ve kendi sorumluluğunu taşıyan gençlerin er
demi zenginleştireceğine inanıyoruz. 

Sözlü ve yazılı yayınların, ai lenin ve okulun yapıcı telkinleri 
ahlaki ilklerin bilinçlere yerleşmesini kolaylaştıracaktır. 
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