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ÖNSÖZ
İnsanın iradi eylemleri ne tür bir varlık alanına sahiptir? İnsanı anlama çabası içinde kaçınılmaz
istasyonlardan biri olan bu soru bizi aynı zamanda “İradî fiillerin kaynağı nedir?”, “İnsanın fiilleri ne
ölçüde bilginin konusu olabilir?”, “Eylemlerimizin amacı nedir?”, “Davranışların herkesçe kabul
edilebilen ölçüleri var mıdır?” gibi eylemin kökeni, mahiyeti ve amacıyla ilgili daha pek çok soruya da
taşımaktadır. Böylece artık eylem hakkındaki bilgi alanına adım atmış oluruz. İnsanı bu yönüyle ele alan
disiplin olan İslam ahlak teorileri bu dersin içeriğini oluşturacaktır. Ahlak teorileri her ne kadar ağırlıklı
olarak Meşşai geleneği esas alsa da, insanın eylemleri cihetinden analizini ortaya koyan diğer gelenekler
de yer yer incelenecektir.
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KISALTMALAR

C.: Cilt
DİA: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
S.: Sayı
thk: Tahkik eden
trc.: Tercüme eden
ty.: tarih yok
vd.: Ve devamı
vdg.: Ve diğerleri
yy.: Yüzyıl .
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1. İSLÂM AHLÂK DÜŞÜNCESİ NASIL İNCELENEBİLİR?

Ahlâkı teorik düzlemde ele alan, yani “ahlâkın kaynağı, ahlâkın değişmesi, ahlâkın evrenselliği”
gibi felsefî problemler çerçevesinde ahlâkı konu edinen yaklaşımları (i) “teorik ahlâk” olarak
değerlendirmek mümkündür. Ötenizeye izin verilmesinin doğru olup olmadığı, medya ve sosyal medya
yoluyla yapılan yalan haberlere müeyyide uygulanıp uygulanmaması gibi biyoetik ve basın ahlâkı gibi
konuları tartışan alan ise (ii) “pratik ahlâk”tır. Teorik ahlâk da ahlâk meselelerini ele alış biçimine göre
(i.i) betimleyici ahlâk, (i.ii) normatif ahlâk ve (i.iii) meta-ahlâk kategorileri altında toplanabilir.1
Kaynaklığını bir taraftan nassın, yani Kur’an ve Sünnetin, diğer taraftan da beşerî birikimin
oluşturması, İslâm döneminde dinî ilimlerden felsefî ilimlere kadar geniş bir yelpazede farklı
yöntemlerde ele alınması bakımından “ahlâk”ın ilahiyat araştırmalarındaki en geniş alanların başında
geldiğini söylemek abartılı bir iddia değildir. Öyle ki ahlâk sahasının İslâm düşüncesi ve ilimler tarihinde
ihata edilmesi çok güç olan bir literatüre kaynaklık ettiği görülmektedir. Birbirinden farklı yöntemlerle
yazılmış olan bu kapsamlı literatürün nasıl ele alınabileceği, nasıl tasnif edileceği daha ziyade modern
araştırmalarda sorulan bir sorudur. İslâm düşüncesinin modern öncesi döneminde ahlâkın nasıl ele
alınabileceği ile ilgili sorular büyük oranda fikrî ve felsefî bir zeminde sorulurken ahlâk bir mesele olarak
pratik işlevi bakımından gündemde olan bir saha idi.
Bu bölümde İslâm ahlâk düşüncesinin nasıl ele alınabileceği sorusuna cevap aranacak ve alana
dair genel bir şablon sunulacaktır. Bu itibarla öncelikle İslâm ahlâk düşüncesi alanındaki teorilere kısaca
işaret edilecek, bunların bir eleştirisi yapılacak ve nihayet kendi alternatif tablomuzu teklif edeceğiz.
Dolayısıyla teorik ahlâk temelli bir anlatım yapılacaktır.

Modern Dönemde İslâm Ahlâk Düşüncesi Üzerine Yapılan Tasnifler ve
Bunların Tahlilleri
Bir din olarak İslâm’ın temel kaynakları olan Kur’an-ı Kerim âyetleri ve hadisler, ihtiva ettiği
konular itibariyle tasnif edildiğinde bunların önemli bir kısmının “ahlâk” alanıyla ilgili olduğu
görülecektir. Bunun dışında tarihî bir tecrübeler ürünü ve bir medeniyet olarak İslâm’ın fikir, bilim,
kültür, edebiyat ve sanat vecheleri incelendiğinde de yüzlerce âlim, filozof, mütekellim, sûfi, edib ve
daha başkalarının ahlâk alanında muazzam bir birikim ortaya koydukları müşahede edilecektir. Bu
durumda din ve medeniyet olarak İslâm’da ahlâk sahasında birbirinden farklı yöntem ve içeriklerle
günümüze ulaşan köklü ve ihata edilmesi zor olan çok geniş bir literatürün var olduğunu söylememiz
gerekir. Öyleyse İslâm’da ahlâk sahası ne sadece dinî kaynaklardaki naslara indirgenebilir ne de
filozofların sistematik ahlâk teorilerine ya da tasavvuf sahasına hasredilebilir.

Hümeyra Özturan, Ahlâk Felsefesinin Temel Problemleri: Seçme Metinler, (Ankara: Nobel Yayın,
2015), s. 4.
1
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Ahlâkî güzellikleri tamamlamak için gönderildiğini buyuran, aile hayatı yaşayan ve aynı
zamanda bir devlet başkanı olan Hz. Peygamber’in ümmetinin hikmetin, yani felsefenin amelî/pratik ya
da insan fiil ve davranışlarıyla ilgili boyutu için başka bir kaynağa ihtiyacı olup olmadığı çok anlamlı
bir sorudur. İslâm düşünce tarihinde amelî hikmetle meşgul olanlar, bu soruya farklı yanıtlar vermekle
birlikte ortaya konulan ahlâk teorilerinin çoğunun bir şekilde dinî kültürle ilintili olması amelî hikmetin
nebevî bir kaynağa dayanma zaruretinin kabul edildiğini göstermektedir. İslâm düşünce tarihindeki en
etkin filozofların bile amelî felsefenin nebevî bir kaynaktan neşet etmesi gerektiği konusundaki ifadeleri,
ilk bakışta ortaya konulan ahlâk teorilerinin ve yorumlarının sadece Kur’an ve hadisler gibi İslâm’ın ana
kaynaklarından doğduğunu ihsas ettirebilir. Ancak zamanla İran ve Yunan kültürünün hâkim olduğu
coğrafyaya yayılan, Hind kültürüyle de komşu olan müslümanlar, yitik hikmeti arama gayretlerini bu
geleneklerdeki amelî hikmet tasavvurlarına da yöneltmiştir. Nitekim III/IX. yüzyıldan itibaren bu
geleneklerdeki ahlâk düşüncesine dair ürünler İslâm entelektüel çevrelerinde yayılmaya başlamıştır. Bu
durum nazarî/teorik felsefe literatürü için olduğu gibi ahlâk ilminin teşekkülünde de tercümelerin
belirleyici bir rolü bulunduğu anlamına gelmektedir. İslâm düşüncesinde ahlâkın köken olarak nebevî
bir kaynağa dayandığı büyük oranda kabul edilse de dinin temel kaynakları olan Kur’an-ı Kerim ve
hadislerin ahlâk alanıyla ilgili teorik meselelere cevap vermemesi ve daha başka sebepler diğer ahlâk
miraslarının müslümanların gündemine girmesini kolaylaştırmıştır. Mesela “İnsanın ahlâkî fiil ve
davranışları hangi mekanizmayla açıklanabilir?” ya da “İnsan hangi varlık boyutuyla fiil ve
davranışlarını ortaya koyar?” gibi cevapları daha çok felsefî bir arka plana ve teorik zemine ihtiyaç duyan
soruların cevabını Yunan ahlâk filozoflarının eserlerinde bulan müslümanlar bu kaynakları elde edip
onlardan faydalanmayı ihmal etmediler. Bunun dışında zamanla tasavvuf ve edeb literatürü gibi farklı
boyutlardaki teorik ve pratik açıklama gücüne sahip yaklaşımlarla zengin bir miras ortaya çıkmış oldu.
Böyle bir yaklaşıma sahip olunca “İslâm ahlâk düşüncesinde temel yaklaşımların neler olduğu”,
resmin bütününü görmek için nasıl bir tasnif yapılacağı üzerinde durmak gerekmektedir. Bu bağlamda
akademik ve ilmî çevrelerde, İslâm’da ortaya konulan ahlâk mirasıyla ilgili bazı tasnif denemeleri
yapıldığına işaret etmemiz gerekir. Bu bölümde bu tasnif sahiplerinin önde gelenlerinin eserlerine işaret
edilerek onların yaklaşımları üzerinde durulacak, bu yaklaşımların tahlilleri yapılacak ve bu tasniflerin
eksik taraflarına işaret edilecektir. Söz konusu tahliller için dört müellif ve metin seçilmiştir. Ancak
öncelikle bu tasniflere kaynaklık eden ilk çalışmalara kısaca değinmek yerinde olacaktır.
1908-1927 yıllarını arasında telif edilen Encyclopedia of Religion and Ethics’in T. J. De Boer
tarafından kaleme alınmış olan “Ethics and Morality (Muslim)” maddesi zikredilebilir. 2 Sonraki
çalışmalarda izi rahatlıkla takip edilebilecek “sûfî ahlâk”, “felsefî ahlâk”, “hikemî ahlâk” gibi kavram
ve tasniflerin bu maddede zikredildiği görülmektedir. İlk çalışmalardan biri kabul edilebilecek bir başka
ansiklopedi maddesi olan The Encyclopedia of Islam’daki “ahlâk” makalesi, eserin ilk ve ikinci
edisyonlarında farklı yazarlarca kaleme alınmıştır. İlk edisyonu 1913-1938 arasında yapılan
ansiklopedinin 1927'de yayımlanan ahlâk maddesinin3 yazarı Carra de Vaux’tur. Yazar maddede, ahlâka
2

James Hastings (ed.), Encyclopaedia of Religion and Ethics (Edinburgh: T.&T. Clark, 1981), V,
s. 501-513.
M. Th. Houtsma vdğr. (ed.), E. J. Brill’s First Encyclopaedia of Islam 1913-1936 (Leiden: Brill, 1987), I,
s. 231-233.
3
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ilişkin pasajların, İslâmî literatürde şiir, atasözü, fabl gibi farklı biçimlerde ve Kur'an, Kur'an tefsirleri,
hukuk metinleri, tarihçilerin ve menâkıp yazarlarının kitapları gibi muhtelif eserlerde yer aldığını, ancak
ahlâk felsefesi biliminin bütün bunlardan ayrı olarak kendine has, müstakil bir varlığının olduğunu
belirtir. Konuya ilişkin ilk müstakil oryantalist eserlerden biri olan eser, 1953’te Dwight M. Donaldson
tarafından yayınlanan Studies in Muslim Ethics kitabı 4 da sonraki çalışmalara kaynaklık etmesi
bakımından önemlidir.5

George F. Hourani: Müellif bu alanda ilk tasnif yapan isimlerden biridir. Onun tasnifi İslâm
ahlâk metinlerini ve ahlâk düşüncesi alanındaki eserleri felsefî bir perspektifle ele alması bakımından
kıymetlidir. Bu literatür temel olarak ikiye ayırır: Normatif ahlâk ve analitik ahlâk. Hourani’ye göre
normatif ahlâk bir şekilde ahlâk alanıyla ilgili kural koymanın esas olduğu, kural koyucu ahlâk
anlayışının hâkim olduğu yaklaşım ve bununla ilgili kaynaklar anlamına gelmektedir. Hourani’nin
normatif dinî ahlâktan kast ettiği şudur: Bu yaklaşımın temel kaynağı Kur’an-ı Kerim ve hadislerdir.
Buradaki asıl malzeme bu kaynaklarda ahlâk konularıyla ilgili zikredilen emir ve yasaklardır; yani dinin
temel kaynaklarının muhataplarına “Yap/yapmalısın! ya da “Yapma/yapmamalısın!” diye buyurduğu
naslardır. Bu naslarda “Yap ya da yapma!” denilen hususların bir erdem olarak ne oldukları, insanın
bunları nasıl yapacağı, bu hitabın konusu olan fiillerdeki müdahale imkanının ne olduğu, bu fiillerin
yapıcı ve var edicisinin kendisi mi olduğu gibi felsefî ve kelâmî sorular incelenmez, zira nebevî çağrının
gayesi de bu soruların cevaplanmasından ziyade muhataplardan istenen/beklenen fiilerin ortaya
konulmasıdır. Normatif felsefî literatür ise köken olarak İslâm dininin temel kaynakları olan Kur’an-ı
Kerim ve hadislere dayanmayan, ancak bu köken farklılığına rağmen bir kural koyan ahlâk ve bilhassa
siyaset literatürüdür. Hourani’ye göre bu literatür daha çok İslâm öncesi İran siyasî hikemiyat geleneğine
dayanan yönlendirici, kural koyucu felsefî eserlerdir. Onun kastettiği günlük bir ahlâk anlayışından
ziyade daha çok siyaset ahlâkı ve devlet yönetme adabı olup bu kısıtlı bir sahaya tekabül etmektedir.
Houranî, analitik ahlâk literatürüyle ahlâk meselelerin ilmî ve fikrî düzlemde müzakere edilip
tartışılmasını kastetmektedir. Ona göre analitik dinî literatürde kökeni dinî olan bir problemin tahlil
edilmesini amaçlanmaktadır. Mesela kelam eserlerinde husun-kubuh (iyilik-kötülük) problemi gibi
kökeni dinin temel kaynaklarında olan ve bir taraftan dinî/kelamî, diğer taraftan da felsefî olan meseleler
tartışılmaktadır. Örnek verilen bu mesele bir yönüyle kelamîdir, yani “vahiy, ilahî bildirim” olmadan
insanın iyi ve kötünün ne olduğunu akılla bulup bulamayacağının imkanı tahlil edilir, bu mesele diğer
yönüyle de ahlâk felsefesinin bir meselesidir. Tasnifteki son bölüm Hourani’nin analitik felsefi dediği
tarzdır. Analitik felsefî literatürde (Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ, Tûsî vs. gibi) ahlâk problemlerini ele alan
filozoflar, bu meseleleri felsefî bir metotla tartışırlar.6

4

Dwight M. Donaldson, Studies in Muslim Ethics (London: S.P.C.K., 1953).

Bu üç kaynakla ilgili yaptığımız alıntı ve tahliller için bkz. Hümeyra Özturan, “İslâm Ahlâk
Düşüncesi Çalışmalarının Dünü ve Bugününe Dair Bir İnceleme”, İslâm Ahlâk Literatürü: Ekoller
ve Problemler, ed. Ömer Türker, Kübra Bilgin (Ankara: Nobel Yayınları, 2015), s. 1-41.
6
George Hourani, Reason and Tradition in Islamic Ethics (Cambridge: Cambridge University,
1985), s. 15-21.
5
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Özetle verilen bu yaklaşımda Hourani, İslâm ahlâk literatürünün çok önemli bir kesimini
oluşturan tasavvufî ahlâk eserleri ve edebî ahlâk literatürü başta olmak üzere devasa bir mirası dışarıda
bırakmıştır. Bu yaklaşıma göre mesela bir sûfinin nasihat türü ahlâk eseri ya da meviza/vaaz
literatürünün bir örneği kendisine yer bulamayacaktır. Diğer taraftan “normatif” kavramının üst bir
ayırdedici olarak önemli bir probleme yol açtığı kanaatindeyiz. Bu kriterin belki daha alt bir ayrım için
elverişli tarafları olabilir. Zira İslâm ahlâk mirası modern dönemde yapılan ahlâk ve ahlâk felsefesi
ayırımı için elverişli özelliklere sahip olsa da bu ayırımın tam olarak uygulanmasına engel olan önemli
bir tarafının gözden kaçtığı ya da kaçırılmak istendiği söylenebilir. “Fayda vermeyen bilginin”
zemmedildiği bir medeniyet idraki ve dolayısıyla İslâm’ın hâkim bir dünya görüşü olması dikkate
alındığında analitik ve felsefî teorilerin de bir şekilde normatif olması icab eder ki durum tam da
böyledir, yani insan fiil ve davranışlarıyla ilgili bilgi nihayetinde uygulanması için öğrenilir. Dolayısıyla
İslâm ahlâk düşüncesinde en analitik tahlil bile doğrudan ya da dolaylı olarak normatif bir mahiyete
sahiptir. Bu itibarla normatif ve analitik ayırımı, dünya görüşünün seküler ve dinî olarak bölündüğü bir
perspektif için çok daha uygun olabilir, ancak bu modelin İslâm ahlâk düşüncesine kâmil mânâda
uyarlanması teorik problemlere sebep olmaktadır. Mesela bir filozofun erdemler (fazilet, çoğulu fezâil,
mekârimü’l-ahlâk) meselesini ele alışı analitik/tahlil edici bir zemine otursa da erdemlerin
anlatılmasından maksat nihayetinde bunlara sahip olunması, bunların zıddı olan erdemsizliklerden
(rezilet, çoğulu rezâil) de uzak durulmasıdır. Zira söz konusu literatüre bakıldığında çoğu filozof ya da
düşünüre göre erdemsizlikler birer ahlâkî hastalıktır ve ahlâk ilmi bunların nasıl tedavi edileceğinin
yollarını gösterir. Öyleyse erdemsizlikler filozoflar tarafından analitik bir yöntemle tahlil edilirken, yani
bunların sebebinin ne olduğu ve insanın hangi mekanizmalarıyla/nefsanî güçleriyle bunları işlediği
açıklanırken müelliflerin maksadı bunlardan nasıl uzak durulacığıdır.
Eğer Hourani, normatiflikle sadece dinin muhataplarına vücûb ifade eden ve bağlayıcılığı olan
hususlarını kastetmiş ve meseleyi bununla sınırlamış olsaydı geride kalanları da analitik olarak ele almak
mümkün olabilirdi. Ancak o bir taraftan siyasî nasihatnâme ya da pendnâme geleneğini de normatif
olarak belirlerken bunlara eşdeğer öğütleri içeren felsefî ahlâk eserlerininin neden bu kapsamın dışında
kaldığı sorusunu cevaplamamaktadır. Dolayısıyla bu yaklaşım, naslar ve ahlâk literatürünün bir kısmı
çerçevesinde yapılan dar kapsamlı ve kendi içinde de tutarlı olmayan eksik bir açıklama modelidir.
Macid Fahri: Fahri, İslâm ahlâk teorilerinin dört başlıkta ele alınabileceğini söylemektedir.
Fahri’ye göre müfessirler, muhaddisler ve fukahânın Kur’an ve hadislerin ahlâkî prensiplerini izah edip
temellendirmeye teşebbüs ettikleri oranda ahlâkî alana girmeleri nassî ahlâk olarak adlandırılır. Fahri,
dinî ahlâk ile kısmen zühd ahlâkını önceleyen eserler ile edebî literatürü kastetmekte, daha ziyade önce
gelen ulemânın yazdığı ahlâk eserlerini ele almaktadır. Yazar bu bağlamda İbn Hazm, Mâverdî, Râgıb
el-İsfahânî, Gazzâlî ve Fahreddin Râzî’yi dinî ahlâk düşüncesinin temsilcileri olarak görmektedir. Ona
göre dinî ahlâk ile kelâmî ahlâk anlayışını ayırdetmenin zorluğuna rağmen bu iki alan ayrılmalıdır, zira
kelamî ın cedeli dili dinî ahlâkta yoktur. Dinî ahlâk teorileri Kur’an’da insan ve onun âlemdeki yeri
düşüncesine dayanır. Kelamî ahlâk da nihai olarak Kur’an’a dayanmakla birlikte aklî metot ve
kategorilerle dinî ahlâktan ayrılır. Yazara göre bu teorilerin iki büyük temsilcisi Mutezile ile Eş‘arîliktir.
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Fahri’nin bir başlık olarak gördüğü diğer teori felsefî ahlâktır. Bu, Yeni Eflatuncu yazarların yorumladığı
haliyle Eflatun ve Aristo’nun ahlâk eserlerinden kaynaklanan teoriler analmına gelmektedir.7
Alanla ilgili literatür incelendiğinde Macid Fahri’nin tasnifinin diğerlerine oranla çok daha etkili
olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca Fahri’nin tasnifinin muhatap olduğu literatürün daha geniş bir
şekilde değerlendirilmesi ve bu literatürdeki isimleri müstakil olarak ele alıp tahlil etmesi alana yapılan
önemli bir katkıdır. Bu duruma karşılık Fahri’nin tasavvufî ahlâkı “sûfilerin hallerinin sistematik olarak
incelemeye konu olmaması” hasebiyle dışarıda bırakması, nassî ahlâk gibi açıklaması son derece sorunlu
bir kavramı terminolojiye sokması, ayrıca yukarıda değinilen dinî ahlâk terimini kullanması literatürün
değerlendirilmesi bakımından çok önemli sorunlar olarak görülmelidir. Bu tasnifte en önemli sorun nassî
denilen ahlâkın nasıl bir teori olduğudur. Zira yazar bizim de katıldığımız üzere Kur’an ve hadislerin
sistematik bir ahlâk teorisi sunmadığını belirtmesine rağmen oldukça çelişkili bir şekilde nassî ahlâk
diye bir ahlâk anlayışından söz etmektedir. Diğer bir tutarsızlık, bu ahlâk anlayışının bir teori olarak
kabul edilmesi halinde bile bunun dinî dediği ahlâk teorilerinden nasıl ayrılacağı konusunda makul bir
yorumunun olmamasıdır. Bu tasniflerde en problemli hususlardan biri de Gazzâlî’nin ahlâk düşüncesi
bakımından nerede konumlandırılacağıdır. Başka yazarlarca tasavvufî ve felsefî ahlâk anlayışının bir
temsilcisi olarak görülebilen Gazzâlî, Fahri tarafından dinî ahlâk anlayışı altında görülmüştür. Fahri’nin
Kitâbü’n-nefs ve’r-rûh adlı eseri çerçevesinde görüşlerini verdiği Fahreddin Râzî’yi dinî ahlâkın bir
temsilci olarak görmesi, dikkate aldığı eserin içeriğine bakıldığında son derece problemli bir
yaklaşımdır. Mesela “Râzî’yi bu başlıkta Mâverdî ya da İbn Hazm’ın ahlâk anlayışıyla ortak kılan şey
nedir?” şeklinde bir soru sorulduğunda bunun tutarlı bir cevabının olmadığını belirtebiliriz. Neticede
Fahri’nin başlangıçta mantıkî ve tutarlı kriterler geliştirerek bir tasnif yaptığını söylemek mümkün
değildir.
Mustafa Çağrıcı: Müellif verdiği ahlâk anlayışları arasında dinî ve geleneksel ahlâk ifadesini
kullansa da İslâm Düşüncesinde Ahlâk adlı eserinde dört ahlâk anlayışı üzerinde durmaktadır, edebî,
kelamî, tasavvufî ve felsefî. Bunun yanında Çağrıcı, Câhiliye dönemi ahlâk anlayışına işaret etmiş,
Kur’an ve hadislerdeki temel ahlâk kavramları üzerinde durmuştur.
Edebî ahlâk edep kavramını merkeze alarak ahlâk düşüncesini ele alan eserlerdir. Çağrıcı’nın
tasnifine göre bu iki şekilde tezahür etmiştir: (i) Edep kavramını merkeze alan ve bu bağlamda ilk olarak
muhaddislerin “edebü’l-müfred, kitâbü’l-edeb” başlıklarıyla derlediği hadis eserleri gelmektedir. Bu
literatür daha sonra İmam Maverdî’nin Edebü’d-dünyâ ve’ddîn gibi eserler şeklinde tezahür etmiştir. (ii)
Meslek etiği bağlamındaki “âdâb eserleri”, İslâm medeniyetinin modern öncesi döneminde birçok
meslek erbabının o mesleği yaparken uyması gereken edep kurallarını ele alan eserlerdir. Edebü’t-tabib
(doktorların uyması geren edep kuralları), edebü’l-kâdî (kadıların hüküm verirken uyması gereken
edepler) gibi. Edep literatürü şeklinde ayrı bir başlık vermesi Mustafa Çağrıcı’nın tasnifini diğer
tasniflerden ayırır. Yazar kelamî bir ahlâk teorisinden ziyade kelam eserlerindeki ahlâk problemleri
üzerinde durur. Bu problemler kulların fiilleri, kader, irade, hayır ve şer gibi özünde kelamî, ancak bir
başka açıdan ahlâkî olan problemlerdir. Yazar bu meseleleri Mutezilî, Eş‘arî ve Mâturidî mütekaddimun

Macid Fahri, İslam Ahlâk Teorileri, çev. Muammer İskenderoğlu, Atilla Arkan (İstanbul: Litera
Yayıncılık, 2004), s. 17-26.
7
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kelamcıları ekseninde tartışır. Çağrıcı tasavvufî ahlâkı da bir teoriden ziyade tasavvuftaki belli başlı
ahlâk problemleri ekseninde mütala eder ve burada da sünnî tasavvuf literatürü ile geleneksel tasavvufî
anlayışa karşı duran tasavvufî çıkışları merkeze alır. Yazar, özellikle IX.-XI. yüzyıl tasavvuf literatürü
bağlamında bazı meselelerin tahlilini yapar. Kitabın en hacimli bölümü İslâm felsefesinde ahlâk başlıklı
felsefî ahlâkın ele alındığı bölümdür. Yazar burada Kindî, Ebûbekir er-Râzî, İhvân-ı Safâ, Fârâbî, İbn
Sînâ, İbn Miskeveyh, Gazzâlî ve Nasiruddin et-Tûsî’nin ahlâk anlayışlarını tahlil eder.8
M. Abid el-Câbirî: Câbirî, el-Aklü’l-ahlâkiyyi’l-Arabî adlı çalışmasında tasnif meselesine
kendisinden önce yapılan tasnif denemelerini eleştirerek başlamaktadır. Bu bağlamda Macid Fahri ve
M. A. Draz başta olmak üzere modern tasnifleri eleştiren Câbirî 9 çalışmasının konusunun müstakil
olarak ahlâk felsefesi veya İslâmî ahlâk olmadığını ifade etmekte, kendisine konu olarak “Arap-İslâm
kültüründe değer düzenleri”ni seçmekte ve yeni bir tasnifin bu açıdan yapılması gerektiğini
savunmaktadır. Yazarın tasnifte kullandığı temel kavram mirastır (mevrûse). Müellif bu kavram
etrafında Arap-İslâm aklının oluşturduğu bütün ahlâkî literatürü kuşatma hedefi gütmektedir.10 Cahiliye
dönemi ahlâk anlayışına atfen öz Arap mirası, salt Kur’an ve Sünnete atfen öz İslâmî miras, edep ve
nasihat kitaplarını ifade ederken Fars mirası ve Yunan felsefesinin etkisini ifade ederken Grek mirası
kavramlarını tercih eden müellif, son olarak aslen yabancı ancak kendisini dinlerin hakikati olarak
tanımlayan sûfî miras kavramını kullanmaktadır. Kitapta yer alan bütün bu kavramlar, kendi içinde
müstakil bir değerler sistemi barındırması cihetinden tasnife konu edilmişlerdir.11

Alternatif Tasnif: İslâm Ahlâk Düşüncesine Tümel Bir Bakış

Aşağıda verilecek olan şema, İslâm ahlâk düşüncesi ile ilgili mevcut tasnif ve teoriler dikkate
alarak hazırlanmıştır. Yukarıda zikredilen tasniflerin hepsinin sorunlu olduğu ortak noktaların ilki
tasniflerin teorik bir temelinin olmayışı, yani neden böyle bir tasnif yaptıklarının cevabının olmamasıdır.
İkinci olarak tasnif sahipleri muhtelif saiklerle alanla ilgili mirasa bütüncül bakmamışlar, her bir tasnif
farklı oranlarda da olsa bu mirasın bir kısmını dışarıda bırakmıştır. Bu itibarla bizim temel hareket
noktamız tasnifin teorik bir zemine sahip olması ve ikincisi ahlâk mirasının bütününe, bu mümkün
değilse de büyük çoğunluğuna bir yer açabilmektir.
Tasniflerde sıkça kullanılan kavramlardan olan “dinî” kavramına tasnifimizde özellikle yer
verilmemiştir. Buradaki gerekçe şöyle özetlenebilir: İslâm medeniyetinde modern dönemdeki tecrübe
öncesinde ahlâk alanında görüş beyan edenlerin bir din olarak İslâm’ı dikkate almamaları, buna binaen
din dışı bir ahlâk anlayışından söz etmeleri gibi bir durum yoktur. Dinî ahlâk bahsedilen dönemde bir
sıfat olarak bir ahlâk anlayışını ayırmak sadedinde hemen hemen hiç kullanılmamıştır. Sonraki
8

Mustafa Çağrıcı, İslâm Düşüncesinde Ahlâk, 3. bs. (İstanbul: Dem Yayınları, 2006).

Muhammed Âbid Câbirî, el-Aklü’l-ahlâkiyyi’l-Arabî (Beyrut, Merkezü’d-Dirâsâti’l-Vahdeti’lArabiyye, 2001), s. 9-20.
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Muhammed Âbid Câbirî, el-Aklü’l-ahlâkiyyi’l-Arabî, s. 21.
İdris Cevahir, “Modern Ahlâk Çalışmalarındaki Ahlâk Tasniflerine Analitik ve Eleştirel Bir Yaklaşım”,
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dönemlerdeki örneklerin çoğunda bu kavram âdâb-ı muaşeret, ilmihal bağlamında bir ahlâk anlayışına
tekabül eder. Bu perspektifin klasik dönemdeki karşılığı için “fıkhî/şer'î” sıfatı kullanılabilir.
Özellikle Hourani tarafından kullanılan “normatif” kavramının ayırdedici bir kriter olarak
önemli bir probleme yol açtığı kanaatindeyiz. Bu kavram daha alt bir ayrım için elverişli olabilir. Zira
İslâm ahlâk mirası modern dönemde yapılan ahlâk ve ahlâk felsefesi ayırımı için elverişli özelliklere
sahip olsa da bu ayırımın tam olarak uygulanmasına engel olan önemli bir tarafının gözden kaçtığı ya da
kaçırılmak istendiği söylenebilir. “Fayda vermeyen bilginin” zemmedildiği bir medeniyet idraki ve
dolayısıyla İslâm’ın hâkim bir dünya görüşü olması dikkate alındığında analitik ve felsefî teorilerin de
bir şekilde normatif olması icab eder, ki durum tam da böyledir. Bu itibarla normatif ve analitik ayırımı,
dünya görüşünün seküler ve dini olarak bölündüğü bir perspektif için uygun olabilir, ancak bu modelin
İslâm ahlâk düşüncesine kâmil mânâda uyarlanması teorik problemlere sebep olmaktadır.
Alternatif tasnifimiz, mezkür sorunların tamamını izale etmese de içerik ve teorik zemin olarak
birçok meseleye cevap verebilecek düzeydedir. Bu tasnif yapılırken dikkate aldığımız iki önemli maksim
kavramsal açıdan ve tasnif düzeyinde İslâm ilimler tarihinin meşhur ayırımları ile İbn Sînâcı ilim
paradigmasına dayanmaktadır. Bu maksimlerin ilki, ahlâk alanında görüş beyan edenlerin ilim
düzeyinde mi mesâil düzeyinde mi sahayla iştigal ettikleri sorusuyla ilgilidir ve ilk ayırım buna göre
yapılmıştır. Bu, ahlâkın bir ilim olarak ele alınması ve ilimler tasnifinde ona bir yerilmesi neticesini
doğurur. İkinci maksim, birinciye göre daha alt düzeyde bir bölen konumundadır. Bu da ahlâk eserlerinin
içeriğine göre ele aldığı mesâilin nazarî mi yoksa amelî mi olduğu sorusuyla ilgilidir.
Tasnifin içeriği müslümanların Batı tecrübesi ile karşılaşmadan önceki dönemi, kaba hatlarıyla
19. yy. ın başlarına kadar olan süreçteki literatüre göre oluşturulmuştur. Tasnifte her bir gruba çok sayıda
örnek vermem mümkün, ancak bu teknik açıdan uzun ve akademik bir yayını gerektirdiğinden burada
sadece grup isimlerine yer verildi, bu şema ilmî bir çalışmaya dönüştüğünde bahsedilen örnekler eserleri
ve yaklaşımlarıyla birlikte alınacaktır. Elbette ki alternatif modelimizin eksik tarafları vardır ve bunların
zaman içerisinde tadil edilmeye müsait olduğu söylenebilir.
Klasik Dönem Ahlâk Literatürü

Klasik Dönem Ahlâk Literatürü
(Birinci Şema: Temel Yaklaşımlar)

Ahlâkı bir ilim olarak ele alanlar
iştigal edenler12
Gazzâlî/F. Râzî sonrası
ulemâ

12

Ahlâk ile mesâil düzeyinde
Filozoflar
Nazarî yaklaşım

Edebîyaklaşım

Bu kısım aşağıdaki dört şemada açılmıştır.

18

Aklî ilimler arasında sayanlar13 Naklî i.ler arasında sayanlar14

Ahlâkı limler tasnifinde hikemî/aklî ilimler arasında sayan Taşköprülüzâde ve Mehmed Emin Şirvânî
gibi ulemâ kastedilmektedir.

13

14

Buna Molla Lütfi ve Hâdimî gibi âlimler örnek verilebilir.

19

Ahlâk ile mesâil düzeyinde iştigal edenler
(İkinci Şema)

Nazarî yaklaşım
Nazarî yaklaşım15

Edebî yaklaşım
(Üçüncü Şema)

Müfessir ve muhaddisler16 Usûlcüler15

Mütekellimûn16

Sûfiler17

Ahlâk bilginleri18
Muhtelif mesâille
ilgilenenler19

Edeb
literatürü20
(Dördüncü Şema)

Ahlâk ve fıkıh usûlünün kesiştiği meseleler kastedilmekte ve literatür olarak bu meselelerin usûl
eserlerinde ele alınmasına ya da müstakil bir tür olarak “mukaddimât-ı erbaa” eserlerine atıf
yapılmaktadır.

15

Burada ahlâk ve kelam ilminin kesiştiği meseleler kastedilmekte ve literatür olarak da bu
meselelerin kelam eserlerinde ele alındığı ilgili bölümlere atıf yapılmaktadır. Mesela irade hürriyeti
konusunda bir mütekellimin yaptığı yorumlar bu başlığın doğrudan kapsamına girmektedir.

16

Bu başlıkta meviza bağlamında olmayan tasavvuf eserleri kastedilmektedir. Bu eserlerde ahlâkla
ilgili mesele ve kavramlar sufi perspektifinden analiz edilmektedir. Kuşeyrî risalesi gibi.

17

Bu maddede İbn Hazm, Ragıb el-Isfahânî, Mâverdî gibi salt ahlâk meselelerini analitik açıdan
ele alan, birçok hususta filozoflar ve o çizgide yazanlarla benzer ya da onlardan daha derin tahliller
yapan düşünürler kastedilmektedir. Bu düşünürlerin ahlâkı bir ilim olarak ele alanlardan ayrıldığı
hususlar ahlâkın bir ilim olduğu meselesinin gündemlerinde olmayışı ve daha ziyade nefs teorisi ve
erdemler meselesinde filozoflar ve Râzî sonrasındaki Îcî, Taşköprülüzâde gibi ulemadan farklı,
özgün yorumları olmasıdır.

18

19

İlmu’l-firâse ya da ilmu ahkâmi’n-nücûm gibi ilimlerde ahlâk ile dolaylı olarak ilgilenenler.

20

Bu bölümde ahlâk meseleleriyle “edeb” yazarı olarak ilgilenildiğini söylemek mümkündür.

20

Hikemiyyât21 Kitâbü’l-edeb’ler22 Fabl türü İlmihal âdâbı23
Meslek etiği24 Fıkra ve Hikayeler Kâbusnâme türü
Fütüvvetnâme
Siyaset âdâbı25
ve
benzeri

15

Bu kısım ikinci şemanın bir bölümünün açılımıdır.

16

Bu perspektif Macid Fahri'nin nassî ahlâk dediği alana tekabül etmekte, yani ahlâk alanıyla ilgili bir
nassa yönelik hadis şerhi ya da ayet tefsiri kastedilmektedir, dolayısıyla asıl malzeme nas, literatür de
hadis ve tefsir eserleridir. Bu itibarla ilgili nassın nasıl yorumlandığı esas alınmamaktadır. Mesela ilgili
bir ayetin Mutezilî tefsiri ya da bir hadisin Şiâ açısından yorumu gibi yorum metodu ve yaklaşımın
kendisi tasnifin kriteri değildir. Ahlak meselelerini esas alan kırk hadis literatürü gibi.

Bunlar İslâm öncesine dair olabildiği gibi dört halife başta olmak üzere İslâm büyüklerine dair
özlü sözler literatürünü de kapsayabilmektedir.

21

22

Muhaddislerin gerek müstakil ve gerekse sünen, câmi türü eserlerin bir bölümü olarak ilgili

hadislerden oluşturdukları metinler kastedilmektedir.
İlmihal meselelerini ahlâk ve başka başlıklarla ele alanlar. Mesela 12. ve 13. yüzyıllarda
“Mekârimü’l-ahlâk” ve benzeri başlıklarda bu içerikte eserler yazıldığını biliyoruz.

23

Edebü’l-kâdı, edebü’t-tabîb vs. başlıklarla yazılan meslek ahlâkına dair literatürü örnek vermek
mümkündür.

24

25

Âdâbü’l-mülûk, edebü’l-vezîr gibi başlıklarla yazılan literatürü kastedilmektedir.

21

ÇALIŞMA SORULARI
1. İslâm ahlâk literatürünün edebî, kelamî, tasavvufî ve felsefî şeklindeki taksimi kime
aittir?
a.Mustafa Çağrıcı
b.George Hourani
c.Macid Fahri
d.Ahmed Favi

e.Henry Corbin
2. “Hourani, .............................. literatür ile kökeni dinî olan bir problemin tahlil edilmesini
kastetmektedir. Mesela kelam eserlerinde husn (iyilik) kubh (kötülük) problemi gibi bir taraftan
dinî/kelamî, diğer taraftan da ahlakî olan meseleler tartışılmaktadır. Bu eserlerde ahlaki değer
tartışmaları incelenir ve "vahiy, yani ilahî bildirim" olmadan bunların akılla bulunup bulunamayacağının
imkanı tahlil edilir.”
Bu cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken terim hangisidir?
a.Normatif dinî
b.Analitik felsefî
c.Felsefî
d.Analitik dinî
e.Normatif felsefî
3. Aşağıdakilerden hangisi edebî ahlâk literatürü için söylenemez?
a.Edep kavramını merkeze alırlar.
b.Bu alanın en önde gelen ismi İbn Sînâ’dır.
c.İlk olarak muhaddislerin “edebü’l-müfred, kitâbü’l-edeb” başlıklarıyla derlediği hadis eserleri
şeklinde yazılmıştırlar.
d.Meslek etiği bağlamındaki yazılan “âdâb eserleri” bu kapsama girer.
e.İmam Maverdî’nin Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn adlı eseri bu literatürde yer alır.
CEVAP ANAHTARI: 1. A, 2. D, 3. B
22
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?

İslâm kültür ve medeniyeti içerisinde geliştirilmiş ahlâk teorilerinin ve yaklaşımlarının neler
olduğu üzerinde duruldu ve bunlara dair modern araştırmacıların görüşleri hakkında özet bir sunum
yapıldı. Sahayla ilgili çok sayıda modern araştırmacı arasından temsil gücü yüksek isimler tercih edildi,
yaklaşımları açıklandı ve tahlil edildi. İlgili araştırmacıların görüşleri tahlil edildikten sonra sahayla ilgili
bir taslak halinde olan alternatif tasnifimize temas ettik.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde İslâm ahlâk düşüncesinin teşekkülünü hazırlayan ilahî kaynaklara, yani naslara
işaret edilecek ve bu kaynaklardaki ahlâk anlayışı ve ahlâk kavramları üzerinde durulacaktır. Ancak
bunun öncesinde bir din olarak İslâm’ın önceki ahlâk zihniyeti, yani Câhiliye dünya görüşü üzerinde
nasıl bir etkide bulunduğuna değinmek faydalı olacaktır. Diğer taraftan İslâm ahlâk düşüncesinin beşerî
kaynaklarının neler olduğuna değinilecektir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Cahiliye
dönemi
dünya görüşü, bir dünya
görüşü olarak İslâm, İslâm
ahlâkının temel kaynakları olan
Kur’an ve Sünnet, İslâm
ahlâkının beşerî kaynakları.

Kazanım

Kur’an ve sünnette ahlâk başlığı
ile İslâm ahlâk mirasının beşerî
kaynakları hakkında genel bilgi
kazanır.
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edileceği
veya
geliştirileceğ
i
Konu ile ilgili özet bir
sunum yapılarak konunun
ana hatlarıyla anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
• Cahiliye ahlâkı
• Kur’an’da ahlâk
• Sünnette ahlâk
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2. İSLÂM AHLÂK DÜŞÜNCESİNİN KAYNAKLARI

“İslâm ahlâkı nereden gelir?” ya da “İslâm ahlâkının varlık sebebi nedir?” şeklinde sorulabilecek
soruya iki katmanda cevap vermek mümkündür. İlk mânası ile İslâm ahlâkı hakkında bilgi veren ve bunu
öğrenme ve öğretme imkanını ortaya çıkaran unsurlar olarak ele alabiliriz. Bir ilim olarak İslâm
ahlâkının imkanı, buna bağlıdır. Bunu İslâm ahlâkını nasıl veya nereden öğreniriz? Veya İslâm ahlâkını
öğrenmenin yolları nelerdir? soruları ile ifade ederiz. Bu sorular daha çok, ortaya çıkmış olan ve yaşanan
bir ahlâk sisteminin içerdiği ilke ve kurallar hakkındaki sorulardır. Bu anlamda İslâm ahlâkının
kaynakları Kur’an, sünnet ve daha önce yaşamış ve halen hayatta olan İslâm büyüklerinin eserleri ve
örnek hayatlarıdır. İkinci olarak daha çok bir ilim/disiplin olarak bu alanda telif edilmiş kitaplar ve yazılı
olarak bize ulaşmış diğer metinler kast edilir. İslâm ahlâkı hakkında hangi eserler telif edilmiştir? sorusu,
artık ahlâkı bir ilim olarak dikkate aldığımızı ve bu alanda belirli bir düzen içinde telif edilmiş eserlerden
bahs ettiğimiz ortaya çıkar.26 Burada her iki anlam dairesini birleştirdiğimizde İslâm ahlâkının ve İslâm
ahlâk düşüncesinin oluşmasına kaynaklık eden unsurları ana hatlarıyla ikiye ayırarak incelemenin
mümkün olduğunu düşünüyoruz.
İlahî Kaynaklar
Kur’an-ı Kerîm
Sünnet/Hadisler

Beşerî Kaynaklar
Cahiliye dönemi şiiri
İran kültürü: Siyaset kitapları, hikmetli ve edebî sözler
Hint kültürü: Fabl türü eserler
Yunan felsefesi: Sokratik gelenek, Stoa ahlâkı, Platon ve Aristo’nun ilgili
eserleri ve bunların İslâm öncesi dönemdeki şerhleri
İslâm’a giren milletlerin önceki dinî ve ahlâkî mirasları

Bu bölümde öncelikle ve ağırlıklı olarak İslâm ahlâk düşüncesinin teşekkülünü hazırlayan ilahî
kaynaklara, yani naslara işaret edilecek ve bu kaynaklardaki ahlâk anlayışı ve ahlâk kavramları üzerinde
durulacaktır. Ancak bunun öncesinde bir din olarak İslâm’ın önceki ahlâk zihniyeti, yani Câhiliye dünya
görüşü üzerinde nasıl bir etkide bulunduğuna değinmek faydalı olacaktır.

Tahsin Görgün, “İslâm Ahlâkının Kaynakları”, İslam Ahlâk Esasları, ed. Tahsin Görgün
(Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, 2010), s. 25-26.
26
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Câhiliye Dönemi Ahlâk Anlayışına Kısa Bir Bakış
Kur’ân-ı Kerîm’in geliş ortamında yaşayan Arapların nasıl bir ahlâk anlayışına sahip oldukları
görebileceğimiz kaynaklardan biri Câhiliye dönemine nispet edilen miras, özellikle de şiir külliyatıdır.
İslâmî döneme şifahî yollarla geldiği ve yazıya geçirilmesi hicrî II. yüzyılın ikinci yarısında başladığı
için genel olarak bu mirasın güvenilir bir kaynak olup olmadığı tartışılmıştır. Taha Hüseyn (1889-1973)
gibi bu kaynağı güvenilmez bulanlar olduğu gibi bazı önde gelen oryantalisler ve Fuad Sezgin gibi İslâm
araştırmacıları Câhiliye şiirinin bütünüyle sahih olduğunun iddia edilemeyeceğini, bununla birlikte
çoğunu ya da tamamını uydurma saymanın da mümkün olmadığını savunmuşlardır.27

Câhiliye mirası şiirlerden ibaret değildir. Dönemin şairleriyle seçkin kişilerin söylediği emsâl,
hikemiyât ve benzeri tabirlerle ifade edilen özlü sözler, kıssa, menkıbe, masal (esâtîr) ve hutbe gibi nesir
örnekleri de şiir kadar olmasa da Câhiliye ahlâkı ve dünya görüşü açısından önemli bilgiler ihtiva eder.
Gerek şiir ve gerekse sözlü kültürden nesir olarak aktarılanların bütünüyle hakikatı yansıttığını söylemek
mümkün değildir. Zira Arapların gerçek tarihî şahsiyetler hakkında onların ahlâkî meziyetlerine ilişkin
birtakım menkıbeler ürettiği bilinmektedir. Mesela Hâtim ed-Dâî’nin (ö. 578 [?]) cömertliği hakkında
anlatılanlar arasında gerçek olanların yanında asılsız menkıbelerin olduğu da araştırmacılar tarafından
dile getirilen bir husustur. Bununla birlikte söz konusu birikimi diğer kaynaklarla birlikte mukayeseli bir
şekilde incelediğimizde bu mirastaki bilgilerin önemli bir kısmının doğru olduğu, bunların dönemin
insanı, ahlâk telakkisi ve sosyal hayatına ışık tutan bilgiler ihtiva ettiği bir vakıadır.28
Hz. Peygamber, bir tartışma sırasında Bilal-i Habeşî’ye “kara kadının oğlu” diye hakaret eden
Ebû Zer el-Gıfârî’ye, “Onu annesinin renginden dolayı mı ayıplıyorsun? Demek ki sen kendisinde hâlâ
Câhiliye ahlâkı kalmış bir kimsesin” demiştir (Buhârî, “İmân”, 22). Buna göre Câhiliye, bir çağın adı
olması yanında belli bir ahlâk ve zihniyet tarzının ifadesi olup her çağda varlığını hissettirebilir.29 Bu
örnekte Câhiliye düşüncesinin ırkçı bir özellikte olduğu anlaşılmaktadır. Câhiliye dünya görüşü için
döneme de adını vermesi bakımından en temel kavramın “cehl” olduğu ve bu kavram ile İslâm
döneminde “bilgisizlik” anlamının ötesinde İslâm öncesi dönemin kültür dünyasının ve bir ahlâkî
tutumun kastedildiği söylenebilir.30 İslâm’dan önceki dönemin adını veren “câhiliye”nin zihinsel anlamı
olan bilgisizlik anlamı yanında dinî anlamının da şirk, yani putperestlik olduğunu belirtmek gerekir.31
Toshihiko Izutsu ise kavramın karşılığının üç aşamalı olduğunu söyler. Cehlin insanın hareket tarzıyla
ilgili olan karşılığı kişinin iradesini kaybedip kontrolsüz bir öfke haline düşmesidir. Bunun sonucunda

Mustafa Çağrıcı, Kur’an’ın Geliş Ortamında Ahlâk ve İnsan İlişkileri, (İstanbul: KURAMER,
2017), s. 15-16.
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Mustafa Fayda, “Câhiliye”, DİA, VII, 19.
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Çağrıcı, Kur’an’ın Geliş Ortamında Ahlâk ve İnsan İlişkileri, s. 29-30.
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Çağrıcı, Kur’an’ın Geliş Ortamında Ahlâk ve İnsan İlişkileri, s. 39.
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ortaya çıkan ikinci durum soğukkanlı ve doğru karar verememe halidir. Ve nihayet kavram en genel
anlamda bilgisizlik olarak görülür.32
Cehlin ahlâkla ilgili karşılığı hakkında şunları söylemek mümkündür: İslâm öncesi Arapların
telakkisine göre “cehl”in en temel anlamlarından birinin hoyratça duygularla coşan öfke ve saldırganlık
hali ve zalimane davranış şeklinde özetlenebilir. Bu yapının arkasındaki psikolojik motifler ise kibir,
kendini beğenme, böbürlenme, şeref ve övünme tutkusudur. Kur’an’da onlardaki bu kibir, küstahlık ve
övünme eğiliminin marazî bir hal aldığına dair âyetler vardır. Bu anlamda Câhiliye karakterinin en tipik
temsilcisi Hz. Peygamber ve sahabenin kendisine taktığı Ebû Cehil [ö. 2/624] lakabıyla bilinen kişidir.
Kur’an’da ondan bahseden âyetlerde (el-Alak 96/6-7; et-Tekâsür 102/1-2) bu özelliklerin kendisinde
tezahür ettiğini okunur.33

“Cehl”in muhtevasındaki bu hoyrat tavır için hadislerde ve diğer İslâmî kaynaklarda “câhiliye
ubbiyyesi” diye bir ifade geçer. Kelime klasik sözlüklerde “kibirlenme, zorbalık, övünme” kavramlarıyla
açıklanır. Nitekim Kureyş’in Hicaz kabileleri arasındaki saygınlığından kaynaklana kibri için de
“Kureyş ubbiyyesi” deyimi oluşmuştur. Hz. Peygamber’in aynı özelliği Veda Hutbe’sinde “câhiliye
böbürlenmesi (nahve’l-câhiliyye)” şeklinde kullandığı rivayet edilir. Kur’ân-ı Kerîm ise câhiliye
insanındaki bu kibri “hamiyyetü’l-câhiliyye” (el-Feth 48/26) olarak adlandırır.34
İfade dildiği gibi İslâm öncesinde Arapların ahlâk anlayışı hakkındaki kaynakların başında
Câhiliye şiiri ve atasözleriyle Kur’an ve Sünnet gelmektedir. Câhiliye dönemi ahlâk anlayışını
okuyabileceğimiz temel kaynaklardan olan Câhiliye şiirinde hulk ve onun çoğulu olan ahlâk nadiren
kullanılmıştır. Bu dönemde ahlakî erdemleri kapsayıcı bir terim olarak mürüvvet (mürûe) kullanılıyordu.
Mürüvvet, yiğitlik ve mertliğin en ileri düzeyi olarak algılanmıştır ve övülmeye değer her şey manasına
gelir. Ayrıca mürüvvet “açıktan yapıldığında utanç duyulan bir şeyi gizli olarak yapmamak” manasına
da gelir. Câhiliye dönemi ahlâk zihniyetini içeren literatürde mürüvvetten başka hayır, maruf, hak,
şecaat, kerem, sehâ, cûd ve vefâ gibi ahlâkî muhteva taşıyan kavramlar ve bunların zıtları da oldukça
yaygındı. Ancak bunlar İslâm’ın getirdiği yüksek ve kapsamlı bir ahlâk anlayışından ziyade dünyevî ve
kabileci bir karakter taşımaktaydı. Bunlar daha çok kişinin ve kabilesinin şerefini artırmak, insanlarda
hayranlık ve saygınlık kazanmaya yönelik olup, iyiliği onur kazanmak için yapma anlayışı hâkimdir.
Hilim, Câhiliye şiirinde erdem olarak sayılan bir diğer kavramdır. Mesela bir atasözünde “hilim şeref,
sabır zaferdir” denmiştir. İslâm’dan önce cehl insanın şahsî bir vasfı kabul ediliyor, zıddı olan hilm ise
çoğunlukla ahmaklık ve budalalık sayılıyordu. Câhiliye devrinde fazilet kabul edilen birçok telakki ve
gelenek Hz. Peygamber tarafından reddedilmiş ve yasaklanmış, buna karşılık o devir Araplar’ınca
benimsenmeyen birçok husus da fazilet statüsüne çıkarılmıştır ki hilim vasfı buna en iyi örnektir.35
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Asabiyet ise kabile üyeleri arasındaki kayıtsız şartsız dayanışma yasası olarak kabul edilmiş olup
Câhiliye dünya görüşünün temel kavramlarından biridir. “Senin gerçek kardeşin seninle birlikte hareket
eder, sen zalim olursan o da seninle birlikte zalim olur”, “Yiğit, zulme uğrayınca zalimce karşılık veren,
zulmetmezse zulme uğrayacağını düşünen kimsedir.”36 şeklinde Câhiliye dönemi beyitleri bu asabiyet
anlayışını en iyi şekilde gösteren örneklerdir. Bu anlayış, kabilecilik ve ırkçılığın da temelini oluşturur.
Şecaat kavramına yüklenen anlam da Câhiliye zihniyetini oldukça iyi yansıtır. Şecaat, yani
yiğitlik bu dünya görüşünün en temel kavramlarından biridir. Yiğitlik, kahramanlık, cesaret ve
gözüpeklik gibi anlamlara gelen şecaat insandaki temel fıtrî duygulardan biridir. Arapça’da insandaki
bu duyguyu ifade eden aynı ya da yakın anlamlı çok sayıda kelime vardır. Bunlar arasında en yaygın
olanlar “şecaat, cesaret, necdet, cür’et, şehâmet, hamâset, batâlet, besâlet ve fetk” gibi kelimelerdir.
Böyle bir kavram setinin Câhiliye dönemi şiirinde çokça geçmesi yiğitliğin Câhiliye ahlâk kültüründe
ne denli merkezi bir rol oynadığına işaret eder. Ne var ki bu dünyagörüşünün yiğitlik anlayışı
alabilidiğine hoyratça olup yapılan zulümlere zemin hazırlama gibi bir özelliğe sahipti. İslâm’ın Câhiliye
zihniyetinde yaptığı büyük dönüşümün en görünen taraflarından biri de işte bu kaba şecaat anlayışını
tadil ve tashih etmesidir. İslâm’ın bu çağrısında değiştirilmesi teklif edilen iki durum söz konusudur.
Bunların ilki Araplarda sınırsız bir korkusuzluk, atılganlık ve gözüpeklik hali olan cesaret ve şecaat
duygusuna İslâm’ın birtakım kayıtlar koymuş olmasıdır. İkinci olarak Câhiliye şiirinde yer alan gözü
kara cesaret örnekleri kabile şeref ve onurunun beslediği bir motivasyona dayanırken İslâm, öfke
gücünün hak bir dava uğrunda sarfedilmesi yönünde köklü bir adım atmıştır. Böylelikle onur, ganimet
ve insanları esir almak için yapılan savaşlara ve kaba güç gösterilerine şahid olan nesiller bu duygunun,
sadece İslâm’ın muhafazasını esas aldığı beş temel değerin (akıl, din, can, ırz, mal) korunması halinde
bir anlam ifade ettiğini öğrenmişlerdir.37 Aynı şekilde İslâm hak olan bir değerin korunması esnasında
bile insana yön veren öfke gücünün aklın kontrolü altında olmasına çağrı yapmıştır. Kur’an’ın
muhataplarına “Bir topluluğa duyulan öfkenin kişiyi adaletsizliğe ve haddi aşmaya sevketmemesi”
yönündeki çağrısı kaba ve sınırsız bir cesaretin İslâm’da yeri olmadığını göstermektedir. Câhiliyenin
şecaat anlayışı dönemin şiddet ruhunu besleyen bir sosyal realiteyi yansıtır. Bu çerçevede Câhilye
toplumunda erkek çocuklara “kelb (köpek), zi’b (kurt), esed (aslan), nemr (pars, panter), fehd (leopar),
sa‘leb (tilki)” gibi yırtıcı, zararlı veya kurnaz hayvanların isimlerinin konması, birçok kabilenin de bu
tür isimlerle anılması dönemin şiddet ve çatışma kültürünün bir yansımasıydı.38
Câhiliye Arabı ikinci hayata inanmadığı için (bkz. En‘âm, 6/29; Yâsin, 36/ 78; Câsiye, 45 /24)
bu dünyanın zevk ve safasından olabildiğince faydalanmayı hayatın gayesi saymıştı. Kadın, aşk, şarap
ve kabile savaşları Câhiliye şiirindeki temaların başında yer alır. O dönemin ünlü şairi Tarafe,
Muallaka’sında, ebedilikten söz edilemeyeceğine göre insan için yapılacak en iyi şeyin bütün varlığıyla
hayatın zevklerini yaşamak olduğunu belirtirken Câhiliye döneminin bu hazcı (hedonist) ahlâkını dile
getiriyordu.39 “Göz göre göre zevklerimi bırakacak mıyım? / Cennet sütü ve şarabı vaad ediyorlar diye!
36
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/ Önce hayat, sonra ölüm, sonra mahşerde toplanma ha! / Ey Amr’ın anası! Bunlar hurafeden başka bir
şey değil.” diyen mülhid şair Humuslu Dîku’l-Cin lakaplı Abdüsselâm b. Rağbân’a ait nu şiir ölüm ötesi
hayata nasıl bakıldığını gösteren iyi bir örnektir.40

İslâm’ın Ahlâkta Meydana Getirdiği Zihniyet Değişikliği
İslâm şu dört hususta Câhiliye dünya görüşünde köklü bir değişiklik, tam anlamıyla bir ahlâk
devrimi yapmıştır.
1.İnsanın manevî hayatını, bireysel ve sosyal davranışlarını gözetip kollayan bir Allah inancı.
Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak, sadece bizi ilgilendirmeyen ve kendi başına mevcut olan ve
bizimle doğrudan irtibatı olmayan bir “ilke”ye inanmak olmayıp, her şeyi yaratan ve yöneten dolayısı
ile insanı ve onun etrafında bulunan her şeyi yarattığı gibi muhafaza da eden, insana şah damarından bile
daha yakın, yaptıkları yanında aklından geçen şeyleri de bilen, her şeye gücü yeten, dolayısı ile de
insanın vicdani sorumluluğunun kendisine bağlı olarak varlığını ve anlamını kazandığı en hakiki ve etkin
varlığa inanmak anlamına gelmektedir.41
2.İnsanın kendisiyle hesaplaşmasını hedefleyen bir irade eğitimi. Dinin klasik tanımı, “akıl
sahiplerini hüsn-i ihtiyarları ile bizzat hayırlara sevk eden ilahî vaz” şeklindedir. Ahlâk ve ahlâkilik ile
ilgili bütün tanımlarda ve tanımlamalarda irade ve hayr vazgeçilmez unsurlardır. Dolayısıyla ahlâkî
olanın, iradî olması zorunludur. 42 Bu itibarla Kur’an ve Sünnet kişinin algısını kendine yöneltmesi,
kendisiyle hesaplaşmasını merkeze alan bir irade eğitimini öncelemiştir.
3.Bütün insanlığa açık bir ümmet birliği ve kardeşlik ruhu. İslâm’ın gerçekleştiği en büyük
zihniyet değişikliklerinden biri kabilecilik bağlarını kırıp insanları evrensel değerlere ve ahlâk ülkülerine
yöneltmesidir.
4.Hak ve adalet gibi evrensel değerlere yöneliş. Kur’an-ı Kerîm adaleti, başkalarının gelişigüzel
istek ve telkinlerinden etkilenmeyen istikrarlı bir doğruluk ve ahlâk kanununa itaatle gerçekleşen ruhsal
denge ve ahlâkî kemal olarak ortaya koymuştur.43
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Ahlâk, İslâm dinin ayrılmaz bir parçasıdır. Kur’an-ı Kerim’de bulunan bir çok âyet ve Hz.
Peygamber’in hayatı ve sözleri bunu açıkça gösterdiği gibi, İslâm tarihi boyunca bütün Müslümanlar,
Müslümanlığı aynı zamanda bir davranış düzeni, bir ahlâk olarak yaşamışlardır. Fakat âyet-i kerime ve
hadis-i şeriflerde ahlâkî ilke ve kurallar sistematik bir şekilde verilmemiştir. Bu ilke ve kuralların tespit
edilmesi için âyet ve hadislerin, Hz. Peygamber’in sünnetinde ortaya çıkan ve tevatüren nakledilen hayat
pratiği esas alınarak incelenmesi gerekmektedir.44 Zira İslâm ahlâkının asıl kaynağı bizzat uygulayıcı
olarak Hz. Peygamber’dir. Cenab-ı Hakk Hz. Peygamber’i seçmiş ve ona, özel bir şekilde diğer
insanların bilmesi gereken ilke ve kuralları öğretmiş; diğer insanlar da Hz. Peygamber’den İslâm
ahlâkını, teorik bazı ilkeler ve kurallar sistemi olarak değil, amelî bir şekilde müşahede yoluyla
öğrenmişlerdir. Hz. Peygamber, adına “İslâm ahlâkı” denilen davranış düzeninin kendisinde görünür
hale geldiği ilk insandır; bu sebeple bazı Müslüman âlimler Hz.
Peygamber’den peygamberliği yanında “insan-ı kâmil”, yani diğer önemli vasıfları yanında
ahlâkî faziletleri de en kâmil/mükemmel haliyle kendisinde taşıyan insan olarak bahsederler.45 Diğer
taraftan âyetlerin bir kısmı doğrudan ahlâkî kuralları, hükümleri veya değerleri ifade etmektedir. Mesela
Peygamber Efendimizi işaret eden ve onda insanlar için “üsve-i hasene” (en güzel örnek) olduğunu
söyleyen âyet (Ahzâb, 21) böyledir. Ahlâkî cihetten Kur’an-ı Kerim sadece ilke ve kuralları içermesi
açısından değil, bunların yanında onda bulunan kıssalar ve emsal de genellikle ahlâkî bir mâna taşır.
Özellikle toplumsal ve kurumsal hayatı ahlâkî cihetten tahlil ederken, bu unsurların tayin edici bir
ehemmiyeti olduğu fark edilebilir. 46 Nihayetinde Kur’an-ı Kerim’in ve onun bir açıklayıcısı olarak
Sünnetin ahlâkî cihetten hayatın bütününü ihata ettiği söylenebilir. Ancak her iki kaynağın ahlâkî hayatın
bütününü kapsaması ilke ve kavramların tespitinde bazı güçlükleri de beraberinden getirmektedir:
1. Kur’an’daki belli başlı ahlak kavramlarına amel-i salih, birr, hasene, ihsan, hilim, hayır,
marûf, adalet, infak, ihlas, takva, hidâyet, istikâmet örnek verilebilir. İsm, dalâl, fahşâ, münker, bağy,
seyyie, hevâ, israf, fısk, fücur, hatîe, zulüm gibi benzer veya yakın anlam ifade eden birçok terim de kötü
ahlâk mânâsında kullanılır. Kur’an’daki ahlâk terimleri diye kabul ettiğimiz bu kavramlar aslında çok
yönlü kavramlardır. Bunlar yerine göre ahlâk ve yerine göre de itikad, ibadet, hukuk (fıkıh) ve siyaset
gibi alanlardan birini veya birkaçını ilgilendirebilmektedir. Mesela amel-i salih ibadet, ahlâk, hukuk ve
siyaset alanında yapılan bütün güzel faaliyetleri içermektedir. Birr, maruf, takva, hasene gibi kavramlar
için de durum böyledir.
2.Bir diğer güçlük Kur’an’daki ahlâk içerikli kavramların temel alınması noktasında Kur’an’ın
kesin ve hiyerarşik bir yapı sunmamasıdır. Kur’an’da erdemler ve erdemsizlikler hususunda “temel” ve
“tâli” ya da “çok önemli” ve “az önemli” gibi bir ayırım yapılmamıştır. Zira bir tebessüm, yetimin başını
okşamak, insanlara sıkıntı veren şeyi yoldan kaldırmak, susuz kalan bir hayvana su vermek ve yerine
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göre çok küçük bir jestte bulunmak gibi davranışlar âyet ve hadislerde Allah’ın rızasına nail olma, büyük
bir erdem ve mükafatı cennet olarak tavsif edilir. 47
Hadis edebiyatında da aynı durum söz konusudur. Zira bu literatürde ahlâkı, kitap ve bab
başlıklarında aramak yanlış olur. Çünkü bu eserleri tasnif eden musanniflerin zihninde ahlâk, din ve
dünya tasavvuru içinde ayrı bir kategori değildir. Ahlâk, Hz. Peygamber’den gelen herşeydir. Bu açıdan
bakıldığında hadis edebiyatının tamamının ahlâka dair olduğu söylenebilir. Ahlâkla ilgili en önemli
ilkeleri Kitâbu’l-İmân başlığı altında bulabileceğimiz gibi, gündelik hayata dair Kitâbu’l-Libâs (GiyimKuşam) Kitâbü’l-Et‘ime (Yiyecekler) veya Kitâbü’l-Eşribe (İçecekler) başlığı altında da görmek
mümkündür. Muvatta gibi ilk hadis tasniflerinde “Hüsnü’l-Hulk” başlığı altında sadece güzel ahlâkı
öven sözlere yer verilmiştir.

Bununla birlikte “Kitâbü’l-Edeb” yahut “Kitâbü’l-Birr ve’s-Sıla” gibi bölümlerin doğrudan
ahlâkla ilgili olduğu kabul edilmiştir. Buhârî’nin el-Edebü’l-Müfred’i müstakil olarak buna tahsis edilen,
belki de, ilk eserdir. Ancak “Edep-Âdâb” başlığı altında sıralanan rivayetler incelendiğinde günlük
yaşantının doğrudan ahlâkı ilgilendirmeyen pek çok unsuruyla ilgili rivayetlerle en önemli ahlak
ilkelerine dair rivayetlerin içiçe birlikte yer aldığı görülecektir.
Bu bölümlerde, kişinin kendisine, topluma ve Allah’a karşı yükümlülüklerini bildiren hadisler
olduğu gibi, giyim-kuşam, koku sürünmek, saç ve tırnakları kesmek, yemek, içmek, uyumak, aynaya
bakmak gibi günlük hayata dair rivayetler de mevcuttur. Mesela Müslim’in Kitâbu’l-Âdâb’ında 10 bab
başlığı altında 45 rivayet yer almaktadır. Ancak bunların büyük bir kısmı doğrudan ahlâkla ilgili değildir.
Aksi, ahlâkî bakımdan aile mahremiyetine tecavüz demek olan “istizan (yani bir kimsenin evine girerken
izin istemek)” ve başkalarının evini gözetlememek gibi Kur’an’ın da önem verdiği bir ahlâk ilkesi ile
tamamen bir Arap örf ve âdeti olan tahnik, yani yeni doğan bir çocuğa bir aile büyüğünün ağzında
çiğnenmiş bir lokmayı vermek gibi, doğrudan ahlâkla ilgisi olmayan, bir husus aynı değer ölçüleri içinde
birlikte yer alabilmiştir. Bunun örneklerini çağaltmak mümkündür. Kısaca hadis edebiyatı içinde İslâm
ahlâkının en üst ilkelerini, değerler hiyerarşisi içinde bize sunan bir bölüm mevcut değildir.48 Ancak
işaret edilen bu güçlüklere rağmen Kur’an ve hadislerde ahlâkî muhtevaya sahip olan bazı yaygın
kavramlara işaret etmek mümkündür.
Takva: Kur’an’da birçok anlama gelen kavram, sözlük yazarları ve İslam âlimleri tarafından da
geniş bir anlam çerçevesiyle ele alınmıştır. Genel olarak şeriatın edep ve erkanına saygılı olmak, nefsanî
hazları terketmek, yasaklardan uzak durmak, mâsivayı terketmek gibi ibadetlerden en derûnî tasavvufî
yaklaşımlara kadar geniş bir anlam yelpazesine sahip olan takvayı Fahreddin Râzî, “vâcibatı yerine
getirmek ve mahzûrattan kaçınmak” şeklinde tanımlar. Mesela Bakara Sûresi’nin 197. âyetinde takva en
hayırlı azık şeklinde nitelenir. Mâide Sûresi’nin 8. âyetinde takva adaleti içine alan bir fazilettir. Hucurât
Sûresi’nin 13. âyetinde ise takva en üst bir değer olarak takdim edilir. A‘râf Sûresi’nin 26. âyetinde
takvanın haya ile ilişkili bir mahiyete sahip olduğu görülürken; Hucurât Sûresi’nin 6. âyetinde takvanın
47
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bir kibarlık erdemi olduğu anlatılır. Takva kavramı Hac Sûresi’nin 30-32. âyetlerinde Allah’ın koyduğu
sınırlara tazim, hürmet ve saygı mânâsına gelir. Bazı âyetlerde takva fücûr kelimesinin zıddı, yani ruhî
arınma ve gelişme olarak takdim edilir. Mesela Şems Sûresi’nin 7-9. âyetleri bu bağlamdadır. Sâd
Sûresi’nin 26-28. âyetlerinde ise takva siyasî ahlâkı içine alacak bir şekilde zikredilir.49
Birr: Birr kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de her türlü iyilik, ihsan, itaat, doğruluk, günahsızlık gibi
mânalarda kullanılmıştır. Aynı kökten gelen berr ise hem “çok şefkatli ve kerem sahibi” anlamında
Allah’ın bir ismi (Tûr, 28), hem de “itaatkâr” anlamında insanın sıfatı olarak Kur’an’da tekrarlanmıştır.
Bakara Sûresi’nin uzunca bir âyetinde (Bakara, 177), bu terimin muhtevasına giren müsbet nitelikler
İslâm’ın beş temel itikad konusu, Allah’ın emir ve rızâsına uygun şekilde malî yardımlarda bulunma,
namaz ve zekât ibadetlerini yerine getirme, sözleşmelere riayet etme, en zor ve sıkıntılı zamanlarda bile
sabırlı ve metanetli olma şeklinde gösterilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’in birçok yerinde görüldüğü gibi bu
âyette de yalnızca en başta gelen erdemlerin sıralandığı, dolayısıyla birrin muhtevasının
sınırlandırılmadığı düşünülürse birrin iman, ibadet ve ahlâka dair bütün iyi hasletleri kapsayacak
genişlikte bir kavram olduğunu kabul etmek gerekir.50
Marûf: İyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışma yönündeki faaliyetler için
kullanılan dinî, ahlâkî ve hukukî bir tabir. Kur’an’da ve hadislerde diğer birçok terim gibi ma‘rûf
ve münkerin de kısmen eski anlamlarını korumakla birlikte kapsamlarının genişlediği görülmektedir. Bu
kaynaklarda iyi ve doğru olarak kabul edilen inanç, düşünce ve davranışlara tek kelimeyle işaret edilmek
istendiğinde en çok ma‘rûf kelimesi; yanlış, İslâm dinine yabancı, müslüman toplum tarafından
yadırganan inanç, düşünce ve davranışlar için de -bazan fahşâ ile birlikte- münker kelimesi
kullanılmaktadır. Kur’ân-ı Kerîm’de ma‘rûf ve münker kelimeleri dokuz âyette “ma‘rûfu emretme,
münkeri nehyetme” anlamına gelen ifade kalıplarıyla geçmektedir. Bu âyetlerde hangi davranışların
ma‘rûf, hangilerinin münker olduğu belirtilip bir tahsis yoluna gidilmemesi, ma‘rûfun dinin yapılmasını
gerekli gördüğü (vâcib) veya tavsiyeye şayan bulduğu (mendûb), münkerin de bunların zıddı olan söz
ve davranışların tamamını kapsadığını göstermektedir.51
Hasene: Sözlükte “güzel olmak” anlamına gelen hüsn kökünden türemiş bir sıfat olan hasen
kelimesinin müennes şeklidir; hem isim hem de sıfat olarak kullanılır. İsim olarak “iyilik, iyi hal, iyi
nesne” anlamındadır. Bu terimin zıt anlamlısı “seyyie”dir. Kavramın Kur’an’da üç mânada kullanıldığını
söylemek mümkündür:
a.Mutlak olarak iyi ve güzel fiil, güzel davranış veya iyi haller. Hûd Sûresi’nin 114. âyetindeki
kullanım böyledir: “Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler
kötülükleri (günahları) giderir. Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır.”
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b.Hasene ve seyyienin belli bir tutum ve davranışı nitelediği, yani sıfat olarak kullanıldığı âyetler.
Nisâ Sûresi’nin 85. âyetinde olduğu gibi “güzel” şefaat ve kötü şefaat anlamında böyle bir kullanım söz
konusudur. Nahl Sûresi’nin 125. âyetindeki “güzel” öğüt şeklindeki kullanım da böyledir.
c.Nimet, mükafat, refah, iyi ve mutlu sonuç anlamındaki âyetler. Bakara Sûresi’nin 201. âyetinin,
“Ey Rabbimiz! Bize dünyada da güzellik ver, âhirette de güzellik ver” meâlindeki kısmında geçen
“dünyada hasene” sağlık, âfiyet, başarı, refah, iman ve ilim gibi meziyet ve fırsatlar, “âhirette hasene”
de cennet şeklinde yorumlanmıştır.52

İslâm Ahlâk Düşüncesinin Beşerî Kaynakları

İslâm ahlâk düşüncesinin temel kaynakları ilâhî olup paradigmayı asıl belirleyen faktörler
bunlardır. Ancak ahlâk, dinî bir pratik olmanın dışında İslâm medeniyetinde Müslümanların farklı
coğrafyalarda farklı kültürlerle alışverişlerinin neticesinde bir yönüyle ilmî bir disiplin olarak da gelişme
göstermiş, diğer taraftan sosyolojik kabuller olarak da tezahür etmiştir. Bu bağlamda Müslümanın
gündelik hayattaki uygulamasında esas aldığı nasların yanında İslâm öncesi kültürlerin de belli oranda
etkiye dahip olduğunu söylemek mümkündür. Mesela siyaset felsefesi ve siyaset ahlâkı söz konusu
olduğunda kadim bir devlet tecrübesine sahip olan İran kültürü zamanla Müslümanları derinden
etkilemiştir. Ahlâkî fiilin mahiyeti, insanın ahlâkî davranışlarının arkasındaki mekanizmanın ne olduğu
gibi hususlarda ise İslâm ahlâk düşüncesine yön veren büyük oranda Yunan felsefesi kaynaklarıdır. Bu
durum ahlâkın diğer farklı cihetleri söz konusu olduğunda farklı kültür ve medeniyetler için de geçerlidir.
Bu bağlamda biz burada maddeler halinde İslâm ahlâk düşüncesinin oluşumuna etki eden beşerî
unsurları saymak istiyoruz:
a.Câhiliye dönemi şiiri
b.İran kültürü: Siyaset kitapları, hikmetli ve edebî sözler
c.Hint kültürü: Fabl türü eserler
d.Yunan felsefesi: Sokratik gelenek, Stoa ahlâkı, Platon ve Aristo’nun ilgili eserleri ve
bunların İslâm öncesi dönemdeki şerhleri
e.İslâm’a giren milletlerin önceki dinî ve ahlâkî mirasları
Bu maddelere başka ilaveler yapmak ve bu unsurların herbiri hakkında doyurucu açıklamalarda
bulunmak mümkün olsa da maksada binaen bu kadarının kâfi olduğunu düşünüyoruz. Ancak şu kadarını
ilave etmek gerekir ki bunların arasında Yunan felsefesi, İslâm ahlâk düşüncesinin gelişimini etkileyen
en önemli beşerî kaynak olarak kabul edilir.
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ÇALIŞMA SORULARI
1. Aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
a.Kur’an-ı Kerim’de ahlâk kavramları arasında temel/tâli ve çok önemli/az önemli gibi bir ayrıma
gidilmemiş olması sonraki ahlâk düşünürlerinin bu terimleri daha kolay bir şekilde ele almasını
sağlamıştır.
b.Câhiliye şiiri, atasözleri ve hitabet örneklerinde ahlâk ve bu kelimenin tekili olan hulk nadiren
kullanılmıştır.

c.İslâm’ın Câhiliye dünya görüşünde yaptığı köklü dönüşümlerden biri insanın manevî hayatını,
bireysel ve sosyal davranışlarını gözetip kollayan bir Allah inancı getirmesi olmuştur.
d.Kur’an-ı Kerim ve hadislerde geçen takva, marûf, hasene gibi kavramlar ahlâkî muhtevalarının
yanında itikad, ibadet ve muamelât gibi alanlara dair anlamlara da sahiptir.
e.İslâm dini, insanda, kendi dışındakilerle kör bir mücadeleye girişmek yerine, öncelikle kendi
nefsiyle hesaplaşma iradesi geliştirdi.
2. Aşağıdakilerden hangisi İslâm’ın ahlâkta meydana getirdiği zihniyet değişikliği arasında
yer almaz?

a.İnsanın şahsî ve toplumsal hayatı üzerinde gözetleyici bir Allah inancı
b.İnsanın kendisiyle hesaplaşmasını hedefleyen bir irade eğitimi
c.Bütün insanlığa açık bir ümmet birliği ve ve kardeşlik ruhu
d.Cemaatle ifa edilen ibadetlerin bütünleştirici etkisi
e.Hak, eşitlik gibi evrensel değerlere yöneliş
3. Aşağıdaki terimlerden hangisi Câhiliye dönemindeki muhtevasını büyük oranda İslâm
döneminde de korumuştur?

a.Hürriyet
b.Hilim
c.Asabiyet
d.Şecaat
e.Adalet
41
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?

İslâm, hayatın her alanını kuşatan ve her sahada teklifleri olan bir dünya görüşü olarak Cahiliye
zihniyetine karşı bir meydan okuma şeklinde tebarüz etti. İslâm muhatap aldığı birey ve toplumun zihnini
ve gönlünü inşa ederken sadece Cahiliye dünya görüşü ile yetişmiş kitlelere değil, tüm zamanların
insanlarına yaşanabilir bir ahlâk modeli sundu. Hiç şüphesiz ki bu dünya görüşünün temel kaynakları
Kur’an-ı Kerim ve onun yaşayan bir örneği olarak Hz. Peygamber’in sünneti idi. Bununla birlikte
müslümanlar karşılaştıkları kadim medeniyetlerin ahlâk anlayışlarını da süzgeçten geçirerek zengin bir
ahlâk ve adâb sahası vücuda getirdi. Ayrıca özellikle kelam ve felsefede naslarda ayrıntılarına girilmeyen
nazarî ahlâk tartışmaları yapıldı. Bu derste İslâm ahlâk kültürünün ilahi ve beşeri kaynaklarına temas
edildi.
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3. ÜNİTE
KELAM-AHLÂK:
İNSAN İRADESİ VE HÜSÜN-KUBUH PROBLEMİ

İ.Ü. İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Veysel Kaya
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Kelâm ilminde ahlâk meselesi, genellikle, insan davranışının değerini ifade eden hüsün ve kubuh
kavramları ile bunların kaynağı ve nasıl bilineceği tartışmaları bağlamında ele alınır. Bu bölümde
kelamın ahlak tartışmaları ile de irtibatlı konuları kelamı perspektif odağında işlenecektir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kelam ve ahlâk alanındaki
ilişki, kelamda temel ahlak
problemleri.

Kazanım

Kaz
anı
mı
n
na
sıl
eld
e
edileceği veya
geliştirileceği

Kelam alimlerinin özünde kelami Konu ile ilgili özet bir sunum
problemler olan irade hürriyeti
yapılarak belli başlı kelam
ve iyilik-kötülük meselelerine
ekollerinin görüşleri öğrenilir.
nasıl yaklaştıkları kavranılır.
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Anahtar Kavramlar
• Kelam
• İyilik ve kötülük
• Ahlâkî değerler
• İrade hürriyeti
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3. KELAM VE AHLAK ve Ahlak - İnsan İradesi ve Hüsün-Kubuh Problemi

Kelâm, dinî akideleri akılsal kanıtlarla desteklemeyi amaç edinen bir disiplindir. Kelâmın, ispatla
kendini yükümlü gördüğü akideler, Tanrı’nın varlığı, zâtı, sıfatları ve fiilleri hakkında ortaya çıkar. İnsan
ve insanın yapıp-etmeleri, Tanrı’nın fiillerinin bir konusu ve muhatabı olduğu için kelâm içerisine dahil
olur. Tüm âlemin yaratıcısı olan Tanrı, insanın fiillerini de bizzat yaratmakta mıdır? Tanrı’nın insanı ve
çevresini yaratmada ve belirlemedeki rolü, ne ölçüdedir? Tanrı’nın insan fiillerinin yaratıcısı olduğu
kabul edilirse, insanın öbür dünyada yaptıklarından sorumlu tutulmaları nasıl mümkün olur? Tanrı’nın
yaratmasında bahsedildiği gibi, insanın da bir yaratma ediminden söz edilebilir mi? Gerçekte iyi ve
doğru olan, Tanrı’nın mı yoksa insanın mı ortaya koyduğuyla belirlenir? Şeyler, kendi başlarına ele
alındıkları zaman, bir değere sahip midirler? Bunlara benzer sorular, kelâmın ortaya koyduğu Tanrı
anlayışının ister istemez insan iradesinin bir üretimi olan ahlâk alanıyla ilişkili olduğunu gözler önüne
serecektir.
Kader problemi olarak bilinen konu, kelâmın insan eylemlerini tartıştığı bağlamlar içerisinde ilk
akla gelenlerdendir. Kader, kelâm kitaplarında, Tanrı’nın olmuş, olan ve olacak bütün varlıkları ve
olayları, nerede, ne zaman ve ne şekilde olacak ise ezelde öylece bilmesi, eşya ve olayların sahip
olacakları bütün özellikleri ve nitelikleri ezelde tespit ve takdir etmesi olarak tanımlanmıştır.53 “Zaman”
kavramını merkeze aldığı görülen bu tanımda, Tanrı’nın “ezel” denilen “öncesizlik boyutu”nun yegâne
sahibi olarak, tüm var olan şey ve olayları bildiği öngörülmüştür. Bu bilginin kapsamının içine, dünyada
ve tüm uzayda gerçekleşen makro ve mikro plandaki bütün oluşumlar dahil olduğu gibi, bütün bu alanın
kuşattığı bir çevrede toplumsal bir varlık olarak yaşayan insanın eylemleri de girmektedir. Hatta insanın
sıradan günlük davranışları bile, tanım itibarıyla, Tanrı’nın yaratma ve ilâhî gözleminin dışına
çıkamayacaklardır. İnsan ve tüm üretimleri “kazâ” ile gerçekleşir. Kazâ, yine kelâmın terminolojisinde,
ezelde Tanrı tarafından takdir edilen şeylerin, vakti ve saati gelince takdir ve tespit edildikleri biçimde
meydana gelmeleri demektir.54
Tanrı’nın zaman ve mekanda mutlak hakimiyeti anlamına gelen kader, insan iradesinin hangi
ölçüde olduğunu gündeme getirecektir. İslam düşüncesinde ortaya çıkan akımlar dikkate alındığında,
insan iradesini tanımlayan ve buna göre belirleyen üç temel görüşün olduğu bilinmektedir:
1. Mutlak kaderciler: Var olan her şey, Tanrı’nın bilmesi doğrultusunda gerçekleşmektedir. İnsan
için herhangi bir anlamda bir iradeden söz edilemez. Sıklıkla verilen örneğe göre, insanın yapıp-etmeleri
rüzgar önünde bir ağacın yaprağının sallanmasına benzer: İnsan, kendi özgürlüğü içinde bağımsız
hareket edemez. Tüm toplumsal ve bireysel olaylar önceden belirlenmiştir. Bu görüş ile “Cebriyye”
denilen mezhep ilişkilendirilmiştir.
2. Mutlak özgürlükçüler: Tanrı, her şeyin yaratıcısı olsa bile, insanın fiilleri söz konusu
olduğunda, insanın kendi fiillerinin yaratıcısı olması gerekir. Aksi takdirde Tanrı’nın insanı sorumlu
53
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tutması düşünülemezdi. İnsan, tam anlamıyla fiillerinin “hâlıkı”dır (yaratıcı). Tanrı’nın iradesi vardır;
ama insanın da iradesi vardır. İnsanın fiillerinde otonom/özgür olması, Tanrı’nın mutlak yaratıcılığına
halel getirmez. Bu görüşü savunanlar, “Mutezile” olarak bilinmektedir. Ayrıca, “Kaderiyye” ismi de,
Mutezile’nin erken dönem temsilcileri için kullanılmıştır. Buradaki “kaderiyye” ismi, “kaderciler/kaderi
savunanlar” olarak anlaşılmamalı; tam tersine kader karşıtları olarak kaderden bahsedenler şeklinde
düşünülmelidir.
3. Orta görüşü savunanlar: Bu grupta olanlar, yaratmayı Tanrı ya da insandan birine tahsis etmeyi
doğru bulmayarak, Tanrı’nın mutlak yaratıcı olmasına halel getirmeden insan için nisbî bir kudret takdir
edilmesini uygun görmüşlerdir. Burada amaç, salt determinizm ve salt özgürlükçülükten kaçıp bir orta
yolu bulmaktır: Tanrı’nın her şeyi kuşatan bir iradesi olduğu gibi, insanın da kendine özel bir iradesi
vardır. Ancak bu irade sınırlı ve insanın sahip olduğu olanaklar çapındadır. Tanrı’nın iradesi ezelî iken,
insan iradesi sonradan olma ve yaratılmıştır. Tanrı’nın iradesinin gerçekleşmek için bir araca ihtiyacı
yoktur; insan iradesini kullanmak için bedenine muhtaçtır. Bu orta görüşü Ehl-i Sünnet savunmaktadır.
Ancak Ehl-i Sünnet içerisinde, Mâtürîdîler ile Eş‘arîler arasında bu konu özelinde görüş ayrılığı vardır.
Mâtürîdîler, Mutezile’ye daha yakın dururlar ve fiillerin oluşumunda insana ait, Tanrı tarafından
yaratılmamış bir iradenin de olacağı bir çözüm bulmaya çalışırlar. Bu çözüme göre insana ait küllî ve
cüz’î irade şeklinde iki çeşit irade vardır. Küllî irâde Tanrı tarafından verilmiştir; yaratılmış ve hâdîstir.
İnsanı eyleme hazır tutan potansiyel bir iradedir. Buna karşın cüz’î irade insana aittir. İnsanın fiile tam
yöneldiği anda insan tarafından gelen seçimle ortaya çıkar ve bu seçime ilâhî bir yönlendirme etki etmez.
Ayrıca cüz’î irade, bazı alimlerin belirttikleri gibi, varlık ya da yokluk sıfatlarıyla vasıflanmayan, dış
dünyadaki şeylerin aksine nesnel gerçekliği olmayan bir mahiyettedir. İşte insan, seçimin gerçekleştiği
tam bu noktada özgürdür. Buna rağmen maddi ve manevî şartlar ve ortam içerisinde fiilin oluşumu
Allah’ın yaratımının dışında değildir. İnsan cüz’î iradesiyle seçmekte, Allah fiili yaratmaktadır.55
İnsanların yapıp etmelerinin kendilerinin mi, yoksa Tanrı’nın mı eseri olduğu konusunda
Eş‘arîlerin Tanrı’nın kudretini öne çıkarmaları, onların kaderciler ve Cebriyye ile bir anılmalarına sebep
olmuştur. Öyle ki Kâsım b. Kutluboğa gibi bazı Hanefî alimler (ö. 1474), Eş‘arîlerin cebrî olduğunu açık
bir şekilde ifade etmişlerdir. Onun bu görüşünü desteklemek için iki büyük Eş‘arî âlim olan Gazâlî (ö.
1111) ve Fahrüddin Râzî’den (ö. 1209) aktardığı iki metin, insanın özgürlüğü problemine kelâmda nasıl
yaklaşıldığını görmek açısında ilginçtir.
Gazâlî, İhyâ’ü Ulûmi’d-Dîn isimli eserinin “Tevekkül” kitabında şöyle söyler: “Bir kimse şöyle
diyebilir: ‘kendi nefsimde, bir fiile yöneldiğim zaman, o fiile kudretim olduğunu zorunlu olarak
görüyorum. Eğer terk etmek istersem de, terk etmeye ve o fiili işlememeye kâdir olduğumu görüyorum.
Öyleyse bir şeyi yapıp yapmamak, tamamen bana bağlıdır; başkasına değil’. Böyle düşünen kişiye şöyle
deriz: Varsayalım ki kendini böyle görmen doğru olsun. Ama bir fiili gerçekleştirmek için böyle bir
iradenin ortaya çıkmasını sağlayabiliyor musun? [Yani istediğini yapabiliyorsun, ama istediğini
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isteyebiliyor musun?] Dolayısıyla fiillerinin ortaya çıkmasında tam otorite sahibi sen değilsin. İrade
kalpte gerçekleşmelidir; ama fiil iradeye bağlı ortaya çıkmayabilir. Öyleyse her şey Allah’tandır.”
Fahrüddin Râzî ise “Dileyen inansın; dileyen inkâr etsin” (Kur’ân 18:29) ayetini şöyle yorumlar:
“Mutezile’ye göre bu ayet, iman, küfür, itaat, masiyet gibi tüm fiillerin insanların seçmesine bırakıldığını
ispat eder. Ancak bana göre durum tam tersidir: Bu ayet, imanın gerçekleşmesinin, iradenin (meşiyyet)
gerçekleşmesine bağlı olduğunun en sağlam kanıtlarından biridir. Aklen açık bir durumdur ki seçime
dayalı bir fiil, ancak ve ancak o fiile yönelme ve irade ile gerçekleşir. Böyle bir yönelim ve iradenin yine
[kuldan kaynaklanan] başka bir yönelim ve iradeye dayanması söz konusu olamaz. İnsanın bütün
yönelme ve iradeleri, Allah’ın kendilerinde zorunlu olarak yarattığı yönelmelere ve iradelere bağlıdır;
sonuçta gelip onlara dayanır. Ancak bundan sonra kulun fiili zorunlu olarak gerçekleşir; kul istese de,
istemese de! İnsan, özgür görünümlü bir tutsaktır! (el-insân muztarr fî sûratin muhtâr)”.56
Kulların fiilleri ile ilgili kelâm disiplini içerisinde gerçekleşen bir başka tartışma, insanın fiili
yapma gücünün (istitâat) fiille beraber olup olmadığı konusudur. İnsanların kendi edimlerinin yaratıcısı
olduğunu savunan Mutezile’ye göre istitaat, fiilden önce hazır olmalıdır. Bu hazır kuvvet ile kişi,
tamamıyla kendi yaratımında olan fiilden mesul hâle gelir. Buna karşı çıkan Ehl-i Sünnet’e göre insanın
fiil yapma gücü, fiile kastettiği anda, fiille beraber Tanrı tarafından yaratılmalıdır. Fiille güç arasından
bir mukârenet (bitişme/yakınlık) olmalıdır. 57 Bu görüşü desteklemek için Ehl-i Sünnet, tabiat
felsefesinde kullanılan bir kavramı işlevsel hale getirir ve istitâatin bir “araz” olduğunu söyler. Araz,
kendi başına var olmayan, ancak bir cevherde bulunabilen özelliklere denmektedir. İnsan gücünün araz
olması, kendi başına -yaratıcıdan bağımsız- bir varlık olmasının önüne geçmekte, bir etki edenin
müdahalesini gündeme getirmektedir.

Tanrı’nın mutlak iradesi karşısında insanın nerede durduğu probleminin kelâm disiplini açısından
tartışıldığı bir diğer konu ise “teklîf-i mâ lâ yutâk” konusudur. Arapça bu terkip, “bir kimseye güç
yetiremeyeceği şeyi yüklemek” anlamına gelmektedir. Tanrı insana, yapması kendi kudretinde olmayan
şeyleri emreder mi? Tartışma ilk başlarda Eş‘arî kelâmcılarla Mu‘tezilî kelâmcılar arasında dönüyorken;
daha sonraları ise bir Eş‘arî-Mâturîdî ihtilafı haline dönüşmüştür. Mu‘tezile’ye göre, Tanrı kesinlikle
kullarını güç yetiremeyecekleri şeylerle mükellef kılmaz; Eş’arîyye’ye göre ise bunun aksi söz
konusudur: Teklîfu mâ lâ yutâk, câizdir. Mâturîdîler ise bu konuda Mu‘tezile’nin yanında olmuşlar ve
Allah’ın kullarına güç yetiremeyecekleri şeyleri yüklemesinin caiz olmadığı tezini desteklemişlerdir.
Kelâm disiplini, insanın gücünün yetmediği durumlar iki kısma ayırır:
1. Bir insanın aynı anda iki yerde bulunması, iki zıddı bir araya getirmek gibi hem aklen hem de
âdeten (gerçek yaşamda) yapılması imkansız olan şeyler.
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2. Bir dağı kaldırmak veya araçsız havada uçmak gibi, aklen mümkün olan fakat âdeten imkansız
olan şeyler.
Birinci maddenin konusunu oluşturan, zâtı gereği imkânsız (mümteni) olan şeylerin teklîfi
Eş‘arîlere göre caiz iken, Mu‘tezile ve Mâturîdîler’e göre caiz değildir. Hatta Eş‘arîler bu tür teklîfin
vaki olup olmadığı konusunda da ihtilaf etmişler, bazıları gerçekleştiğini söylerken, bazıları da
gerçekleşmediğini söylemişlerdir. Örneğin Fahrüddin Râzî’ye göre, Kur’ân’da Tebbet Sûresinde Ebû
Leheb’in iman etmeyeceğinin ezelden bildirilmesine rağmen, Ebû Leheb’in diğer insanlar gibi
inanmakla yükümlü tutulması, bunun somut örneklerinden biridir. Zâtı itibarıyla mümkün olup, âdeten
imkânsız olan ikinci şıkka gelince, Mâturîdîler’e göre bunun teklîfi aklen caiz, fakat şer‘an caiz değildir.
Yani akıl açısından insana havada uçmasını emretmek mümkün görülebilirse de, dinî açıdan ele
alındığında böyle bir yükümlü tutmanın olması söz konusu olamaz. Fakat burada Mu’tezile, bu tür
teklîfin aklen de caiz olmadığını söylemekle Mâturîdîlerden ayrılmaktadır.58
İnsanın bir fiili yapmaya gücüne “istitâat” denmektedir. Bu güç, insan fiil işlemeden önce insanda
bulumakta mıdır; yoksa fiil anında ortaya çıkan bir şey midir? İnsan iradesiyle ilgili diğer kelâm
konularında olduğu gibi, Tanrısal olanın karşısında insana ait alanı belirlemek için gündeme gelen bu
soru, ef’âlu’l-ibâd (kulların fiilleri) bahisleri altında geniş olarak tartışılır. Daha önce görüldüğü üzere
“Kul kendi fiilinin yaratıcısıdır” diyen Mu’tezile, bu doktrininin bir gereği olarak kuldaki kudretin
fiilden önce olması gerektiğini savunmuştur: Kudret zâten insanda mevcuttur; insanın dışarıdan gelen
bir güçle takviye edilmesine gerek yoktur. Eş‘arîler ve Mâturîdîler ise, kudretin fiil ile beraber olduğunu
(istitâ‘at ma‘a’l-fi‘l) söylemişler; ancak bu istitâatin Allah’ın teklîfi karşısındaki durumu noktasında
farklı bakış açılarına sahip olmuşlardır. Eş‘arîlere göre Tanrı kafir olan bir kulun mümin olmayacağını
bildiği halde onu iman ile mükellef tutar. Onun ilminin aksinin gerçekleşmesi mümkün olmayacağına
göre Allah’ın bu teklîfi zaten teklîfu mâ lâ yutâk (imkânsız olan bir şeyin teklifi: teklîf bi’l-muhâl)
kapsamında değerlendirilmelidir. Dolayısıyla da bu açıdan teklîfu mâ lâ yutâkın ister istemez caiz
olacağı sonucuna varmak gerekmektedir. Eş‘arîler’in bu görüşlerinin ontolojik gerekçesi arazın iki anda
kâim olmayacağı prensibidir. Arazlar sürekli bir şekilde gelip geçici mahiyettedirler. Buna göre bir araz
olan istitaatin fiilden evvel olduğu söylenecek olursa, fiil anında bulunması hükmü verilemez.
Mâturîdîler’e göre ise, istitaati fiille beraberdir; ancak bu insanın fiil işleme gücü ikiye
ayrılmalıdır. Bu güçlerden biri fiilden önce kul ile beraber bulunmakta iken, diğeri kulun fiili işlediği
anda var olmaktadır. Fiilden önce bulunan kudrete el-kudretu’l-mümekkine (mümkün kılan güç), fiille
beraber bulunan kudrete ise el-kudretu’l-müyessire (kolaylaştıran güç) denilmiştir. Mümkün kılan güç,
“sebeb, alet ve organların herhangi bir engel barındırmaması” (selâmetu’l-esbâb ve’l-âlât ve’l-cevârih)
diye tabir olunan, fiillerin gerçekleşmesini mümkün kılan, potansiyel bir kudrettir. Fiiller, bu kudret
olmaksızın gerçekleşememelerine rağmen, bu kudret fiilin direkt nedeni (illet) değildir. Kolaylaştıran
güç ise fiille beraber bulunan (iktirân) ve onun illeti olan kudrettir. Bir örnek vermek gerekirse, bir
binanın yapımı için gerekli olan tuğla, çimento, ahşap gibi malzeme “mümkün kılan güç” iken, var olan
bu malzemeden binayı yapan usta, “kolaylaştıran güç”tür. Binanın doğrudan nedeni, ustanın kendisidir.
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İşte Mâturîdîler’e göre hakiki kudret, fiille beraber olan kudret iken Allah’ın teklîfine medar olan kudret
birinci kudrettir. Bir başka ifadeyle, insan birinci kudrete sahip olmasıyla Tanrı tarafından sorumlu
tutulur; ikinci kudret ile de fiili işler ve ceza ya da mükafat olmak üzere karşılığını görür. Kulda
potansiyel bir kudret olduğu için, kafire imanın emredilmesiyle teklîfu mâ lâ yutâk durumu hasıl olmaz.
Bunun bir sonucu olarak, önde gelen Mâtürîdî alimlerinden Ebu’l-Mu‘în Nesefî’nin (ö. 1115) açık bir
şekilde belirttiği gibi, kul el-kudretu’l-mümekkineye sahip olmadığı için, Şâri‘ (din koyucu Tanrı)
tarafından kınanamaz; ikinci manâdaki kudrete sahip olmadığı için kınanır.59
Şimdiye kadar sözünü ettiğimiz kelâm tartışmalarında dikkat çeken nokta şudur: Tanrı’nın
mutlak iradesi ile insanın kendine has iradesinin sınırları nasıl çizilecektir? Bir başka ifadeyle, insanın
ahlâkî ve irâdî eyleminin kelâmı ilgilendiren yönü, her şeyden önce Tanrı’nın iradesi ve kudreti
karşısında insanın nasıl konumlandırılacağıdır. Şüphesiz bu soru, insan davranışı ve bu davranışa ait
sonuçların değer anlamında neyi ifade ettiği, ve -kelâm için belki daha önemlisi- bu değeri kimin
belirlediği sorusuyla ilgilidir. Kelâm disiplini işte bu problemi “hüsün-kubuh” başlığı altında tartışır.
“Hüsün” iyilik, güzellik ve “hasen” iyi ve güzel olan demek iken, “kubuh” kötülük, çirkinlik ve “kabîh”
kötü ve çirkin olan demektir. Problemin merkezinde şu soru yatar: İnsanın işlediği fiilleri ele
aldığımızda, bu fiiler “iyi” ya da “kötü” olmalarını kendileri mi tabiatlarında taşımaktadır; yoksa bir üst
belirleyici (Tanrı) bunlara “iyi” ve “kötü” özelliği verdiği için mi böyle olmuşlardır?Mesele daha
basitleştirilirse, şöyle söylenebilir: Yalan söylemek, bizâtihî/kendinden olan bir özellikten dolayı kötü
olduğu için mi kötüdür; yoksa Tanrı kötü olduğunu söylediği için mi kötüdür? Aslında kelâm, hüsünkubuh problemini sadece insan fiilleri planında tartışmamakta, konuyu evrendeki tüm şey ve durumlara
da genelleştirmektedir. Doğal afetler, hayvanların birbirini parçalamaları gibi olaylarda insan için
görülen kötülük ve çirkinlik durumu, bunların bizzat kendi tabiatlarında var olan bir şey midir? Bunları
ve bunlara ait değerleri Tanrı mı takdir etmektedir?
Eş‘ariyye’ye göre şeylerdeki iyilik ve kötülük şerîdir; yani Tanrı’nın bu değerleri insana
bildirmesi ise belirlenir. Şeriatın iyi dediği şey iyi, kötü dediği şey kötüdür. Aslında insan fiilleri de başlı
başına iyilik ve kötülük taşımazlar; Tanrı’nın belirli fiillerin iyi ya da kötü olduğunu belirlemesi
gerekmektedir. Bu düşünce yapısının bir sonucu da şudur: İnsanlara din ulaşmadan önce onların, neyin
iyi neyin kötü olduğuna dair bilgilere ulaşmaları onlardan beklenemez. Bir şeyin hasen olması için
şârî’nin (şeriatı koyan Tanrı ya da onun peygamberi) bunu böyle emretmesi, kötü olması için de şârî’nin
onu yasaklaması gerekir. Tanrı, kendisine vahyin ulaşmadığı kişiyi, emirlerine neden uymadığı ve
yasaklarından neden kaçınmadığı ile sorgulamayacaktır. Bu noktada insanın aklı, ilâhî hitabı anlamak
için bir değer koyucu değil, Tanrı tarafından konulan değerleri anlayıcı ve benimseyici bir mahiyet
almaktadır. Başkalarını aldatmak, haksız yere masum insanları öldürmek gibi kötülüğü açık olan ve
Tanrı tarafıdan yasaklanan şeyler hakkında akıl net bir değer yargısına ulaşıp ona kötü diyebilir; ancak
bu, aklı Eş‘arî bakış açısından mutlak değer koyucu konumuna getirmez. Mesela içkinin ve domuz eti
yemenin haram ve sakınılması gereken şeyler olduğu ve “kötü” oldukları, akıl için ulaşılması daha uzak
değerlerdir; bunların kötülüğünü anlamada akıl, mutlak olarak ilâhî rehberliğe tabidir. Yine namaz
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kılma, oruç tutma gibi emredilen ibadetleri yapma noktasında da ilâhî yönlendirme gerekir; tek başına
bırakıldığı takdirde insan aklının bu ibadetleri ve bunlarla ilgili ölçülerini edinmesi mümkün değildir.
Mutezile ve bu konuda ona yakın duran Mâturîdîyye ise Eş‘ariyye’nin aksine düşünür: Hüsün
ve kubuh, aklîdir. Şeylerdeki güzellik ya da çirkinlik, onların tabiatlarında vardır ve bu özellikler insan
aklıyla kavranabilir. Allah’ın varlığını ve birliğini bilmek; adalet, cömertlik ve merhamet gibi hasletlere
sahip olmanın iyi olduğunu, Allah’ın verdiği nimetleri inkâr etme ve yalan söyleme, başkasını aldatma
ve haksız yere birini öldürmenin kötü olduğunu akıl objektif olarak tespit edebilir. Bunların iyilik ve
kötülüklerini anlamada vahiy ve şeriatın yardımına gerek yoktur; her ne kadar şeriat bu doğrultuda
hükmünü ortaya koyuyorsa da.. Diğer taraftan bu, Tanrı’nın emir ve yasaklarını tespit etme konusunda
aklın mutlak hâkim konumunda olmasını da gerektirmez. Bir takım değerlerin anlaşılmasında insanlar
peygamberlerin rehberliğine ihtiyaç duyarlar.60
Mutezile ve Mâtürîdîler, hüsün ve kubuhun aklî olduğuna dair özet olarak şu delillleri ortaya
koymuşlardır:
1. Güzellik ve çirkinlik eğer şeylerin tabiatlarında olmasaydı ve sadece vahyin gelişine bağlı
olsaydı, vahiy olmayan bir ortamda güzel ve çirkin şeylerin arasında fark olmazdı. Mesela Allah’a ibadet
etmenin güzel oluşu, zina etmenin çirkin oluşu gibi değerler -ortada henüz vahiyle belirlenen bir değer
olmadığı için- nötr ve eşit olurlardı.
2. Güzellik ve çirkinlik objektif ve aklî değerler olmasaydı, insanlar nezdinde iyi ya da kötü
denilebilecek şeylerin hiç olmaması durumunu doğururdu. İnsanlara bir dinin ulaşmaması halinde,
onların hayvanlar gibi serbest bırakıldığı gibi bir sonuç çıkar. Ortada bir objektif değer yokken, vahiy
ile değerler üretmek, insanları keyfî bir şekilde kısıtlama anlamına da gelebilir. Vahyin görevi,
haddizâtından iyi ya da kötü olan şeyler konusunda insanları uyarmak olmalıdır.
3. Doğruluk ve adaletin güzel olduğu, eğrilik ve zulmün kötü olduğu bütün akl-ı selîm ve vicdan
sahibi insanlar tarafından kabul edilmiştir. Bu noktada dinler ve milletler arasında bir ayrılık söz konusu
değildir.
4. Allah insanlara akıl bahşetmiştir. İnsanlar akıl ölçüsünü kullanarak iyi ve kötü arasını
ayırabilirler. Bu şekilde karşılaştıkları her konuda ilâhî yardımı almak yerine, kendilerinde mevcut bir
melekeyi kullanmış olurlar. Kur’ân’da Allah insana diğer canlılardan farklı olarak aklı bahşettiğini ve
bunun karşılığında bir emaneti yüklendiğini bildirmiştir. İnsanların yükümlü tutulmaları için bu verginin
karşılığını vermeleri ve kendi akıllarını kullanarak hidayete ermeleri daha doğru olur.
Hüsün-kubuh meselesinde genel olarak Mutezile mezhebine yakın dursalar bile, kendilerine bir
peygamber gelmeden insanların dinen mesul olup olmayacağı konusunda Mâtürîdî mezhebi içinde farklı
görüşlerin ortaya çıktığını belirtmek gerekir. Bazı Mâtürîdîlere göre peygamber gelmeden şerî
mükellefiyetten (dini sorumluluk) bahsetmek söz konusu değildir. İnsan aklının iyi ve kötüyü bulması,
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şerî olarak sorumlu olması anlamına gelmeyecektir. Diğer Mâtürîdî âlimlere göre ise sadece Tanrı’nın
varlığını ve birliğini anlama konusunda bir dinî zorunluluk vardır. Kullar bu bilgiye akıllarını kullanarak
erişebilirler ve erişmelidirler. Mezhebin imamı Mâtürîdî (ö. 944) ve onu izleyen bazı alimlere göre
ergenlik çağına ulaşmaya yakın çocuklara bile Allah’a iman farz, küfür haramdır. Akıl nimetiyle
bahşedilen herkes Rabbini tanımalıdır. Diğer bazı Mâtürîdîler ise ergenliğe ulaşmanın dinen sorumlu
olmanın şartı olduğunu, insanın akıl bâliğ olmasından sonra bir takım düşünme ve çıkarımlarda
bulunduktan sonra evrenin Yaratıcısını bilmesinin mümkün olabileceğini söylerler. Bu süreç, insanlar
için bir tecrübe sürecidir. Düşünme olgunluğunu gösterecek böyle bir zamanı geçirmeden, iman ya da
küfre sapmaksızın ölenler için bir uhrevî sorumluk düşünülemez. Düşünme fırsatı bulamayan birini
Cehenneme koymak, ilâhî adaletle bağdaşmaz. Ancak düşünme fırsat ve imkanını bulanlar için dini
sorumluluk gündeme gelebilir. Kendisine “İmâm-ı Azam” (en büyük imam) lakabı verilen ve
Mâtürîdîlerin öncüsü kabul edilen Ebû Hanîfe’nin açıklaması şöyledir: “Allah peygamber göndermemiş
olsaydı, insanlar için yine de Yüce Allah’ı bilmeleri vacip olurdu. Yerlerin ve göklerin ve bizzat insanın
-üstün bir hikmet ve düzenle- meydana gelmiş olduğu ayan beyan fark eden bir kişi için, yaratanı
bilmemek hususunda bir mazeret olamaz.”61 Ebû Hanîfe’nin bu açıklaması, insanın ahlâkî sorumluluğu
noktasında akla ne denli değer verdiğini gösterir. İnsana akıl diye bir özel nimet bahşedilmiş ise, bu
nimete göre davranması beklenecektir.
Sonuç
Ahlak felsefesi açısından bakıldığında, Mâtürîdiyye, Eş‘ariyye ve Mutezile gibi ana akım kelâm
ekollerinin kulların fiilleri ve hüsün-kubuh adıyla bilinen konulardaki tavırları incelenmeye değerdir.
Modern bir ifadelendirmeyi kullanırsak, Mutezile objektif/nesnel bir ahlak ve değer anlayışına yakın
duruyorken, Eş‘ariyye ise Tanrı’nın mutlaklığından ödün vermemeye çalışan bir duruş sergilemektedir.
Günümüzde hanefî mezhebinin büyük çoğunluğunun ait olduğu Mâtürîdiyye ise Mutezile yakın ve akılcı
bir portre çizmekte; ancak ait olduğu Sünnî çerçevenin dışına taşmamak için çaba sarfetmektedir. Her
hâlükârda bu görüşler, “felâsife” ismiyle bildiğimiz Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ gibi İslam filozoflarının
sürdürdüğü çizgi ile de etkileşim içerisinde olmuştur. Bu filozofların yazdıkları metinlerde, kelâmî
tartışmaları dikkate aldıkları gözlenebilmektedir.
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ÇALIŞMA SORULARI
1.Mâtürîdîler hangi gerekçelerle güzellik ve çirkinliğin şeylerin tabiatında olduğunu
söylemişlerdir?
Cevap: Gerekçeler şöyle sıralanabilir: a) Güzellik ve çirkinlik eğer şeylerin tabiatlarında
olmasaydı, vahiy olmayan bir ortamda güzel ve çirkin şeylerin arasında fark olmazdı. b) İnsanlar
nezdinde iyi ya da kötü denilebilecek şeyler hiç olmazdı. İnsanlara bir dinin ulaşmaması halinde, onların
hayvanlar gibi serbest bırakıldığı gibi bir sonuç ortaya çıkardı. c) Dinler ve milletler arasında cömertliğin
iyiliği, yalan söylemenin kötülüğü gibi evrensel değerlerinin kabulünde bir ayrılık yoktur. d) Allah
insanlara akıl bahşetmiştir. İnsanlar akıl ölçüsünü kullanarak iyi ve kötü arasını ayırabilirler.

2.Hüsün ve kubuh meselesinde Mâtürîdîler, Mutezile mezhebine yakın durmaktadırlar. (Doğru?
Yanlış ?)
Cevap: Doğru
3. Eş’ariyye’ye göre şeylerdeki iyilik ve kötülük aklîdir; yani Tanrı’dan bağımsız olarak bu
değerler, insanda mevcuttur. (Doğru? Yanlış?)
Cevap: Yanlış. Eş’ariyye’ye göre şeylerdeki iyilik ve kötülük şerîdir; yani Tanrı’nın bu değerleri
insana bildirmesi ise belirlenir.
4. “…. ve onu izleyen bazı alimlere göre ergenlik çağına ulaşmaya yakın çocuklara bile Allah’a
iman farz, küfür haramdır. Akıl nimetiyle bahşedilen herkes Rabbini tanımalıdır.”
Cevap: İmam Mâtürîdî
5. “Kulların fiilleri ile ilgili kelâm disiplini içerisinde gerçekleşen bir başka tartışma, insanın fiili
yapma gücünün (…) fiille beraber olup olmadığı konusudur.”
Cevap: İstitaat
6. Hangisi kelâm literatüründeki “kader” tanımını en doğru bir şekilde yansıdır?
Tanrı’nın sadece dinî alandaki bütün hükümleri bilmesi ve bildirmesi
b) Tanrı’nın olmuş, olan ve olacak bütün olayları, nerede, ne zaman ve ne şekilde olacak ise
ezelde öylece bilmesi.
c) Tanrı’nın ezelde bildiklerini zamanı gelince yaratması.
d) Tanrı’nın üstün kudretinin tüm var olanları kuşatması.
e) Herkesin kısmetinin Tanrı’nın iradesine bağlı olması.
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Cevap: b: Tanrı’nın olmuş, olan ve olacak bütün varlıkları ve olayları, nerede, ne zaman ve ne
şekilde olacak ise ezelde öylece bilmesi.
7. Mâtürîdîlere göre fiilden önce ve fiil esnasında bulunan ve fiilin gerçekleşmesini sağlayan
kudret çiftinin isimleri nelerdir?
a) el-Kudretü’l-mümekkine, el-Kudretü’l-müyessire
b) el-Kudretü’l-mümekkine, el-Kudretü’l-vâcibe
c) el-Kudretü’l-külliyye, el-Kudretü’l-cüz’iyye
d) el-Kudretü’l-mevcûde, el-Kudretü’l-Madûme
e) el-Kudretül’-kabliyye, el-Kudretü’l-ba’diyye
Cevap: a) el-Kudretü’l-mümekkine, el-Kudretü’l-müyessire
8. “Kulun fiili zorunlu olarak gerçekleşir; kul istese de, istemese de! İnsan, özgür görünümlü bir
tutsaktır.” ifadeleriyle Eş’arî kader görüşünü çarpıcı bir şekilde dillendiren âlim hangisidir?
a) Cüveynî
b) İmam Gazâlî
c) Ebu’l-Muin Nesefî
d) İmam Eş’arî
e) Fahrüddin er-Râzî
Cevap: e: Fahrüddin er-Râzî.
9. “Tanrı, her şeyin yaratıcısı olsa bile, insanın fiilleri söz konusu olduğunda, insanın kendi
fiillerinin yaratıcısı olması gerekir. Aksi takdirde Tanrı’nın insanı sorumlu tutması düşünülemezdi.
İnsan, tam anlamıyla fiillerinin “hâlıkı”dır (yaratıcı).”
Bu görüşte olan ekol, aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mutlak Kaderciler/Cebriyye
b) Maturidiyye
c) Mutlak Özgürlükçüler/Mutezile
d) Eşariyye
e) Felsefeciler
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Cevap: c: Mutlak Özgürlükçüler/Mutezile
10. “İnsanlara din ulaşmadan önce onların, neyin iyi neyin kötü olduğuna dair bilgilere ulaşmaları
onlardan beklenemez. Bir şeyin hasen olması için şârî’nin (şeriatı koyan Tanrı ya da onun peygamberi)
bunu böyle emretmesi, kötü olması için de şârî’nin onu yasaklaması gerekir.”
Bu görüşü aşağıdakilerden hangi ekol savunmaktadır?
a) Maturidiyye
b) Eşariyye
c) Mutezile
d) Felâsife
e) Mutasavvıfe
Cevap: b: Eşariyye.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu ünitede kelam ve ahlâk arasındaki ilişki üzerinde duruldu ve kelamın belli başlı ahlâk
problemlerine nasıl yaklaştığı üç mezhep çerçevesinde ele alındı. Böylece, Mâtürîdiyye, Eş‘ariyye ve
Mutezile gibi ana akım kelâm ekollerinin kulların fiilleri ve hüsün-kubuh adıyla bilinen konulardaki
tavırları incelenmiş oldu.

60

4. ÜNİTE
TASAVVUFÎ AHLÂK ANLAYIŞI

İ.Ü. İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Mustakim Arıcı
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Sünnî mutasavvıfların çoğu tasavvufî hayatta ibadet ve zikir gibi taabbüdî faaliyetler kadar
ahlâkî faaliyet ve faziletlerin de önemli olduğunu belirtmişlerdir. Birçok mutasavvıf, daha tasavvuf
teriminin tarifinde onun ahlâkla ilişkisine temas etmişlerdir. Bu bölümde tasavvufun bir ahlâk hareketi
olarak neye tekabül ettiği sorusunun yanıtı aranacak, büyük oranda hicrî ilk beş asırdaki tasavvuf
literatüründen hareketle tasavvuftaki bazı ahlak problemleri açıklanacaktır.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Tasavvuf ahlâk ilişkisi ve
tasavvufta belli başlı ahlâk
problemleri.

Kazanım

K
a
z
a
n
ı
m
ı
n
n
a
sı
l
el
d
e
edileceği veya
geliştirileceği

Hicrî ilk beş asırda tasavvufahlâk Konu ile ilgili özet bir sunum
ilişkisi hakkında özlü bilgiler.
yapılarak tasavvuf ahlâk ilişkisi
öğrenilir.
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Anahtar Kavramlar
•

Tasavvuf

•

Zühd

•

Riyazet

•

Uzlet
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4. TASAVVUFÎ AHLÂK ANLAYIŞI

Bir Ahlâk Hareketi Olarak Zühd ve Tasavvuf
İslâm’ın zâhir ve bâtın hükümleri çerçevesinde yaşanan mânevî ve derunî hayat tarzı şeklinde
tanımlanabilen tasavvuf terimi İslâm’ın ilk asrında karşılaşılan bir terim değildir. Kuşeyrî’ye göre Hz.
Peygamber’in sohbetinde bulunanlara sahâbe, sahâbenin sohbetinde bulunanlara tâbiîn, onların
sohbetinde bulunanlara tebeu’t-tâbiîn gibi unvanlar verilmiş, daha sonra dinin hükümlerine büyük bir
dikkatle riayet edenlere “âbid” ve “zâhid”, zamanla ortaya çıkan bid‘atlara karşı Ehl-i sünnet
seçkinlerinin her an Allah’la birlikte olma ve gafletten sakınma gayretlerine II. (VIII.) yüzyıldan itibaren
tasavvuf denilmiştir. Tasavvufu ilk tarif edenlerden olan Muhammed b. Vâsi‘a (ö. 123/741) göre
tasavvuf huşû, nefsi hor görme, kanaatkârlık ve alçak gönüllülüktür. Cüneyd-i Bağdâdî tasavvufun
dünya ile ilgili şeylerde azla yetinme, kalbiyle Allah’a dayanma, taat ve ibadete yönelme, dünyevî
arzulara karşı sabretme, eline geçebilecek şeylerin yararlısını seçme, mâsivâdan uzaklaşıp Allah’a
dönme, Allah’ı içten zikretme, vesveseye karşı ihlâsı gerçekleştirme, şüpheye karşı yakīn elde etme,
uzaklaşma ve yabancılaşmadan kurtulup Allah ile huzur bulma gibi konuları içerdiğini belirtmiştir.62
Tasavvufun doğuşunu Hz. Peygamber’den sonra ortaya çıkan siyasî anlaşmazlıklar, baskı ve
zulümler, Asr-ı saâdet’teki samimi dindarlığa dayalı hayat anlayışının yerini bencilliğin, servet ve
debdebe tutkularının aldığına işaret eden gelişmelere bağlayanlar da olmuştur. 63 Resûlullah’ın
irtihalinden sonra sahâbe ve Emevîler dönemlerinde baş gösteren iç savaşlar, siyasî gruplar arasındaki
çekişmeler, bazı yöneticilerin haksız tasarrufları, Asr-ı saâdet’teki takvâ, zühd, tevekkül, kanaatkârlık,
fedakârlık gibi ahlâkî erdemlere dayalı hayat anlayışının yerini servet, debdebe ve gösteriş tutkularının
alması gibi olumsuz gelişmeler, başta Ebû Zer el-Gıfârî, Ebû Mûsâ el-Eş‘arî, Abdullah b. Mes‘ûd,
Selmân-ı Fârisî, Huzeyfe b. Yemân ve Ebü’d-Derdâ gibi sahâbîler olmak üzere, zâhidâne bir ahlâka
eğilimli olanlar arasında ciddi hoşnutsuzluklara yol açtı. İbn Haldûn zühde yönelmek, halktan uzak
durmak ve ibadete ağırlık vermekle tanınan bu insanların II. yüzyıldan itibaren sûfiyye ve mutasavvife
diye anılmaya başladığını söylüyorsa da, II. yüzyıl sonlarından önce bu tabirlerin henüz kullanılmadığı
bilinmektedir. Zühd kelimesi ise “dünyadan yüz çevirme” anlamında ve belli bir kesimin hayat üslûbunu
ifade etmek üzere ilk defa Hasan-ı Basrî tarafından kullanıldı. Bu sebeple genellikle Hasan-ı Basrî
tasavvufun kurucusu sayılır. Nitekim mevcut yönetimden, ahlâkî ve içtimaî durumdan memnun olmayan
bu zâhidler onun çevresinde toplanmışlar; bunlara “zühd ve takvâlarından dolayı halktan ayrılanlar,
makam ve servet gibi dünyevî ikballer karşısında zühdü seçenler” anlamında mu‘tezile denilmiştir.
Bunlar zühhâd, ubbâd, bekkâîn gibi değişik zümreler oluşturdular. Tasavvuf terimiyse muhtemelen II.
yüzyıl sonlarında veya III. yüzyıl başında ortaya çıktı.64
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Dinî ve ahlâkî açıdan kalbin temizlenmesi üzerinde yoğunlaşan ilk zâhid ve sûfîler insanların
fiillerini bedenin ve kalbin fiilleri olarak ikiye ayırmışlar, bedenin fiillerine zâhirî amel, kalbin fiillerine
bâtınî amel demişlerdir. Zâhirî ameller ve onlara ait hükümler İslâm dininin şeklî yönünü ve dış
görünüşünü; iman, tasdik, ihlâs, yakīn, mârifet, muhabbet, kurb, takvâ, murâkabe, tevekkül, sabır, rızâ,
havf, recâ, vecd, hüzün, hayâ, heybet gibi kalbî ameller (a‘mâl-i kalb) ve bunların hükümleri de mânevî
yönünü oluşturur.65

Dönemler ve Literatür
Tasavvufa nedenlerinde ve içeriğinde hiçbir zaman ittifak edilemeyecek bir şekilde hâl ilmi
denilmiştir; ancak bu tanım beraberinde birçok güçlüğü de getirmiştir. Ayrıca hâl ilminin tarihsel
dönemlere göre ayrılması gerekir mi? Öyle ki tasavvufun doğuşu meselesi başta olmak üzere pek çok
konuda sûfîler, tam anlamıyla bir ilimden söz edemeyeceğimiz iddiasıyla tasavvuf meselesini ele
almıştır. Bu nedenle tarihsel sürecinden ve dönemlerinden söz edeceğimiz şeyin bizzat kendisi hakkında
–bir ilim olup olmadığı bahsinde– müntesipleri arasında kesin bir kanaat yoktur. Böyle bir hareketi veya
ilmi, nesnel ölçülerde dönemlere ayrıştırmak güç, bütünü kapsayacak bir teori geliştirmek ise neredeyse
imkânsız bir iştir. Ancak yine de dönemlendirme yapmak araştırmaları sağlıklı bir zeminde yapmayı
mümkün kılar.66
Zühd kavramı genellikle dünyaya karşı olumsuz tavır ve davranışların bütününü ifade eder.
Dünya malına, makama, mevkiye, şan ve şöhrete önem vermeme; azla yetinme, çokça ibadet etme, âhiret
için hayırlı işlere yönelme zühdün bazı göstergeleridir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de, “Siz dünya hayatını
tercih ediyorsunuz ama âhiret hayatı daha hayırlı ve daha kalıcıdır” meâlindeki âyetler (Tâhâ, 20/131;
el-Kasas, 28/60; A‘lâ, 87/16-17) bâki olan âhiret hayatına yönelmenin kul için daha fazla önem taşıdığını
bildirmektedir. Yine Kur’an’da dünya hayatının fâniliği (Yûnus, 10/24), bu hayatın bir oyun ve
eğlenceden ibaret olması (Hadîd, 57/20), imtihan vesilesi kılınması (Mülk, 67/2), dünyanın geçiciliğine
karşılık âhiret hayatının ebedîliği ve sonsuzluğu (Mü’min, 40/39) gibi konular üzerinde sıkça
durulmakta, insanın kalıcı ve sonsuz değerlere yönelmesi teşvik edilmektedir.67 İslâm tarihinde zühd
kavramı aynı tavrı benimseyenlerin meydana getirdiği bir hareket olmuştur. Hz. Peygamber’den sonra
ortaya çıkan askerî, siyasî ve sosyal gelişmelerin, ganimet mallarının artışıyla maddî refah seviyesindeki
yükselişin ve dünyaya bağlılığın etkisiyle, tâbiîn ileri gelenlerinin Resûl-i Ekrem’e ve sahâbe nesline
uyarak zühd hayatına yönelmeleri zühd hareketinin Basra’dan Kûfe’ye, Bağdat’tan Horasan’a kadar
yayılmasını sağlamıştır. Basra’da Hasan-ı Basrî, Abdülvâhid b. Zeyd, Mâlik b. Dînâr, Habîb el-Acemî;

65

Reşat Öngören, “Tasavvuf”, DİA, XL, 120.

Ekrem Demirli, “Tasavvuf Araştırmalarında Dönemlendirme Sorunu: Din Bilimleri ile Metafizik
Arasında Tasavvufun İlim Olma Mücadelesi”, Nazariyat İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi
Araştırmaları Dergisi, 2/4 (Nisan 2016), s. 1-4.
67
Semih Ceyhan, “Zühd”, DİA, XLIV, 530.
66

66

Kûfe’de Ebû Hâşim esSûfî, Dâvûd et-Tâî, Süfyân es-Sevrî, Amr b. Utbe, Câbir b. Hayyân; Horasan’da
İbrâhim b.
Edhem, Fudayl b. İyâz, Şakīk-ı Belhî ve Ahmed b. Harb zühd hareketinin önde gelen
temsilcileridir. 68 Bu anlayış zaman içerisinde bir yazım türü içerisinde hayat bulmuştur. Hz.
Peygamber’in ve ilk müslümanların hayat tarzı azla yetinmenin ve zâhidane yaşamın örnekleriyle
doludur. Bunların hadis literatürü çerçevesinde toplanmasıyla “kitâbü’z-zühd”ler tedvin edilmiştir.78
Kitâbü’z-Zühd’ler, zahid-muhaddisler tarafından kaleme alınan ve önceleri fıkıh konularına göre tasnif
edilen cami türü hadis eserleri içerisinde yer alırken -günümüze ulaşmış ilk müstakil Kitâbü’z-Zühd’ün
yazarı Abdullah b. Mübârek (ö. 181/797) esas alındığında- hicrî II. yüzyılın ortalarından itibaren
müstakil olarak da telif edilen eserlerdir. Günümüze ulaşmayan metinler de dikkate alındığında, zühd ile
ilgili hicrî 10. yüzyıl sonlarına kadar 90’a yakın müstakil telif bulunduğu tespit edilmektedir. Bu
eserlerde dikkati çeken ilk husus, hicrî ilk iki asırda İslâm dindarlığı ve ahlâkı ile ilgili rivayetleri
içermesinin yanında; hicrî III. asırdan sonra, tasavvufun konularının ve kavramlarının teşekkülünde
belirleyici bir rol oynamalarıdır. Bu anlamda zühd literatürü, tasavvuf literatürünün öncüsü sayılabilir.69
Bununla beraber hicrî IV. asrın ortalarına kadar müstakil olarak telif edilmiş ve günümüze ulaşmış bazı
zühd kitaplarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

1.Abdullah b. Mübârek (ö. 181/797), Kitâbü’z-zühd ve’r-rekâik
2.Ebû Mes‘ûd Muâfâ b. İmrân (ö.185/801), Kitâbü’z-zühd

3.Vekî’ b. Cerrâh (ö.197/812), Kitâbü’z-zühd
4.Esed b. Mûsâ (ö. 212/827), Kitâbü’z-zühd ve’l-ibâde ve’l-vera
5.Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855), Kitâbü’z-zühd
6.Hennâd b. Serî (ö. 241/855), Kitâbü’z-zühd
7.Hâris Muhâsibî (ö. 243/857), Mesâil fi’z-zühd
8.Ebû Dâvud es-Sicistânî (ö. 275/888), Kitâbü’z-zühd
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9.Ebû Hâtim er-Râzî (ö.277/890) Kitâbü’z-zühd
10.İbn Ebi’d-Dünyâ (ö.281/894), Kitâbü’z-zühd
11.İbn Ebî Âsım Dahhâk (ö.287/900), Kitâbü’z-zühd
12.Ebû Saîd İbnü’l-Arabî (ö.341/953), Kitâbü’z-zühd ve’l-muâmelât ve’l-makâlât ve sıfati’zzâhidîn
13.Cafer el-Huldî (ö. 348/959), el-Fevâid ve’z-zühd ve’r-rekâik ve’l-merâsî
Bu listeden hareketle zühd literatürünün gelişim aşamalarına bakıldığında, bu eserlerin yazımına
hicrî ikinci asrın sonlarından itibaren başlandığı ve hicrî üçüncü asırda sayıca büyük bir artış
gerçekleştiği görülmektedir. Nitekim günümüze ulaşmış 60’a yakın Kitâbü’z-zühd’ün neredeyse yarıya
yakını hicrî üçüncü asırda kaleme alınmıştır.70
III. (IX.) yüzyıldan itibaren kalp, ruh, nefis konularına, bunların çeşitli hallerine, müridlerin
ahlâk ve edeplerine, tasavvufî haller ve makamların açıklanmasına, evrâd ve dualara, önemli sûfîlerin
görüşlerine, ibadetlerin fıkhî yönünün yanı sıra mânevî ve tasavvufî mânalarına, Kur’an ve Sünnet’e
uygun tasavvuf anlayışına, buna uymayan sapkın tasavvuf zümrelerinin yanlışlarına ve Ehl-i sünnet
çizgisine riayet eden tasavvuf gruplarına yer veren eserler kaleme alınmış, tasavvufî hayat büyük ölçüde
bu eserlerin çizdiği çerçevede gelişmiştir. Bunlar arasında etkisi günümüze kadar gelen eserler şunlardır:
1.Hâris el-Muhâsibî, er-Riâye li-hukûkillah

2.Kelâbâzî, et-Tearruf li-mezhebi ehli’t-tasavvuf
3.Ebû Tâlib el-Mekkî, Kûtu’l-kulûb
4.Serrâc, el-Luma‘
5.Kuşeyrî, er-Risâle
6.Hücvirî, Keşfu’l-mahcûb
7.Sühreverdî, Avârifü’l-maârif
8.İmam Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn71
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Tasavvufun daha çok felsefî bir seyir izlemesi VII. (XIII.) yüzyılın ilk yarısında vahdet-i vücûd
anlayışını sistemli bir şekilde ortaya koyan Muhyiddin İbnü’l-Arabî ve takipçileri eliyle olmuş, onların
etkisi günümüze kadar kesintisiz biçimde sürmüştür.72
Mesela Birgivî Mehmed Efendi’nin (ö. 981/1573) et-Tarîkatü’l-Muhammediyye ve’ssîretü’lAhmediyye’si XVI. yüzyılda yazılmış kendine has bir karaktere sahip eserlerindendir.
Müellifinin tasavvufta gördüğü aşırılıklara karşı bir tutum ile yazdığı eserinde takvâ kavramı
ahlâkî zihniyet açısından merkezî bir yere sahiptir. Eser Gazzâlî’nin İhyâ’sından büyük izler
taşımaktadır. Bu metnin üç yüze yakın yazma nüshasının olması yaygınlığı hakkında bir fikir
vermektedir. Nitekim sonraki yüzyıllarda da metne bir çok şerh yazılması bunu teyid etmektedir.
Birgivî’nin et-Tarîkatü’l-Muhammediyye ve’s-sîretü’l-Ahmediyye’si bütünüyle bir ahlâk metni olmasa
da ahlâk literatürüne olan katkıları sebebiyle XVI. yüzyıl metinleri arasına dahil edilmişti. XVII. ve
XVIII. yüzyıllarda Osmanlı’da bu esere yazılan şerhler önemli bir yere tutmuştur. İlk olarak Birgivî’nin
öğrencisi Akhisarlı Hocazâde Abünnasîr Efendi’nin (ö. ?) şerhettiği eserin en yaygın şerhlerinden biri
Abdülganî b. İsmâîl b. Abdilganî b. İsmâîl enNâblusî’nin (ö. 1143/1731) el-Hadîkatü’n-nediyye şerhu’tTarîkati’l-Muhammediyye’sidir. Bir diğer yaygın şerhin sahibi de Ebû Saîd Hâdimî’dir (ö. 1176/1762).
Hâdimî en meşhur eseri olarak kabul edilen el-Berîkatü’l-Mahmûdiyye fî şerhi’t-Tarîkati’lMuhammediyye ve’şşerî‘ati’n-nebeviyye fi’s-sîreti’l-Ahmediyye’de Birgivî’yi oldukça geniş bir şekilde
şerheder.73 Müellifin 1168 (1754) yılında telif ettiği eseri XVI. yüzyılda Taşköprîzâde Ahmed Efendi ve
Birgivî’de görülen Gazzâlî etkisini bu yüzyıla aktarmıştır.
İbrâhim Hakkı Erzurûmî’nin (ö. 1194/1780) Ma‘rifetnâme’si de bir çok ilmin meselelerine yer
verse de eserin daha ziyade ahlâk ve tasavvuf merkezli bir bakış açısıyla yazıldığını ifade etmek yanlış
olmaz. Zira üç bölümden oluşan eserin ikinci ve üçüncü bölümleri ile edeb meselelerine yer veren hâtime
kısmına bakılınca metnin ahlâk ve tasavvufa yönelik ilgisi daha iyi anlaşılır. Müellifin eserin fizyoloji,
psikoloji, fizyonomi gibi ahlâk ile ilişkili ilimlere dair bölümlerinde sunduğu insan anlayışı, seyr ü
sülûkâ dair meseleler, Nakşibendiyye tarikatının edeb ve erkânı bu temaya verebileceğimiz örnekler
arasındadır.74
Tasavvuf-Ahlâk İlişkisi
İslâm entelektüel muhitinde ilgilendiği konular itibariyle tasavvuf daima bir ahlâk teorisi olarak
görülmüştür. Zira birçok sufi tasavvufun başka birtakım meselelerle ilgilense de esasen bütün
meşgalesinin insanın yetkinliğini aradığı bir ahlâk mücadelesi olduğunu iddia etmiştir. Bu anlamda “seyr
u sülûk” bir edep ve ahlâk yolculuğudur, bu yolda olan yolcu da Allah’a ulaşmak ister. Hatta tasavvufu
keşf yöntemini esas alan bir metafizik olarak inşa etme çabasında olan Gazzâlî ve sonrasında da
tasavvufun zühd, riyazet ve ahlâk yönü hep merkezde olmuştur. Gazzâlî’nin el-Munkız mine’d-dalâl’de,
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filozofların siyaset ilminin ilkelerini peygamberlerden tevarüs ettiklerini, ahlâkın prensiplerinin de sûfî
tecrübeye dayandığını söylemesi, 75 İhyâu ulûmi’d-dîn ve Mîzânü’l-amel, gibi eserlerinde pratik
felsefenin bir yönüyle şer‘î ilimlerden fıkha ve bir yönüyle de tasavvufa denk düştüğünü öne sürmesi
bizatihi önemli bir yaklaşım olduğu gibi sonrasındaki metinleri anlamak için de bir anahtar
konumundadır.76 Gazzâlî Mîzânü’l-amel’de ilimleri üçe ayırır. (i) Dil ilimleri gibi lafızla ilgili olanlar,
(ii) mantık ilimleri gibi lafzın mânâya delalet etmesi bakımından mânâ ile ilgili olanlar ve (iii) sadece
mânâ ile ilgili olanlar. Bu üçüncü de iki kısma ayrılır: Yalnızca ilmî olanlar ve bir de amelî ilimler.
Gazzâlî amelî ilimlerin şerî hükümler, fıkhî bilgiler ve nebevî sünnetlere dayandığını, bunun da kişinin
kendini yönetmesi demek olan ahlâk ile fıkhın karşılığı olan ev yönetimi olduğunu söylemektedir.77
Fâtihatü’l-ulûm’daki tasnifinde Gazzâlî amelî alanın dünyevî maslahatlarla ilgili olan kısmının fıkıh,
uhrevî sülûk ile ilgili kısmının da kalbin halleri ve onun iyi ve kötü huyları ile ilgili ilim olduğunu söyler
ki bu da tasavvufa denk düşmektedir.78 Gazzâlî er-Risâletü’l-ledünniyye adlı eserinde şer‘î ilimlerin fürû
kısmını ibadetler, muamelat ve ahlâktan ibaret saymakta,79 belki de temsil kabiliyeti en yüksek olan eseri
İhyâu ulûmi’dîn’de de fıkıh ve tasavvuf ile ahlâk arasında kurduğu ilişkiyi korumaktadır. Bu eserde şer‘î
ilimlerin farz-ı kifâye başlığı altında yaptığı usûl ve fürû taksimatında “fürû ilimler”, inceleme alanı
olarak fıkhın fürûatı ile tasavvufa denk düşmektedir. Gazzâlî’nin bu yaklaşımının ardında etkili bir
gelenek oluşturduğunu söylemek mümkündür.80
Hemen bütün Sünnî mutasavvıflar, tasavvufî hayatta ibadet ve zikir gibi taabbüdî faaliyetler
kadar ahlâkî faaliyet ve faziletlerin de önemli olduğunu belirtmişlerdir. Birçok mutasavvıf, daha tasavvuf
teriminin tarifinde onun ahlâkla ilişkisini göstermişlerdir. Nitekim Ebü’l-Hasan en-Nûrî’ye göre,
“tasavvuf ne birtakım merasimler ne de bir bilgi yığınıdır; aksine tasavvuf yalnızca ahlâktır”. Aynı sûfî
tasavvufun hürriyet, fütüvvet, dünya gailelerinden sıyrılmak ve cömertlik erdemlerinden ibaret olduğunu
belirtmiştir. Tasavvufu kısaca “hüsnü’l-hulk” veya “el-ahlâku’r-radıyye” şeklinde tarif edenler de
olmuştur. Hasan-ı Basrî, takvâ ehlinin doğru sözlülük, ahde bağlılık, sıla-i rahim, yoksullara merhamet,
gurur ve kibirden arınmışlık, insanlarla iyi geçinme, güzel huy gibi ahlâkî faziletlerle tanınabileceğini
belirtmiştir. Sünnî tasavvuf literatürünün en gelişmiş örneklerinden olan Sühreverdî’nin Avârifü’lma‘ârif’inde de sûfîlerin başlıca ahlâkî erdemleri tamamen geleneksel İslâm ahlâkı ölçüleri içinde
sıralanmıştır.81
Yukarıda çizilen çerçeveye göre Gazzâlî’nin en sıkı takipçilerinden birinin Osmanlı âlimi
Taşköprîzâde Ahmed Efendi (ö. 968/1561) olduğunu söylemek mümkündür. Taşköprîzâde tasavvufu
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“ilim”, yani “bilgi” kavramını merkeze alarak temellendirmiştir. Ona göre bilginin meydana gelişi husûlî
ve hudûrî denilen yollar ile olur. Husûlî bilgide algılanabilir varlık alanıyla ilgili bilgi nesneleri üzerinde
çıkarımsal metot, yani fikir ve nazar kullanılır ve neticeye gidilir. Hudûrî bilgide ise zihin, bilgiye
ulaşmasını engelleyen dünyevî, cismanî ve bedenî kirlerden, ağırlıklardan arınarak kurtulur ve böylelikle
zihin bilgilerin tecelli ettiği, parıldadığı bir mahal olur.82 Bu yolculuğun nihai amacı kişinin Rabbini
tanımasıdır. Fakat bu durumun gerçekleşmesi bir dizi meşakkatli pratiğe bağlıdır.83 Bu pratikler aynı
zamanda bir “arınma (tasfiye)” süreci olan hudurî bilginin bilhassa ilk aşamasında uygulanır. İlk
aşamada nefsin istediği şeylerden riyazet ve mücahede ile uzak durması mümkün olur. Taşköprîzâde
buna bâtın veya muamele ilmi der. Diğeri ise ilk aşamadaki arınmadan sonra nefsin duyduğu arzu ile
kutsî âleme yönelmesidir, bu da talep edilen bilgilerin keşfedildiği aşamadır (mükâşefe).84 Taşköprîzâde
arınma sürecinin ilk aşaması olan “muamele” veya “batını” bir dizi ahlâk kavramı ya da tasavvufî dille
ifade edecek olursak haller üzerinden ele almıştır. Dolayısıyla muamele, kalbin hallerini bilmeyi
gerektirir. Kalbin halleri ise övülenler ve yerilenler şeklinde iki kısımda incelenir. Sabır, şükür, korku,
ümit, zühd, rıza, kanaat, takva, ihsan, cömertlik, hüsn-ü zan ve güzel ahlâk, iyi ilişki kurma, doğruluk,
ihlâs gibi felâsifenin erdem dediği kavramlar burada tasavvufî bir gözle “hal” olarak tartışılmaktadır.
Fakirlikten korkmak, kin, haset, aldatma, büyük olma arzusu, övülme isteği, dünyada kalma arzusu,
kibir, riya, öfke, övgü, rekabetçilik, tûl-i emel, dünyalıklarla sevinme, fanilere sevgi ve benzerleri de
yerilen hallerdir. “Mükaşefe ilmi” ise marifetullah, peygamberliğin bilinmesi, vahiy ve meleklerin
hakikatinin bilinmesi, âhiretin bilinmesi gibi bir dizi itikadî bilginin apaçık bir şekilde zihinde veya
gönülde tecelli etmesinden ibarettir.85 Tasavvufun bu ikili yanı, yani bir taraftan nefsin ağır pratiklerle
arındırılması süreci (sülûk) ve diğer yandan metafizik hakikatlere ve bu hakikatlerin zirvesi olan
marifetullaha ulaşmak Taşköprîzâde’nin tasavvuf tanımlarına da yansımıştır.86
Müellif bir diğer eseri er-Risâletü’l-câmi‘a’da Kur’an ve Sünnet’ten üç bilgi sahasının
çıkarılabileceğini ifade eder. Bunlar mükelleflerin fiilleri, âlemin meydana gelişi ve ölüm ötesi hayatla
ilgili bilgiler ve bir de sabır, rıza gibi bir dizi ahlâkî güzellikle ilgili hallerdir. Taşköprîzâde bu bilgi
alanlarından toplamda altı ilmin zuhur ettiğini, İmam-ı Azam’ın da bu altı ilmin dördü, yani fıkıh usûlü,
füru fıkıh, akaid (usûlü’d-dîn) ve tasavvuf için üst kavram olarak fıkha işaret ettiğini zikreder.
Taşköprîzâde sabır ve rıza gibi kalbin halleriyle ilgili bilgi sahasına tasavvuf, riyâzet ilmi (ilmu’r-riyâze)
ya da ahlâkî güzellikler ilmi (ilmu mekârimi’lahlâk) denildiğini ifade eder.87 Taşköprîzâde “zühd ve verâ
ilmi” dediği ilmide tasavvuf kapsamında sayar. Bu ilim şüpheli olacakları kaygısıyla helallerin çoğunu
terkederek haramlardan sakınma ve dünyevî nimetlerden uzak durmayı inceler.88 Burada
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Taşköprîzâde’nin Gazzâlî düşüncesine dayandığını ifade edebiliriz. Zira Fâtihatü’l-ulûm’daki
tasnifinde Gazzâlî amelî alanın dünyevî maslahatlarla ilgili olan kısmının fıkıh, uhrevî sülûk ile ilgili
kısmının da kalbin halleri ve onun iyi ve kötü huyları ile ilgili ilim olduğunu söyler89 ki bu da tasavvufa
denk düşmektedir. Gazzâlî sonrasında ahlâk ve tasavvuf arasındaki ilişkiye temas eden bir diğer isim
Kâdî Beyzâvî’dir. Ona göre tasavvuf, mekârim-i ahlâk ilmi, riyazet ilmi, tezkiye ilmi veya tahliye ilmi
denilen alana tekabül eden ilimdir. 90 Tasavvufun eş anlamlısı veya kapsamında sayılan bu ilimlerin
büyük oranda nefis ile mücadele ve nefsin yetkinleşmesi çabası olduğunu söylemek mümkündür. Bu da
tasavvufun ahlâk merkezli bir hareket ve ilim olarak benimsendiği anlamına gelir.
Tasavvuf Taşköprîzâde’nin ilim kavramını oldukça geniş anlamda kullandığını gösteren bir
sahadır. Zira Taşköprîzâde ilimlere dair eserlerinde ilim kavramını oldukça müsamahalı bir şekilde
kullanarak müdevven ilim olmayan konuları da ilim olarak kabul etmiş ve bu tavrını tasavvuf söz konusu
olduğunda da sürdürmüştür. Sözgelimi bir işin edebi ve yollarının nasıl olacağını ifade ederken ilim
kavramına yer veren Taşköprîzâde Medînetü’lulûm adlı eserinde helak eden davranışlardan (mühlikât)
ve insanı kurtaran erdemli davranışlardan (müncîyât) söz ederken bunların her birini ilim olarak
adlandırmıştır. Eser her ne kadar ilimler tasnifi türünün bir örneği olsa da burada sayılan şeylerin
müdevven ilimden ziyade “bir şeyin bilgisi”, “edebi”, “yolu” anlamında olduğu çok açıktır. Müellif bu
eserin ahlâk bölümünde (kitabü’l-ahlâk) “helak eden şeyler” başlığı altında ilim kavramıyla birtakım
hususlara yer vermiştir. Taşköprîzâde bu başlığa kalbin tuhaf hallerinin ilmi, nefsin eğitimini ilmi, iki
cismanî arzunun kırılması ilmi başlıklarıyla genel bir giriş yaptıktan sonra dilin afetleri ilmi, öfkenin
afetleri ilmi, dünyanın afetleri ilmi, malın afetleri ilmi, makamın afetleri ilmi, riyanın afetleri ilmi, kibrin
afetleri ilmi, böbürlenmenin afetleri ilmi ve gururun afetleri ilmi başlıklarına yer verir. İnsanı kurtaran
erdemli davranışlara dair ilimler ise şunlardır: Tövbe adabı ilmi, sabır adabı ilmi, şükrün faydaları ilmi,
ümidin faydaları ilmi, korkunun faydaları ilmi, fakirliğin faydaları ilmi, zühdün faydaları ilmi,
tevekkülün faydaları ilmi, muhabbetin faydaları ilmi, manevi güzellikleri arzulama ilmi, ünsiyetin
faydaları ilmi, rızanın faydaları ilmi, niyetin faydaları ilmi, ihlasın faydaları ilmi, dostluğun faydları ilmi,
kendini muhasebe etmenin faydaları ilmi, kendini kontrol altında tutmanın faydaları ilmi, tefekkürün
faydaları ilmi, ölümü hatırda tutmanın faydaları ilmi.91 İfade ettiğimiz gibi Taşköprîzâde’nin burada ilim
dediği şeyler elbette ki tanımı, konusu, problemleri olan ilimlerden değildir. Zira müellif aynı bahisleri
Miftâhu’s-sa‘âde’nin ilgili bahislerinde çok daha ayrıntılı bir şekilde tartışmış, fakat burada onlara birer
ilim dememiştir. Dolayısıyla bu sayılanların tasavvuf pratiğinin alt unsurları, yani haller ve makamlar
olarak görülmesi daha doğrudur.92
Netice olarak Taşköprîzâde’nin bir ilim olarak tasavvufa bakışını şöyle özetlememiz
mümkündür. Tasavvuf ona göre salt nefsi eğitmek için başvurulan pratiklerin nasıl yapılacağını anlatan
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bir ilim değildir. Tasavvuf elbette ki fiziki olarak meşakkatli bir seyr ü sülûk ve riyazet süreci ve aynı
zamanda bir ahlâkî arınma sürecidir. Fakat Taşköprîzâde’nin eserlerinin bütününe baktığımızda tasavvuf
nihayetinde nefsin tam anlamıyla arındırılması yoluyla insanı metafizik hakikatlere götürecek bir ahlâk
hareketidir ve ahlâk temelli bir metafiziktir.93

Tasavvufta Temel Ahlâk Problemleri
İrade Eğitimi Olarak Tasavvuf
Tasavvufta nefis konusu kelâm ve felsefeden farklı bir şekilde ele alınmış ve yorumlanmıştır.
Sûfîler genellikle nefsin mahiyeti, birliği, cisim ve cevher, kadîm ve hâdis oluşu, evvel veya sonra
yaratılışı gibi hususlardan çok onun zaafları, hileleri, kötülükleri, hastalıkları, bunları tedavi etmenin
yollarıyla kötülüklerinden korunmanın çareleri ve nefis terbiyesi gibi konular üzerinde durmuşlardır.94
Tasavvufta nefis denilince şer ve günahın kaynağı olan, “kötü huy ve süflî arzuların tamamı” anlamına
gelen ve kötülüğü emreden (Yûsuf, 12/53) nefis anlaşılır; bu bağlamda, “Sana gelen iyilik Allah’tan,
başına gelen kötülük ise nefsindendir” gibi âyetlere (Nisâ, 4/79) ve, “Allahım! Nefislerimizin şerrinden
sana sığınıyoruz” (Dârimî, “Nikâh”, 20; İbn Mâce, “Nikâh”, 19; Nesâî, “Cuma”, 24); “Allahım!
Nefsimizin şerrinden sana sığınırım” (İbn Mâce, “Tıb”, 36; Tirmizî, “Da‘avât”, 14) gibi hadislere sıkça
atıf yapılır. İlk âbid ve zâhidler zühd hayatı yaşamayı esas alırken önlerinde en büyük engel olarak
şeytanı ve nefsi, yani nefsin süflî/aşağı arzularını, hevâ ve hevesini görmüşler, bazan nefisten
“içimizdeki şeytan/düşman” diye söz etmişler ve dikkatlerini bunun üzerinde yoğunlaştırmışlardır.
Onlara göre günah ve kötülük işlemeye hevesli olan nefis ibadetten ve hayırlı işlerden ısrarla kaçar. Bu
sebeple zühd hayatında sürekli olarak nefse muhalefet etmek ve hiçbir şekilde onunla barışık olmamak
esas alınmış, hayra ve kurtuluşa ermek için onu alt etmenin ve aşmanın gereğine inanılmıştır. “En büyük
düşmanın nefsindir” hadisine (Aclûnî, I, 143) dayanan zâhid ve sûfîler bu düşmana karşı savaş açmışlar,
buna da “cihâd-ı ekber” adını vermişlerdir. Onlara göre nefis şeytandan daha tehlikelidir. Çünkü şeytan
çok defa nefsi alet ederek insana günah işletir. Kur’an’da nefsi sefih kişilerden bahsedilmiş (Bakara,
2/13, 142) ve, “Nefislerinizi temize çıkarmayın” buyurulmuştur (Necm, 53/32).95
“Nefsin şehvet denilen beden ve dünya ile ilgili arzularını kırmak, bunları etkisiz hale getirmek,
nefsi aklın ve dinin tesbit ettiği sınırlar içinde tutmak” şeklinde tanımlanan riyâzet zühd, mücahede,
mücadele, tahallî, nefis tezkiyesi ve tasfiyesi gibi tasavvuf terimleriyle yakın anlamlıdır. Nefis
terbiyesinin şekli sâlikin yetenek ve hallerine göre değişir. Bu sebeple sûfîler, riyâzetin bilgili ve samimi
bir rehberin denetiminde gerçekleştirilmesi gerektiği üzerinde önemle durmuşlardır. Gazzâlî bu yoldaki
rehberin durumunu tabiplerle mukayese etmiş, hastanın hekim gözetiminde ilâç alması gerektiği gibi
riyâzetin de bu işin erbabının kontrolünde yapılması gerektiğini söylemiştir. Usulsüz yapılan ağır
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riyâzetler kâmil insan olmayı temin etmediği gibi beden ve ruh sağlığının, aklî dengenin bozulmasına,
bâtıl inançlara sapılmasına sebep olabilir. Gazzâlî’ye göre riyâzet dört türlüdür: Az yemek, az uyumak,
az konuşmak, insanların eziyetlerine katlanmak. Az yemek şehveti öldürür, az uyumak iradeyi saflaştırır,
az konuşmak tehlikelerden korur, eziyetlere katlanmak amaca ulaştırır. Zira cefaya tahammül ve
eziyetlere sabretmekten daha zor bir şey yoktur. Riyâzet ehlinin haline ve maksadına göre de riyâzetin
çeşitli şekilleri vardır. Halk (avam) düzgün bir ahlâka sahip olmak, ihlâsla ibadet etmek, davranışında
dürüst olmak, özel kişiler (havas) kendilerini tamamıyla Hakk’a vermek, daha özel kişiler ise (havâssü’lhavâs) mâsivâ ile olan ilgilerini kesip Hak’la dâimî beraberlik sağlamak için riyâzet yaparlar.96
Muhyiddin İbnü’l-Arabî edep, talep ve ilim olmak üzere üç türlü riyâzetten bahseder. Edep
riyâzeti nefsin tabiatından çıkmak ve ondan kurtulmaktır. Fakat riyâzetle nefsin tabiatından kurtulmak
ve varlığını ortadan kaldırıp başka bir tabiat ikāme etmek mümkün değildir. Ancak nefsin tabiatının talep
ettiği şeylerin sağlıklı ve doğru olması sağlanabilir. İbnü’l-Arabî riyâzetin ikinci türüne talep riyâzeti
adını verir. Talep riyâzeti nefsin zelil kılınıp kullukta bulunmaya sevkedilmesiyle ahlâkın
düzeltilmesidir. İbnü’l-Arabî’ye göre riyâzet iyi ve kötünün üzerinde dolaştığı dünya gibi olmaktır.
Böylece nefis Hakk’ın bütün tasarruflarına râzı olarak rızâ makamına ulaşır. Rızâ makamındaki sûfî
zelilliğine, sınırlı varlığına ve cehaletine nisbetle Hakk’ın izzetine ve ilminin sonsuzluğuna boyun eğer.
Üçüncü riyâzet türü ilim riyâzetidir ve riyâzetlerin en faydalısıdır. Âlim bir kulun en yüksek riyâzeti,
Hakk’ı bir sûret üzere müşâhede ettiğinde onu inkâr etmeyip tenzihle sınırlamamasıdır. Talep riyâzeti
nefsin ıslahıdır, ilim riyâzeti ise kulun Hakk’a dair bilgisini tenzihte teşbih, teşbihte tenzih ilkesince
düzenlemesidir.97

Tasavvuf ve Toplumsal Hayat

Sözlükte “bir kenara çekilme, alâkayı kesme, beden ve düşünce itibariyle ayrı olma” gibi
anlamlara gelen uzlet, tasavvufta bir zâhidin veya sûfînin Allah’a daha fazla ve daha ihlâslı şekilde ibadet
etmek için dünyevî işlerden kendini soyutlayarak bütün varlığıyla Hakk’a yönelmesini ifade eder. Uzlet
kavramı için tebettül (Müzzemmil, 73/8), halvet, vıhdet, inzivâ, infirâd (teferrüd), inkıtâ gibi terimler de
kullanılır. Seyyid Şerîf el-Cürcânî’ye göre uzlet inkıtâ ve inzivâ suretiyle halka karışmaktan (ihtilât)
uzaklaşmaktır. Uzletin esas maksadı nefsi terbiye ve ıslah edip Hak Teâlâ’nın yakınlığını kazanmaktır.
Bu niteliği taşımayan uzlet ve halvet hayatına itibar edilmez. Allah’a ait “yalnız ve tek olma (ahad-vitr)”
sıfatının tecellisine mazhar olanlar halk içinde iken de daima uzlette ve halvette bulunur. Uzlet âbid,
zâhid ve ârifler arasındaki ortak bir değerdir. Ancak âbid ve zâhidler daha çok toplumdan yüz çevirip
âhirete önem verirken ârifler ve âşıklar Hakk’a gönül vermek için uzlete çekilir.98
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Sûfîler uzletin çeşitli şekillerinden bahsetmiştir. Sühreverdî’ye göre uzlet biri farz, diğeri fazilet
olmak üzere iki türlüdür. Kötülükten ve kötülerden ayrılmak farz, gereksiz ve anlamsız davranışlardan
ve bu gibi işlerle uğraşanlardan uzak durmak fazilettir. Uzlet inzivaya çekilip kendini ibadete vermekten
veya halvethânede çile çıkarmaktan daha kapsamlı bir kavramdır. Bir müminin Hakk’a yakın olmak
maksadıyla yalnızlığı tercih edip kendini dinlemesi, zihin ve kalp temizliğiyle uğraşması da uzlettir.
Zâhidler ve ârifler topluma gereğinden fazla karışmanın, insanlarla içli dışlı yaşamanın ruhsal ve zihinsel
bozukluğa yol açtığına, bunun da mümini âhirete öncelik veren bir hayat sürmekten ve Allah’a gönül
vermekten uzaklaştırdığına inandıklarından uzlete önem verirler. Bu ölçüde ve bu amaçla
gerçekleştirilen uzlet mutlak ve devamlı şekilde dünyayı terketme anlamına da gelmez. Mânevî-ruhî bir
eğitim metodu olarak uzlete bütün din ve mezheplerde yer verilmiştir. Hz. Peygamber’e halvetin
sevdirildiği, uzletten hoşlandığı için vahiy gelmeden önce Hira mağarasında inzivaya çekildiği, daha
sonraki dönemlerde zaman zaman itikâfa girdiği bilinmektedir (Buhârî, “Bed’ü’l-vahy”, 3). Zâhid ve
sûfîler hayatlarında uzleti önemli kabul ederken Resûl-i Ekrem’i örnek almışlardır.99
Tasavvufta uzletle yakından alakası olan bir terim halvettir. Halvet, günahtan korunmak ve daha
iyi ibadet etmek için ıssız yerlerde yaşamayı tercih etmek anlamına gelir. Zâhid ve mutasavvıfların en
belirgin özelliklerinden biri yalnız yaşamayı tercih etmeleri ve Hak’la olmak için halktan ayrı kalmaya
önem vermeleridir. Başlangıçta, toplum hayatını terkedip evinin bir köşesinde inzivaya çekilen veya
ıssız yerlerde yaşamayı tercih eden zâhidler daha sonraki dönemlerde de bu âdetlerini sürdürmüşler, bazı
mutasavvıflar ve tarikat mensupları bu yolda onları takip ederek halveti tasavvufî hayatın bir unsuru
haline getirmişlerdir. Mutasavvıflar, halvetin dinî hayat açısından önemini göstermek için Hz.
Peygamber’in halvetten ve yalnızlıktan hoşlandığını, zaman zaman Mekke yakınındaki Hira mağarasına
çekilip burada inziva hayatı yaşadığını ve itikâfa girdiğini ifade ederler (Buhârî, “Bed’ü’l-vahy”, 3;
Müslim, “Îmân”, 252); ıssız bir yerde Allah’ı zikredip gözü yaşaran kimsenin âhirette imtiyaz sahipleri
arasında bulunacağına dikkat çekerler (Buhârî, “Ezân”, 36; Müslim, “Zekât”, 91). Resûl-i Ekrem’in bu
sünnetine uymanın yanı sıra toplumun bozulması, din ve ahlâk dışı davranışların yaygınlaşması, zulüm
ve haksızlıkların artması gibi olumsuz gelişmelere karşı verdikleri mücadelenin başarıya ulaşamayacağı
kanaatine varan bazı zâhid ve sûfîler, hiç değilse kendilerini kurtarmak ve daha fazla günaha girmemek
için bir köşeye çekilmeyi, zorunluluk bulunmadıkça toplum arasına girmemeyi tercih etmişlerdir.100
Ancak sûfiler halvetin şekli konusunda farklı kanaatlere sahiptir. II. (VIII.) yüzyılda zâhidler
insanlar arasında bulunmayı pek hoş karşılamaz, “ihtilât, muhâleta, hilta” dedikleri bu halden sakınır,
fakat mutlak anlamda inzivaya çekilme ve dünyayı terketme cihetine de gitmezlerdi. Onlara göre zâhid
ve sâlik bedeniyle toplum içinde, gönlüyle Allah yanında olmalıdır. “Zâhirde halk ile, bâtında Hak ile
olmak” şeklinde ifade edilen bu anlayışa göre insanın Hak ile bulunması için halktan ve toplumdan
kopması gerekmez. İnsan halk içinde bulunurken de halvette olabilir. Bu anlayış, sonraki dönemlerde
Nakşibendîler’ce “halvet derencümen” şeklinde ifade edilmiştir.101 Sohbeti ve hizmeti bir tarikat esası
olarak kabul eden Hâcegân silsilesinin kurucusu Abdülhâlik-ı Gucdüvânî, toplumla ilişkiyi kesmeden
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mânen Hak ile birlikte olmaya büyük önem vermiş ve bu düşünceyi “halvet derencümen” tabiriyle ifade
etmiştir. Gucdüvânî’nin halifesi Hâce Evliyâ-yı Kebîr’e göre bu şekilde kendini tam anlamıyla zikre
veren bir sâlik öyle bir mertebeye ulaşır ki çarşı pazarda dolaşırken bile kendi zikrinden başka bir ses
işitmez. Bahâeddin Nakşibend, “Sizin tarikatınız hangi esasa dayanır?” sorusuna “halvet derencümen”
diye cevap vermiştir. Ayrıca Câmî, “Öyle adamlar vardır ki ticaret ve alışveriş onları Allah’ı
zikretmekten alıkoymaz” (en-Nûr 24/37) meâlindeki âyetin bu prensibe işaret ettiğini söyler.
Nakşibendiyye tarikatının temeli sohbettir. Buna göre halvette şöhret, şöhrette âfet, toplum içinde
yaşamakta hayır vardır. Gönül huzuru halvetten çok sohbette bulunur. Tasavvuf literatüründe “el kârda,
gönül yarda”; “kalbin halktan gāib, Hak ile hâzır olması” gibi özdeyişlerle de ifade edilen halvet
derencümen, murakabe veya zikir halindeki kişinin bir istiğrak içinde hiçbir ses işitmeyecek derecede
kendinden geçmesi şeklinde açıklanır.102

Tasavvuf-Siyaset İlişkisi: XIII. Yüzyıl ve Sonrası
XIII. yüzyılda Muhyiddin İbnü’l-Arabî tarafından yazılan tasavvufî mahiyeteki ahlâk ve siyaset
metni et-Tedbîrâtü’l-ilâhiyye fî ıslâhi’l-memleketi’l-insâniyye ve Ebû Bekr Necmüddin-i Dâye’nin (ö.
654/1256) Mirsâdü’l-ibad’ı tasavvufî perspektiften yazılan siyaset metinlerine de öncülük etmiştir.
İbnü’l-Arabî etkisinin ilk görüldüğü metin Ali b. Şihâbüddin b. Muhammed el-Hemedânî’nin (ö.
786/1385) Farsça Zehîretü’l-mülûk adlı Farsça tasavvufî mahiyyetteki ahlâk ve siyaset eseridir.
Müellifin kapsamlı bir ahlâk anlayışına sahip olduğunu belirtmek gerekir. Zira eser belli bölümleri
itibariyle bir siyasî nasihatnâme özelliğine sahip olduğu gibi aile efradının ilişkilerinin nasıl olması
gerektiği ve ayrıca muamelata dair bazı bölümleri bağlamında da aile ahlâkı ve bir tür ilmihal
hüviyetindedir. Eserin müellifi bir sufidir. Hemedânî, Kübreviyye tarikatının Hemedâniyye kolunun
kurucusudur. Hemedânî’nin sağlığında çevresinde çok sayıda mürid toplanmış, bu müridler Keşmir’in
İslâmlaştırılmasına büyük katkıda bulunmuşlardır. Hemedânî, Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin eserlerine
hususen ilgi duymuş, onun Fusûsü’l-hikem’ine Hallü’l-Fusûs (Şerhu Fusûsi’l-hikem) adıyla bilinen
Farsça-Arapça bir şerh yazmış, Kübreviyye tarikatının esaslarıyla İbnü’l-Arabî’nin görüşlerini
bağdaştırmaya çalışmıştır.103 Zehîretü’l-mülûk Osmanlı ahlâk düşüncesini de etkilemiş ve metin bilhassa
XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren birçok kez Osmanlı ilim camiasının gündemine girmiştir.
Osmanlı Türkçesine altı çevirisi yapılan eser, Osmanlı ilim çevrelerinde kısmî tercümelere ve hacimli
iktibaslara da konu edilmiştir. Bunlardan biri Taşköprîzâde Ahmed Efendi’nin Risâle fî Beyâni esrâri’lhilâfeti’l-insâniyye ve’s-saltanati’l-ma‘neviyye adlı eseridir. 104 Tasavvuf cenahından yetişen iki isim
siyaset literatürüne XVII. ve XVIII. yüzyıllarda büyük katkılar yapmıştır. Bunlardan biri BayrâmîMelâmî çizgisinde bir sûfî olan Sarı Abdullah Efendi’dir (ö. 1071/1661). Aynı zamanda Osmanlı
sarayında tezkireci ve reisülküttâb olan Abdullah Efendi’nin siyaset metinleri oldukça orijinal özelliklere
sahiptir. İbnü’l-Arabî’nin et-Tedbîrâtü’l-ilâhiyye’sinden ilhamla yazdığı Tedbîrü’n-neş’eteyn adlı eseri
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Mustakim Arıcı, “Giriş”, Taşköprîzâde Ahmed Efendi, Ahlâk ve Siyaset Risaleleri içinde,
(İstanbul: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yayınları, 2016), s. 16-17.
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siyasî perspektifini açığa çıkaran en önemli metnidir. Ayrıca bir nasîhatü’l-mülûk da yazmış olan
Abdullah Efendi, sûfîlerin Osmanlı saltanatı ve hilafetine bakışına dair çok önemli görüşler aksettirir.
Siyaseti derinlemesine tartışan bir başka sûfi, Celvetî şeyhi olan İsmail Hakkı Bursevî’dir (ö.
1137/1725). Bursevî’nin bu sahadaki en önemli metni Tuhfe-i Hasekiyye’dir. Bütün bir İslâm düşüncesi
tarihi içinde sûfî perspektifin siyasete bakışını en iyi anlatan metinlerden biri olan bu eserde müellif
İbnü’l-Arabî geleneğini ve tasavvuf felsefesini Osmanlı devlet yönetimi ve kurumlarına uyarlar.105
Bu kısa başlıktan da anlaşılacağı gibi sûfiler özellikle XIII. yüzyıldan itibaren yazdıkları
metinlerle toplumsal hayat ve hususen siyaset problemlerine doğrudan ilgi gösterip müstakil metinler
yazmışlardır.

Özkan Öztürk, Siyaset ve Tasavvuf: Osmanlı Siyaset Düşüncesinde Tasavvufun Tezahürleri, (İstanbul:
Dergah Yayınları, 2015), s. 45-70.
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ÇALIŞMA SORULARI
1. Aşağıdaki terimlerden hangisi nefsin terbiyesi bağlamında kulanılan kavramlardan biri
değildir?
a.Tezkiye
b.Tasfiye
c.Tehlil
d.Tahalli

e.Mücadele
2. “Günümüze kadar ulaşan ilk müstakil Kitâbü’z-zühd’ün yazarı .................’i/yi/u esas alırsak
zühd literatürünü hicrî II. yüzyılın ortalarından başlatmak mümkün görünmektedir.” cümlesinde
kastedilen isim hangisidir?
a.Abdullah b. Mübârek
b.Ebû Dâvûd
c.İmam Buhârî
d.İmam Müslim
e.Hasan el-Basrî
3. Aşağıdaki müellif ve eser eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
a.Ebû Tâlib el-Mekkî, Kûtu’l-kulûb
b.Sühreverdî, Avârifü’l-maârif
c.Kelâbâzî, et-Tearruf li-mezhebi ehli’t-tasavvuf
d.Hâris el-Muhâsibî, er-Riâye li-hukûkillah

e.Hücvirî, el-Luma‘
CEVAPLAR: 1. , 2. A, 3. E

78

KAYNAKÇA
Alexander Treiger, “Al-Ghazali’s Classifications of the Sciences and Descriptions of
the Highest Theoretical Science”,Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 30 (2011), s. 1-32.
Hacı Bayram Başer, “Tasavvufu Önceleyen Dönemde Ahlâk Literatürü:
Kitâbü’zZühd’ler”, İslâm Ahlâk Literatürü: Ekoller ve Problemler, ed. Ömer Türker, Kübra
Bilgin, (Ankara: Nobel Yayınları, 2014), s. 139-161.
Gazzâlî, el-Munkiz mine’d-dalâl, nşr. Ahmed Şemseddin, Mecmû‘atü resâili’l-İmâm
Gazzâlî içinde(Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1988).
Gazzâlî, Mîzânü’l-amel, thk. Süleyman Dünya, (Kahire: Dârü’l-maarif, 1964).
Kādî Beyzâvî, Tuhfetü’l-ebrâr: Şerhu Mesâbîhi’s-sünne li’l-İmâm el-Begavî, nşr.
Nûreddin et-Tâlib v.dğr., I-III, Beyrut: Dârü’n-nevâdir, 1433/2012.
Mustafa Çağrıcı, “Ahlâk”, DİA, II, 1-9.
Mustakim Arıcı, “İlimler Tasnifi Literatüründe Ahlâk İlmi”, Mukaddime, 7 (2016), s. 129.
Mustakim Arıcı, İnsan ve Toplum: Taşköprîzâde’nin Ahlâk ve Siyaset Düşüncesi,
(Ankara, Nobel Yayın, 2016).
Özkan Öztürk, Siyaset ve Tasavvuf: Osmanlı Siyaset Düşüncesinde Tasavvufun
Tezahürleri, (İstanbul: Dergah Yayınları, 2015).
Reşat Öngören, “Tasavvuf”, DİA, XL, 119-126.
Semih Ceyhan, “Zühd”, DİA, XLIV, 530-532.
Süleyman Uludağ, “Halvet”, DİA, XV, 386-387.
Süleyman Uludağ, “Halvet Der-Encümen”, DİA, XV, 387-388.

Süleyman Uludağ, “Nefis”, DİA, XXXII, 526-529.
Süleyman Uludağ, “Riyâzet”, DİA, XXXV, 143-144.
Süleyman Uludağ, “Uzlet”, DİA, XLII, 256-257.
Taşköprîzâde Ahmed Efendi, er-Risâletü’l-câmi‘a li vasfi’l-ulûmi’n-nâfi‘a, S. K., Âşir
Efendi, nr. 436.
79

____________, es-Sa‘âdetü’l-fâhire fî siyâdeti’l-âhire, S. K., Hekimoğlu Ali Paşa, nr.
936.
____________, Miftâhü’s-sa‘âde ve misbâhü’s-siyâde fî mevzû‘âti’l-ulûm, thk. Kâmil
Kâmil Bekrî, Abdülvehhâb Ebü’n-Nûr, (Kahire: Dârü’l-Kütübi’l-Hadîse, 1968), I-III.

80

Bu Bölümde Ne Öğrendik?

İnsanın iç dünyasını temizleme misyonu ile bir ahlâk hareketi olarak ortaya çıkan tasavvuf
İslâm’ın ilk yüzyıllarında dindarlık, yani “zühd” olarak kendini konumlandırmış, bilhassa hicrî II. asrın
sonlarından itibaren yazılmaya başlanan literatürde bu, somut bir şekilde ortaya konulmuştur. İlk beş
asırda yazılan tasavvuf klasikleri insanın manevî arınma ve deruni bir dindarlığı kazanmasını temel
mesele edinirken bunun gerçekleşmesini birtakım ahlâkî pratiklere dayandırmıştır. İşte bu nokta
tasavvufun ahlâk ile aynileşmesi ve felsefî ahlâkta da dile getirilen “kendini bilme yoluyla Allah’ı
tanıma” şeklinde felsefe ile bir gaye birliğine sahip olması anlamına gelmektedir. Bu ünitede tasavvufahlâk ilişkisi, bahsedilen dönemin literatürüne ağırlık verilerek ele alınmıştır.
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5. ÜNİTE
EDEBÎ AHLÂK ANLAYIŞI

İ.Ü. İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Edep kavramının köken olarak sahip olduğu iki yönlü anlam İslâm kültüründe terimin daha
sonraki serüvenine de ışık tutar mahiyettedir. Nitekim “edep” bir yönüyle dil âdâbı, yani dilin doğru
kullanılması yönündeki eğitimi karşılayacak şekilde dil ilimleri (edebiyât) için bir çatı terim olurken,
diğer yandan da kişinin Rabbi, kendisi ve tüm mevcudâta karşı tavrının (âdâb) nasıl olması gerektiğini
belirleyen bir anlam dairesine kavuşmuştur. Terimin bu ikinci yönü İslâm düşünce ve kültür tarihinde
çok zengin bir literatürün doğmasına da zemin hazırlamıştır. Bu bölümde biz daha ziyade ahlâk-edeb
ilişkisine ve ikinci anlam etrafında oluşan literatüre odaklanmak istiyoruz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

“Edeb” kavramı ve ilgili literatür
bağlamında
ahlâk
düşüncesi ve ahlâk mirası.

Kazanım

Edebî ahlâk düşüncesi ve
literatürü.
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veya
geliştirilece
ği
Edeb-ahlâk ilişkisi hakkında
muhtasar bir anlatım
yapılacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Edeb

•

Âdâb
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5. EDEBÎ AHLÂK ANLAYIŞI

Edep Kavramı ve Ahlâk-Edep İlişkisi
Edep (edeb) ahlâk literatüründe ve ilgili kaynaklarda bir toplumda örf, âdet ve kural halini almış
iyi tutum ve davranışlar veya bunları kazandıran bilgi anlamında kullanılır. Edep kelimesinin etimolojisi
ve en eski mânaları hakkında farklı görüşler vardır. “Ziyafete davet etmek” anlamındaki “edb” veya
“zarif ve edepli olmak” anlamındaki “edeb” masdarından isim olan kelimenin sözlüklerdeki başlıca
mânaları “davet, iyi tutum, incelik ve kibarlık, hayranlık ve takdir” şeklinde gösterilir. Kur’ân-ı
Kerîm’de edep veya bundan türetilmiş herhangi bir kelime geçmez. Ancak dört âyette (Âl-i İmrân, 3/11;
Enfâl, 8/52, 54; Gāfir, 40/31) “âdet, alışkanlık, eskilerin uygulamaları” anlamında de’b, bir âyette
(Yûsuf, 12/47) aynı mânada “deeb”, başka bir âyette de (İbrâhim, 14/33) “sürekli” anlamında “dâibeyn”
kelimeleri yer almaktadır. Hadislerde ise hem “edeb” hem de çoğulu “âdâb” ile aynı kökten fiil ve isimler
kullanılmıştır.106 Öte yandan edep diğer mânaları yanında “bir şey hakkındaki bilgi”, aynı kökten gelen
te’dîb “birini bir konuda bilgilendirme”, edîb ise “bir şey hakkında bilgilendirilmiş kişi” anlamında
kullanılmaktaydı. Nitekim Hz. Peygamber’in, çeşitli kabilelerin lehçelerini nasıl anlayabildiği şeklindeki
bir soruya karşılık, “Beni Rabbim eğitti (eddebenî) ve eğitimimi (te’dîbî) en iyi şekilde yaptı” (Keşfü’lhafâ, I, 70) anlamındaki hadisinde te’dîb kelimesi “eğitme, bilgilendirme” karşılığı olarak kullanılmıştır.
Ahmed b. Muhammed el-Mukrî’nin “nefsin eğitimi ve huy güzellikleri” anlamındaki edep tarifi
kavramın ahlâkî vechesini en iyi yansıtan tanımlardandır. Buna benzer ifadeler başka kaynaklarda da
görülür. Nitekim İslâm’da edep kültürünün en eski kaynaklarından olan İbn Kuteybe’nin (ö. 276/889)
Edebü’l-kâtib adlı eserinde bir “dilin edeplendirilmesi”, bir de “nefsin edeplendirilmesi”nden söz
edilerek kişinin dilini edeplendirmeden, yani edebiyat ve dil bilimlerinde eğitilmeden önce nefsini
edeplendirmesi, ahlâkını güzelleştirmesi gerektiği, nefsin edeplendirilmesinin de iffet, hilim, sabır,
gerçeğe saygı, vakar, merhamet gibi erdemlerle mümkün olduğu anlatılır. 107 Osmanlı âlimi
Taşköprîzâde’nin (ö. 968/1561) yaklamışımı İbn Kuteybe’nin amacını açıklar mahiyettedir: “Kişinin
doğrudan doğruya (bi’zzat) öğretimi ve öğrenimi (edebu’d-ders) ve netice itibarı ile (bi’l-vasıta) de ruhî
ve ahlâkî terbiyesi (edebu’n-nefs) bu ilimlerle gerçekleştiği için ilmu’l-edeb veya el-ulûmu’l-edebiyye,
Arap diline ait sözleri inceleme konusu ettiği için de el-ulûmu’l-Arabiyye diye adlandırılmıştır”.108 Fakat
görebildiğimiz kadarıyla literatürde edep kavramı hakkındaki en ayrıntılı tasnif İbn Hüzeyl el-Endelüsî
(ö. 763/1361) tarafından yapılmıştır. İbn Hüzeyl Aynü’l-edeb ve’s-siyâse adlı eserinde edebin muhtelif
tasniflerine işaret eder. Bu tasniflerden birinde edep üç kısma ayrılır: İnsanın öğretim, okuma, yazma,
ezberleme gibi yollarla kazandığı kesbî edeptir. İkincisi insanın sahip olduğu iyi ve kötü huylardır, yani
ahlâktır. Üçüncüsü ise insanın derûnî terbiyesi anlamındaki edeptir. Müellif diğer bir tasnifte edebin
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ikiye ayrıldığını, birincisinin farzlarının eda edildiği “şeriat edebi”, ikincisinin de kendisiyle yeryüzünün
bayındır hale getirildiği “siyaset edebi” olduğunu söyler.109
Edep kavramının köken olarak sahip olduğu bu iki yönlü anlam İslâm kültüründe terimin daha
sonraki serüvenine de ışık tutar mahiyettedir. Nitekim “edep” bir yönüyle dil âdâbı, yani dilin doğru
kullanılması yönündeki eğitimi karşılayacak şekilde dil ilimleri (edebiyât) için kullanılan bir çatı terim
olurken, diğer yandan da kişinin Rabbi, kendisi ve tüm mevcudâta karşı tavrının (âdâb) nasıl olması
gerektiğini belirleyen bir anlam dairesine kavuşmuştur. Terimin bu ikinci yönü İslâm düşünce ve kültür
tarihinde çok zengin bir literatürün doğmasına da zemin hazırlamıştır. Bu bölümde biz daha ziyade ikinci
anlam etrafında oluşan literatür ve meselelere odaklanmak istiyoruz.
Edep kavramı İslâm ilimler, düşünce ve kültür tarihinde hayatın her alanını kuşatan bir değerler
manzumesi mânâsında çok boyutlu bir muhtevaya sahiptir. (i) Kavram Müslümanın temizlik, ibadet dua,
tilavet âdâbı gibi konuları merkeze alarak kullanıldığında fıkıh eksenli bir ahlâk ve âdâb anlayışını
karşılar. Hadislerin kaynaklık ettiği bu perspektifi en iyi yansıtan eserler hadis mecmualarıdır. Bu bakışı
tamamlayan fıkhın bir de muamelat boyutu vardır. Eşlerin birbirlerine karşı tutumları, çocukların
terbiyesi gibi ev içi konuları, komşuluk ilişkileri, yeme içme âdabı gibi toplum ve cemiyet içindeki
davranış kuralları söz konusu olduğunda da fıkhî bir yaklaşım belirleyicidir. Burada özetlenen maddeler
hadis mecmuaları ve bu çizgide yazılan fıkıh âdâbı eserleridir. (ii) Halkın ve yönetici kesimlerin devlet
başkanına karşı vazifeleri, devlet erkanının birbirlerine ve halka karşı pozisyonu, riayet edilmesi gereken
kurallar, devlet teşrifatı ve teamülleri, devlet başkanlarının tebaasına karşı konumu, hakları ve
sorumlulukları gibi bir dizi konu genel anlamda siyaset âdâbına taalluk eder. Bu bağlamda edeb veya
âdâb kavramları çerçevesinde birtakım ilimlerin ihdas edilmiş olması dikkat çekicidir. Hükümdarlık
âdâbı ilmi (ilmu âdâbi’l-mülûk) ve vezirlik âdâbı ilmi (ilmu âdâbi’l-vizâre) gibi ilimler buna örnek olarak
verilebilir. (iii) Bilginin (el-‘ilm) üstünlüğü, ilim tâlibinin öğrenme süreçlerinde uyması gereken âdâb,
hocasına ve ilim geleneğine saygı, bilginin gereğini yerine getirme, bilgiyi doğru bir şekilde verme,
münazarada uyulması gereken kurallar (adâbü’l-münâzara) ve benzeri meseleler söz konusu olduğunda
perspektif bu kez ilim ve eğitim âdâbı eksenli olur ve kısmen de olsa günümüzde bilim etiği denilen
alana karşılık gelir. (iv) Bir mesleği icra edenlerin mesleğin inceliklerine nüfuz edebilmesi, usta ve
hocalarına, mesleğine ve hizmet verdiği kesimlere karşı saygı gibi hususlar genel anlamda meslek
etiğinin, yani meslek âdâbının bir gereği addedilmiş ve bu alan başlı başına bir literatür olarak belirmiştir.
(v) Diğer taraftan tasavvufun özellikle kurumsallaşma süreciyle birlikte oluşan mürşid-mürid ilişkisi,
tarikatler ve tekkeler müstakil bir âdâb anlayışının doğmasına zemin hazırlamıştır. Zira müridlik
âdâbına, sema ve zikir meclislerindeki teamüllere ve tarikat âdâbına yönelik eserler hayli zengin bir
birikimin doğmasına vesile olmuştur. (vi) Özlü sözler denilen hikemiyat sahası da İslâm’da edep
anlayışının farklı bir üslupla ortaya konulduğu bir aşan olarak tebarüz eder.
Burada saydığımız alanlar ve insan hayatının başka pekçok vechesi daha dikkate alındığında
edep ve âdâbın oldukça geniş bir içeriğe sahip olduğu görülür. Bu sayılan cihetlerin önemli bir kısmı
ahlâk alanının uygulama, yani pratik boyutuna karşılık gelmektedir. İslâm ahlâk literatüründe ahlâk
kavramı kısmen de olsa bu alanları karşılarken işin bir de felsefî ve nazarî boyutu vardır ki ahlâk, bu
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tartışmaları da içerdiğinden dolayı edep kavramından daha kapsamlı bir anlam genişliğine sahiptir.
Ancak ahlâk teriminin, “edeb” ve “âdâb” kavramının kullanıldığı her sahaya tekabül etmediğini özellikle
vurgulamak gerekir. Nasırüddin Ebü’l-Kasım Muhammed b. Yusuf Hasenî es-Semerkandî’nin (ö.
556/1161) Riyâzâtü’l-ahlâk adlı eseri iki kavramın tekabül ettiği sahaları vermesi ve literatürde hâkim
olan kanaati yansıtması bakımından önemlidir. “Kitâbu’l-âdâb” ve “kitâbu’l-ahlâk” şeklinde ikili bir
tasnif yapan müellif, ahlâkta huylar konusuna odaklanırken, “kitâbu’l-edeb” bölümünde fıkhî konular
ve bunların derunî anlamlarını merkeze alır. Müellifin kitâbü’lâdâb’ta ele aldığı başlıca meseleler hoca
ve öğrenci âdâbı, temizlik âdâbı, ibadet âdâbı, uyku, yeme-içme ve ziyafet âdâbı, evlilik ve boşanma
âdâbı, ticaret âdâbı, dostluk ve sohbet âdâbı gibi konulardır.110
Kanaatimizce konuyu, yani ahlâk ve edep ilişkisini en iyi tahlil eden isimlerden birisi Nasiruddin
et-Tûsî’dir (ö. 672/1274). Semerkandî’nin yaklaşımını yansıtan Nasiruddin etTûsî’nin Ahlâk-ı Nâsırî
adlı eserindeki analizleri ahlâk, fıkıh ve edep arasındaki ilişki açısından önemlidir:
“İnsanların işlerini ve yaşayış durumlarını düzenlemek amaçlı olan faydalı işlerinin ve güzel
fiillerinin esası, temelde ya insan doğasında ya da gelenekte bulunmaktadır. Esası doğa olanın özellikleri,
basiretli insanların akıllarına ve feraset erbabının tecrübesine uygun olup, zamanın farklılığı, hayatın ve
gidişatın değişmesiyle değişiklik arz etmez. Bunlar daha önce zikredilmiş olan pratik felsefenin
kısımlarıdır. Burada esası gelenek olana gelince, eğer bunun sebebi toplumun fikriyle uygunluk ise ona
âdâb ve adet, sebebi peygamber ya da imam gibi büyük bir kişinin fikriyle uygunluk ise ona ilâhî
kanunlar (nevâmîs-i ilâhî) denilir. Bu sonuncusu da üç sınıftır. Birincisi ibadet ve hükümler gibi her bir
kişiye ait olan, ikincisi nikâh ve diğer muamelat gibi ortak ev halkına ait olan, üçüncüsü ise yönetim ve
ceza kanunları gibi şehir ve ülke sakinlerine ait olandır. İşte bunlara fıkıh denilir.”111

İnsan Fiilleri
Esası insan doğası olanlar

Ahlâk

Ev Yönetimi

Siyaset

İbadetler

Esası gelenek olanlar
Nevâmîs-i ilâhî (fıkıh)

Aile hukuku

Âdâb

Yönetim

Şema 1: Tûsî’de değeri bakımından insan fiillerinin tasnifi

Semerkandî, Riyâzâtü’l-ahlâk, thk., Semih İbrâhim Sâlih, (Dımaşk: Dârü’l-Beşâir, 2006/1427).
Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, çev. Anar Gafarov, Zaur Şükürov, (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2007), s.
17-18; Aynı ifadeler için bkz. Muhyi-i Gülşenî, Ahlâk-ı Kirâm, nşr. Abdullah Tümsek, (İstanbul:
İnsan Yayınları, 2004), s. 236-237.
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Edep Literatürü
Edep kavramının bir üst başlık olarak kapsadığı sahalar hakkında yukarıda bir kısmı verilen
maddeler aslında ne kadar zengin bir literatürün var olduğu düşüncesini beraberinde getirmektedir. Fakat
İslâm ilimler ve düşünce tarihinde bu zengin literatürün, yani edep kavramı etrafında oluşan eserlerin alt
maddeler halinde nasıl tasnif edileceği konusunda tatmin edici bir yaklaşım olmadığını söyleyebiliriz.
Daha ziyade kronolojik olarak ve edeple ilgili belli sahalarda yazılmış eserlerin varlığından söz eden
çalışmalar mevcuttur. 112 Biz burada dil ilimleri anlamındaki edebî ilimler literatürünü değil, ahlâkî
muhtevalı edep literatürünü kastediyoruz ve bu literatürle ilgili çalışmanın başında sunulan şemanın bir
kısmına kısaca işaret etmek istiyoruz. Bu literatürde yazılan eserlerin önemli bir kısmı Türkçe ve Farsça
olmakla birlikte büyük çoğunluğu Arapçadır. Şimdi önceki başlığın bir yansıması olarak bu literatürün
öne çıkan örneklerine göz atabiliriz.
(i.i) Edeb kavramının ahlâkî ve dinî çerçevesi ile ilgili olarak ilk işaret edilmesi gerekenler
kapsamlı bir muhteva ile eserlerini oluşturan muhaddislerdir. Hadis edebiyatında gerek müstakil olarak
yazılmış ve gerekse musannef, sünen ve câmi türü eserlerin bir alt bölümünü oluşturan kitâbü’l-edebler
ilk işaret edilmesi gereken çalışmalardır. Ferdi yaşamdan başkalarıyla olan ilişkilere kadar dinin makbul
addettiği her türlü vasıf ve davranış tarzı “edep” kavramının kapsamına dahil olduğu için kitâbü’ledebleri konu itibariyle kesin hatlarla sınırlandırmak pek mümkün gözükmemektedir. İmam Buhârî’nin
(ö. 256/877) el-Edebü’lmüfred’i müstakil olarak kaleme alınmış ilk eserdir. Ayrıca Beyhakî’nin (ö.
458/1066) elAdâb’ı da bu türün bir diğer örneğidir. Öte yandan Kitâbü’l-edeb Buhârî’nin Sahîh’inde 78.
Kitaptır (128 bap, 258 hadis), Müslim’de 38. Kitaptır (10 bap, 45 hadis), ayrıca Kitâbü’l-Birr ve’s-Sıla
ve’l-Âdâb ismiyle (45. kitab olarak) yer almaktadır (51 bap içinde 166 hadis). Kitâbü’l-edeb Tirmizî’de
44. Kitap (75 bap, 123 hadis), Ebû Dâvûd’da ise 40. Kitaptır (169 bap, 503 hadis). Kitâbü’l-edeb
Nesâî’de müstakil bölüm olarak yer almazken İbn Mâce’de 33. Kitaptır (59 bap, 171 hadis). Darimî’de
ve Muvatta’da ise müstakil bir bölüm olarak yer almaz.113
(i.ii) Hadis mecmualarının dışında temizlik, ibadet ve muamelat gibi daha ziyade fıkhî konuları
kapsamına alan ve büyük oranda bir önceki maddede ele alınan hadis kaynaklarına dayanan edep
literatüründen de söz etmek istiyoruz. Ebü’n-Nasr et-Tabersî’nin (ö. 548/1154) Mekârimü’l-Ahlâk adlı
eseri Hz. Peygamberi hayatın bütün alanlarıyla ilgili ideal örnek olarak tasvir etmesinin yanında özellikle
fıkhî âdâb konularını merkeze alan bir eserdir.114 Bu literatüre dair bir diğer örnek Alâüddin Çelebî Alî
b. Hüseyin el-Amâsî’nin (ö. 875/1470) Tâcü’l-Edeb adlı Türkçe eseridir. Müellif bu eserde temizlik ve
ibadet âdâbı, yeme-içme âdâbı, eğitim ve terbiye âdâbı gibi ilmihal meselelerini ele almaktadır. Bu
literatürün önemli bir özelliği ilerki yüzyıllarda ortaya çıkacak olan ilmihal yazımına kaynaklık
etmesidir.115
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(ii.i) Edep literatürünün ikinci türü beşerî ilişkiler ve siyâset âdâbı, ahlâk felsefesi ve kültür
meselelerini harmanlayarak ele alan eserlerdir. Bu tür eserlerin ilk örneklerinden biri İran asıllı
mütercim, edip ve kâtip Abdullah b. el-Mukaffa‘’ın (ö. 142/759) Kitâbü’l-Âdâb, Risâle fi’l-ahlâk, elHikmetü’l-medeniyye olarak da bilinen el-Edebü’l-kebîr adlı eseridir. Bir mukaddime ile iki bölümden
oluşan eserin mukaddimesinde eskilere uymanın, onların ilim ve eserlerinden faydalanmanın önemine
temas edildikten sonra birinci bölümde hükümdar, vezir ve valilerin idarî ve siyasî davranışlarından,
ikinci bölümde insanlar arası ilişkilerden, görgü kurallarından ve gerçek dostun vasıflarından söz
edilmiştir. Bir diğer eser yine Abdullah b. elMukaffa‘’ın el-Edebü’s-sağîr’idir. Bir mukaddime ile bir
bölümden ibaret olan eserin mukaddimesinde, aklın edebe ihtiyacı ve aklın gelişmesinde edebin etkisi
üzerinde durulduktan sonra akıllı insanın nefsini terbiye etmeye çalışmasının gereğinden, nefis
muhasebesi yaparak nefsini kötülüklerden arındırmasının öneminden, din-akıl ilişkisiyle Allah’ın
varlığının bazı delillerinden söz edilmektedir. Hükümdar, vezir ve valilere dair âdâbın yanında özellikle
avama yönelik ahlâkî öğütler, vecizeler ve hikmetlerin yer aldığı eserdeki bazı sözler Kelîle ve Dimne’de
de geçmektedir.116 İbnü’l-Mukaffa‘ el-Edebü’s-sağîr adlı eserini, okuyucusuna zihnî gelişim ve siyasî
tecrübe kazandırmanın yanı sıra temel ahlâkî erdemleri de (mekârim-i ahlâk) kazandırmak amacıyla
kaleme aldığını belirtmektedir. Ahlâkî tutarlılığı çok önemseyen düşünür ilim-amel bütünlüğünü yahut
ayrılmazlığını çeşitli vesilelerle vurgulamaktadır.117
Bu literatürün önemli bir örneği İbn Kuteybe’nin (ö. 276/889) edep ve muhâdarât ile değişik
konulara dair eseri Uyûnu’l-ahbâr’dır. Eserini her damak zevkine hitap eden bir sofraya benzeten İbn
Kuteybe dünya ve âhiret hayatına, günlük hayatın birçok yönüne dair bilgilere, ciddi, şaka, latife, mizah,
zühde, takvâya, hatta cinsî hayatla ilgili fıkralara kadar değişik konulara yer verdiğini belirtmektedir.
Selef-i sâlihînin âdeti üzere hayatın tabii akışı içindeki bu konulara temas edilmesinin ahlâksızlık ve
günah olmadığını, asıl günahın namusu kirletmek, yalan söylemek, yalancı şahitlik yapmak, gıybet
etmek gibi tutum ve davranışlar olduğunu, esasen okuyucuyu dinlendirmek maksadıyla bu tür fıkraların
“çorbada tuz” kabilinden kaydedildiğini açıklamaktadır.118 Ayrıca Câhiz’in (ö. 255/869) yazdığı bazı
eserlerin de edebî ahlâk ve kültür literatürüne dâhil edilmesi doğru olur.119
Bu literatürün en yetkin örneği İmam Mâverdî’nin (ö. 450/1058) Edebü’d-dünyâ ve’ddîn adlı
eseridir. Mâverdî eserin mukaddimesinde, insanın bütün faaliyetleri arasında en önemlisinin din ve
dünya işlerini iyileştiren çalışmalar olduğunu belirterek bu eserde dinî ve dünyevî açıdan hayatın ölçü
ve kurallarını (âdâb) araştırdığını ifade etmektedir. Kitabını hazırlarken kaynak olarak Kur’an ve
Sünnet’ten, bilgelerin özlü sözleri, edebiyatçıların edebî ifadeleri ve şairlerin şiirlerinden faydalandığını
belirtmekte, bu şekilde değişik ve zengin kaynaklara başvurmanın daha eğitici ve öğretici olduğuna
dikkat çekmektedir. Beş bölümden (bab) oluşan Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn’in ilk bölümü, geleneksel İslâm
ahlâkının ana konularından olan akıl-hevâ çatışmasıyla ilgilidir. Bu münasebetle aklın tarifi ve mahiyeti,
akıltecrübe ilişkisi gibi konular üzerinde durulmuştur. “Edebü’l-ilm” başlığını taşıyan ikinci bölümde
116
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bilginin değeri, ilim-din münasebeti, insanların ilme ve ilim adamlarına bakışı, eğitim ve öğretim
metotları, kuralları, öğrenci-öğretmen münasebetleri, ilim-amel ilişkisi, ilim adamlarının ahlâkî görev
ve yükümlülükleri gibi konular işlenir. Bu açıklamalar arasında dikkati çeken hususlardan biri
Mâverdî’nin kesin bir dille bilimde hürriyeti savunması, aklî ve ilmî temellerden yoksun olan iddialara
dayanarak ilmî konuları kabul veya reddetmenin yanlışlığını vurgulamasıdır. Mâverdî her konuda taklidi
ve taklitçiliği reddederken özellikle bir düşüncenin doğru veya yanlışlığını ortaya koymak için belli bir
otoriteye sığınanları eleştirir. Ona göre yeterince aydınlanmamış bir konu hakkında sorular sormak
küstahlık sayılmamalıdır; akıl tarafından doğrulanan bir bilgi de taklit olarak görülmemelidir. Eserin
“Edebü’d-dîn” başlığını taşıyan üçüncü bölümünde genel olarak görev ve yükümlülük problemleri
incelenmiştir. Buradaki “din”, yalnızca Allah-kul ilişkisini düzenleyen bir kurum olmanın ötesinde
insanların gerek Allah’a gerekse diğer varlıklara karşı olan bütün yükümlülüklerini, münasebetlerini
düzenleyen bir kanunlar sistemi olarak ele alınmıştır. Bu yükümlülüklerin temeli Kur’an’dır;
Peygamber’in sünneti Kur’an’ın koyduğu ilkelere gerekli yorumları getirmiş, ilim adamları da ictihad
yoluyla yükümlülüklere açıklık kazandırmışlardır. Bu bölümde başlıca ibadetlerin hikmetleri üzerinde
durulmakta, nefsin eğitimi konusu işlenirken insanın dünyaya aşırı bağlılığını yenmesi için takip etmesi
gereken yol hakkında bilgi verilmekte ve bununla ilgili hadislerle diğer edebî ve hikemî sözlerden
örnekler aktarılmaktadır. “Edebü’d-dünyâ” adlı dördüncü bölüm eserin en önemli ve orijinal yönünü
oluşturur. İnsanın sosyal bir varlık olduğu düşüncesi üzerine kurulan bu bölümde tecrübelere dayalı,
tutarlı ve yaşanılabilir bir ahlâk anlayışı ortaya konmuştur. Mâverdî, sosyal uyum ve dayanışmayı
insanlar arasındaki imkân farklılıklarına bağlamakta, mutlak eşitliğin ihtiyaç-yardım ilişkisini ortadan
kaldıracağını, dolayısıyla toplumu yıkıma götüreceğini düşünmektedir. Dünya düzeninin tam olarak
sağlanabilmesi başlıca altı şartın bulunmasına bağlıdır: Saygı ile uyulan din, güçlü bir siyasî otorite,
kapsamlı adalet, genel güvenlik, yaygın refah, büyük bir ümit ve emel. Din kişide bir iç otorite
fonksiyonuna sahip olup ahlâkî şuur halinde nefsin dizginlenmesini sağlar. Ancak herkes akıl ve din
ölçülerine göre davranmayabilir. Bu eksikliği siyasî otorite doldurur. Hem dış dünyada hem de kişinin
ahlâkî yapısında düzenin sağlanması için adalete ihtiyaç vardır. Her durumda adalet, ifrat ve tefrit
şeklindeki aşırı tutumlardan uzak bir davranış biçimidir. Çünkü itidalden sapan adaletten sapmış olur.
Mâverdî bu münasebetle, Aristo’dan beri sürüp gelen ve İslâm filozoflarınca da kabul edilen “vasat” ve
“itidal” esasına dayalı faziletler tasnifini aynen tekrarlamaktadır. İnsanların huzurlu yaşaması,
gayretlerinin verimli olması, suçsuzun emniyet içinde bulunması, zayıfın rahat etmesi genel güvenliğe
bağlıdır. Refahın yaygınlaşması geçimi kolaylaştırır, kıskançlıkları azaltır, ilişkileri güçlendirir. Nihayet
insanların gelecek için ümit ve emel taşımaları sayesinde dünya mâmur olmakta ve dünyanın imarı işi
nesilden nesile intikal etmektedir. Diğer birçok ahlâkçının kötülediği emelin sosyal ve ekonomik
gelişmenin itici gücü olarak değerlendirilmesi, Mâverdî’nin realist ahlâk anlayışının en açık
ifadelerinden biridir. Aynı bölümde, dünya hayatının düzenli ve huzurlu kılınmasının şartları arasında
gösterilen toplayıcı sosyal kaynaşma konusu işlenirken o döneme kadar yazılmış olan ahlâk kitaplarında
görülmeyecek mükemmellikte bir sosyal ve iktisadî ahlâk anlayışı ortaya konmuştur. “Edebü’n-nefs”
başlığını taşıyan son bölümde, ahlâk eğitiminde başkalarının bilgi ve tecrübelerinden faydalanma ve
kişisel çaba (riyâzet) şeklinde olmak üzere başlıca iki yol bulunduğu kabul edilerek geleneksel İslâm

91

ahlâkında fazîlet ve rezîlet sayılan duygu ve davranışlar bu iki başlık altında geniş bir şekilde
incelenmiştir.120
(ii.ii) Edep literatünün en renkli ve zengin türlerinden biri siyaset âdâbı üzerine yazılan
eserlerdir. Bu madde önceki maddede anlatılan türün daha özel bir çeşididir. Hükümdarlık âdâbı ilmi
(ilmu âdâbi’l-mülûk) ile vezirlik âdâbı ilmi (ilmu âdâbi’l-vizâre) Taşköprîzâde’ye göre pratik felsefeyi
tamamlayan ilim dalları olması bakımından felsefî ilimler kategorisine dâhil edilirler.121 Bu alanlarda
âdâbü’l-mülûk, nasihatülmülûk gibi adlarla hükümdarlar için ve edebü’l-vezîr gibi başlıklarla da yönetici
kadrolar için metinler yazılmıştır. Ancak hükümdar, vezir ve vali gibi yöneticilere ithafen yazılmış bu
tür metinler daima salt yönetme âdâbını işleyen metinler olmayıp çoğu kez bir siyaset teorisi iddiasını
da tartışırlar. Dolayısıyla bu eserler aynı zamanda İslâm siyaset düşüncesinin temel referans kaynakları
arasında önemli bir yer tutarlar ve siyasetnâmeler kapsamında ele alınırlar. Siyasetnâmeler devlet
başkanları için yazılmışsa “nasîhatü’l-mülûk, âdâbü’l-mülûk, tuhfetü’l-mülûk, ahlâku’l-mülûk, enîsü’lmülûk”, vezir, emîr veya diğer devlet adamlarına yönelikse “nasîhatü’l-vüzerâ, tuhfetü’l-vüzerâ,
mir’âtü’l-vüzerâ” gibi adlar da verilmiştir.122 İmam Mâverdî’nin Edebü’l-vezîr adlı eseri bu literatürün
önemli kaynaklarından biridir. 123 Nizâmülmülk’ün (ö. 485/1092) Siyasetnâme’si, Gazzâlî’nin (ö.
505/1111) Nasîhatü’lmülûk’u, Ebû Bekr et-Turtûşî’nin (ö. 520/1126) Sirâcü’l-mülûk’u, İbn Zafer esSıkıllî’nin (ö. 565/1170 [?]) Sülvânü’l-mutâ‘ fî udvâni’l-etbâ‘ı, Celâleddin eş-Şeyzerî’nin (ö. 589/1193
[?]) en-Nehcü’l-meslûk fî siyâseti’l-mülûk’u siyasetnâme ve siyaset âdâbı literatüründe sonraki döneme
yön vermiş metinlerdir. Bu metinler Osmanlı döneminde bir çok kez tercüme edilmiştir. Mesela
Gazzâlî’nin Nasîhatü’l-mülûk’u ilk kez XVI. yüzyılda Osmanlı Türkçesine çevrilmiş ve bu yüzyılda altı
çevirisi yapılmıştır. Bunlar arasında en meşhur metinler Âşık Çelebi’nin (ö. 979/1572) Tercümetü’tTibri’l-mesbûk fî Nasîhati’l-mülûk’u ve Alâî b. Muhibbî eş-Şîrâzî’nin (ö. 947/1540) Neticetü’s-sülûk fi
siyâseti’l-mülûk’udur. Necmeddin-i Dâye’nin (ö. 654/1256) Mirsâdü’l-ibâd’ı ve Kâsım b. Mahmûd
Karahisârî (ö. 825/1422’den sonra) tarafından Osmanlı Türkçesine yapılan çevirisi de bu literatüre
eklenebilir. Ahmed b. Sa‘d b. Mehdî ez-Zencânî’nin (ö. ?) Anadolu Selçuklu hükümdarı I. Alâeddin
Keykubad’a (slt. 1220-1237) ithaf ettiği el-Letâifü’l-Alâiyye fi’l-fezâili’s-seniyye adlı eser ahlâk ve
siyaset literatürüne yapılan önemli bir katkıdır.
(iii)Edep literatürünün bir diğer önemli ayağı eğitim ve öğretim âdâbı metinleridir. Bilindiği
kadarıyla bu literatürün ilk örneği olan İbn Sahnûn’un (ö. 256/870) Âdâbü’lmuallimîn adlı eserinden
sonra XII. yüzyılda Zernûcî’nin (ö. VI./XII. yüzyılın sonları) yazdığı Ta‘lîmu’l-müte‘allimîn on iki
başlık altında eğitim ve öğretim âdâbı meselelerine yer verir. Bu meselelerin ele alındığı Gazzâlî’nin (ö.
505/1111) İhyâ’sı ve Taşköprîzâde Ahmed Efendi’nin (ö. 968/1561) Miftâhu’s-sa‘âde’sinin ilgili
bölümlerini de zikretmek gerekir. Taşköprîzâde bilgilenme sürecine kutsal bir vazife ve pratik olarak
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Mustafa Çağrıcı, “Edebü’d-Dünyâ ve’d-Dîn”, DİA, X, 406-407”.
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Taşköprîzâde, Miftâhü’s-saâde ve misbâhü’s-siyâde fî mevzûâti’l-ulûm, I, 380-394.
Hasan Hüseyin Adalıoğlu, “Siyasetnâme”, DİA, XXXVII, 304.
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Mâverdî, Edebü’l-vezîr: Bilge Yöneticinin Elkitabı, çev. İbrahim Barca (İstanbul: Klasik
Yayınları, 2014).
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bakar. Miftâhü’s-sa‘âde’de ilmi, kalbin ve bir anlamda aklın ibadeti (el-ilmu ibâdetü’l-kalb) olarak gören
Taşköprîzâde hem ilim talebesinde hem de hocada bazı vasıfların bulunması gerektiğini söyler. Bu
bağlamda Sokrat’a atfen ilim öğrenecek kişinin nasıl olması gerektiğine temas etmesi ilginçtir.
Taşköprîzâde talebede olması gereken on madde sayar. Bunların ilki kişinin kötü huylardan arınmış
olmasıdır. Bir dizi ahlâkî ilke, kendini ilme adama ve ilimleri hangi sıraya göre öğrenmek gerektiği gibi
meselelerden124 sonra hocalık âdâbına ayrı bir başlık açması da önemlidir. İlimde Allah rızasını gütme,
öğrenciyi çocuğu gibi görme, işini salt maddî çıkar için yapmama, disiplini yerli yerinde uygulama gibi
ilkelerden sonra ders âdâbının nasıl olması gerektiğini anlatmış ve bu çerçevede kadılık, fetva ve vaaz
âdâbı meseleleri üzerinde genişçe durmuştur. Müellif ayrıca âlimlerin yeme-içme ve giyinme âdâbına
yer vermiştir.125
İslâm düşünce tarihinde zamanla bir ilim dalı olarak görülen münazara âdâbı metinlerini de edep
literatüründen uzak görmek doğru olmaz. Bu çerçevede yazılan metinlerin en meşhurları Hanefî fakihi
Ebû Hâmid Rükneddin es-Semerkandî’nin (ö. 615/1218) el-İrşâd fî ilmi’l-hilâf ve’l-cedel’i, Muhammed
b. Eşref es-Semerkandî’nin (ö. 702/1303) Risâle fî âdâbi’l-bahs’ı, Adudüddin el-Îcî’nin (ö. 756/1355)
Âdâbü’l-bahs ve’l-münâzara’sı, Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin (ö. 816/1413) Usûlü’l mantık ve’lmünâzara adlı eserleri ile Taşköprîzâde’nin Âdâbü’l-bahs ve’l-münâzara’sıdır.
(iv)Edep literatüründen bahsedip meslek etiği bağlamında yazılmış eserler üzerinde durmamak
büyük bir eksiklik olur. Edep literatürünün diğer kısımları gibi oldukça zengin bir mirasın meydana
geldiği bu alanda birbirinden farklı meslekler için kaleme alınmıştır. Ancak burada Âhi teşkilatları ve
esnaf loncalarının nizamnâmesi mesabesinde olan âhi fütüvvetnâmelerini kastetmiyoruz. Zira bu
literatür başlı başına ele alınabilecek bir niteliğe sahiptir. Âhi kültürünü ve edep anlayışını sadece bir
meslek örgütünün iç nizamnamesi olarak görmek yanlış olur. Zira Âhi edep anlayışı aslında yeme-içme,
meclis, yol arkadaşlığı da dahil olmak üzere bütüncül bir hayat felsefesi sunar.136
Bizim kastettiğimiz daha özelde hekimlik âdâbı, kadılık âdâbı, müftülük âdâbı, memurluk âdâbı
gibi hem edep ve âdâb kavramlarını merkeze alan ve hem de fütüvvetnâmelerden farklı bir üslupla
yazılmış metinlerdir. İslâm muhakeme hukukunun ve bu alanda yazılan eserlerin genel adı olan edebü’lkâdî tamlaması dar anlamda hâkimin uyması gereken kuralları, hâkimden beklenen güzel davranışları
ifade etmekle birlikte İslâm hukuk literatüründe giderek kadı, yargılama usulü ve adliye teşkilâtıyla ilgili
konuların ele alındığı özel bir ilim dalının adı olmuştur. İslâm medeniyetinde bu çerçevede birçok metin
kaleme alınmıştır.126 Tıp alanında yazılmış edebü’t-tabîbler de söz konusudur. Kısacası edep kavramı
“kadılık âdâbı (edebü’l-kâdı / edebü’l-kudât), hekimlik âdâbı (edebü’t-tabîb) ve bürokrasi âdâbı
124
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Taşköprîzâde, Miftâhü’s-sa‘âde, I, 13-34.
Taşköprîzâde, Miftâhü’s-sa‘âde, I, 35-65.
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Bu felsefenin en güzel örneklerinden biri Kemal

Tahir’in (ö. 1973) Devlet Ana romanında hikaye edilir.
Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu anlatan bu romanda Orhan Bey ve Kerim Çelebi’nin öne çıktığı
bir sahnede oynanan Âhi oyunu Âhi kültürünün dayandığı esasları kısa bir şekilde ortaya koyar.
Bk. Kemal Tahir, Devlet Ana, 10. bs. (İstanbul: İthaki, 2012), s. 89-98.
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(edebü’l-kâtib)” gibi başlıklar altında iş ahlâkı ve meslek etiği metinlerine konu olmuştur. Mesela
Ebûbekir Zekeriyya er-Râzî’nin (ö. 313/925) Ahlâku’t-tabîb’i ve Yuhannâ b. Mâseveyh’in (ö. 243/857)
Mihnetü’t-tabîb’i gibi eserler hicrî üçüncü yüzyılın sonlarında tıbbın âdâb ve teamülüne dair kaleme
alınmış ilk çalışmalardır. Hekimlik ahlâkı alanındaki en önemli eser İshak b. Ali er-Ruhavî’nin (ö
319/931’den önce) yazdığı Edebü’t-tabîb olup127 bu literatürün devamı mahiyetinde olan bir eser XIII.
yüzyılda Kutbüddin eş-Şîrâzî’nin (ö. 710/1311) Beyânü’l-hâce ile’t-tıbbi ve’l-etıbbâ ve
vesâyâhüm’üdür. Kadılık âdâbı ile ilgili yazılan eserlerin arasında Mâverdî’nin Edebü’l-kādî’si önemli
bir yer tutar. Hanefî fakihi Ebû Bekr el-Hassâf eş-Şeybânî’nin (ö. 261/875) Edebü’l-kādî adlı eserine
yazdığı Şerhu Edebi’lkādî ile literatürde etkili bir yeri olan diğer bir fakih de Ebû Hafs es-Sadrü’ş-şehîd
elBuhârî’dir (ö. 536/1141).
(v)Edep kavramı tasavvufta daha özel bir anlam çerçevesinde müridlik âdâbı denilen literatüre
de konu olmuştur. Bu tür metinlerin en meşhurlarından biri Ebü’n-Necîb Abdülkāhir b. Abdullah esSühreverdî’nin (ö. 563/1167) Âdâbü’l-mürîdîn adlı eseridir. İlerki yüzyıllarda bu sahada onlarca eser
kaleme alınmıştır. Mesela İbrâhim Hakkı Erzurûmî (ö. 1194/1780) Ma‘rifetnâme’sinde Nakşibendiyye
tarikatının edeb ve erkânından bahseder.
(vi)Özlü sözler, yani hikemiyât türündeki eserleri de edep kategorisinde incelemek mümkündür.
Biçim olarak hikemiyât literatürünü diğer yazın türlerinden ayıran önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu
aforizmatik edebî gelenek form olarak atasözleri, darb-ı meseller, vecizeler, kıssalar, masal unsurları,
folklorik anlamlar, kafiye ve secîler barındıran metrik şiirsel ifadeler şeklindedir.128 Bu literatür İslâm
büyüklerinin sözlerini ihtiva eden türde olduğu gibi gerek İslâm öncesi dönemlerin bilge ve filozoflarını
ve gerekse İslâm döneminde yaşayan isimleri bir arada ele alan şekilde de yazılmıştır. Ünsü’l-lehfân min
kelâmi Osman b. Affân ve Nasrü’l-leâlî min Kelâm Ali gibi sahabe büyüklerinin sözlerini ihtiva edenler
birinci türün örnekleridir. Kindî’nin (ö. 252/866) Elfâzu Sokrât’ı, Huneyn b. İshak’ın (ö. 260/873)
Nevâdirü’l-felâsife’si, Ebû Süleyman es-Sicistânî’nin (ö. 391/1001 [?]) Sıvânü’l-hikme’si, Ebü’l-Hasan
el-Âmirî’nin (ö. 382/992) es-Sa‘âde ve’l-İs‘âd’ı, İbn Hindû’nun (ö. 420/1021) el-Kelimü’r-rûhâniyye’si
İbn Miskeveyh’in (421/1030) el-Hikmetü’l-hâlide’si ve Mübeşşir b. Fâtik’in (500/1106) Muhtârü’lhikem’ini de ikinci türün örnekleri olarak saymak mümkündür.

Ruhavî, Edebü’t-tabîb, thk, Merizen Saîd Merizen Asirî, (Riyad: Merkezü’l-Melik Faysal li’lBuhûs ve’dDirâsâti’l-İslâmiyye, 1992).
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ÇALIŞMA SORULARI
1. İmam Mâverdî, Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn adlı eserinde siyaset ve toplumsal düzenle ilgili
esasları hangi bölümde tahlil etmiştir?
a.Edebü’l-ilm
b.Edebü’n-nefs
c.Edebü’d-din
d.Edebü’s-siyâse

e.Edebü’d-dünya
2. Aşağıdaki müellif ve eser eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
a.Huneyn b. İshak, Elfâz-ı felâsife
b.Tabersî, Mekârimü’l-ahlâk
c.İmam Mâverdî, Edebü’l-vezîr
d.Ebu Süleymân es-Sicistânî, Sıvânü’l-hikme
e.İbn Hindû, el-Kelimü’r-rûhâniyye
3. Siyaset âdâbı ile ilgili aşağıdaki terimlerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlama
gelir?
a.Ahlâku’l-mülûk
b.Edebü’l-vezîr
c.Nasîhatü’l-mülûk
d.Âdâbü’l-mülûk
e.Tuhfetü’l-mülûk
CEVAP ANAHTARI: 1. E, 2. A, 3. B
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?

Gündelik hayatta kullandığımız, “edep”, “âdâb”, “te’dîb”, “edepli-edepsiz”, “edebiyat”, “edebî”,
“edîb” gibi kavramların kaynağı olan Arapça kökenli “edeb” kelimesi İslâm’ın ilk kaynaklarında farklı
anlamlarda zikredilmiştir. Ancak kelime İslâm ilimler ve düşünce tarihinin ilerki yüzyıllarında çok daha
zengin bir içeriğe sahip olmuş, muhtelif terimlerin kendisinden türediği üst bir kavram olmuştur. Bu
zenginliği farkedip ilk taksimi yapanlardan biri İbn Kuteybe’dir (ö. 276/889). O, Edebü’l-kâtib adlı
eserinde bir “dilin edeplendirilmesi”, bir de “nefsin edeplendirilmesi”nden söz ederek kavramın iki
yönüne dikkat çekmiştir. Bu derste biz nefsin edep kazanması, yani bir ahlâkî terim olarak meseleyi ele
aldık, ilgili literatürün zenginliğine atıf yaptık.
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6. ÜNİTE
BİR İLİM OLARAK AHLÂK
VE İLİMLER TASNİFİNDEKİ YERİ

İ.Ü. İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Mustakim Arıcı
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

İslâm düşüncesinde ahlâk alanı birbirinden farklı mahiyetlerde inceleme konusu yapılmıştır.
Kelamda ve tasavvufta ahlâk bir ilim düzeyinde ele alınmazken zengin bir literatür olan edep
literatüründe de ahlâk bir ilim dalı şeklinde görülmemiştir. Sahaya bu şekilde yaklaşan İslâm filozofları
Aristotelesçi felsefe geleneğine dayanır ve ahlâk felsefî ilimlerin bir şubesi olarak addedilir. İnsan
aklının teorik ve pratik şeklindeki ayırımının bir tezahürü olan teorik ve pratik ilimler tasnifinde ahlâk,
ev yönetimi ve siyaset ile birlikte pratik ilimler arasında yer alır. Bununla birlikte İslâm felsefe
geleneğinde ahlâk bir de ruhanî tababet ilmi olarak görülmüştür. Bu ünitede ahlâkın her iki anlamda ilim
olması üzerinde durulacaktır.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

İslâm düşünce geleneğinde bir
ilim olarak ahlâk.

Kazanım

İslâm’da felsefî düşüncenin
ahlâka nasıl baktığı.

K
a
z
a
n
ı
m
ı
n
n
a
s
ı
l
e
l
d
e
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veya
geliştirilece
ği
Konu felsefî literatür üzerinden
ele alınacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Ahlâk

•

İlim

•

İlimler tasnifi

•

Pratik felsefe
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6. BİR İLİM OLARAK AHLÂK VE İLİMLER TASNİFİNDEKİ YERİ
Ahlâkın Temellendirilmesi: Pratik Felsefenin Bir Şubesi Olarak Ahlâk İlmi

Ahlâkın Temellendirilmesi: Pratik Felsefenin Bir Şubesi Olarak Ahlâk İlmi
Platon diyaloglarında “insan için iyinin” ne olduğu hususu birçok meselenin gidip dayandığı
temel sorulardan biridir. Bu soru “Doğruluk nedir?”, “Yiğitlik nedir?” ve “Erdem nedir?” gibi
daha alt sorularla desteklenir ve Sokrates’in Sofistlere yaptığı eleştiriler ve kendi soruları
çerçevesinde ortaya konulur. Bazen bu sorulara bir cevap verilirken bazen de soruların
açıklayıcı bir cevabı olmaz. Bu sorulara özellikle Platon’un ilk dönem diyaloglarında verilen
yanıtlardaki kapalılık Devlet’in II. Bölümünden itibaren daha belirgin bir bağlamda ele
alınmıştır.129 Ahlâkın bir bilim ve disiplin olarak temellendirilmesi daha ziyade Aristoteles
felsefesinde gerçekleşmiştir. Aristoteles Nikomakhos’a Etik’in daha ilk cümlelerinde bir bilim
araştırmasına koyulduğunu gösterir.130 O, Nikomakhos’a Etik’te sadece ahlâkın değil, şehir
yönetimi, yani siyasetin de tümel ilkeleri olduğunu ve dolayısıyla değeri bakımından insan
fiilleriyle ilgilenen ilimlerden söz edilebileceğini belirtmektedir.131 Aristoteles Metafizik’te ve
diğer bazı eserlerinde ilimlerin konu edindiği alanlara göre birbirlerinden ayrıldığını
söylemektedir. Yaygın tasnife göre Aristoteles’te ilimler üç ayrı grupta mütalaa edilmektedir:

Daniel Devereux, “The Unity of the Virtues”, A Companion to Plato ed. Hugh H. Benson,
(Blackwell
Publishing, 2006), s. 325-336. A. A. Long, “The Socratic Legacy”, The Cambridge History of
Hellenistic Philosophy, ed. Keimpe Algra, Jonathan Barnes, Jaap Mansfeld, Malcolm Schofield,
(Cambridge University Press, 2002), s. 618-619.
129

130

Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, çev. Saffet Babür, (Ankara: BilgeSu, 2012), 1094a 1-2.
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Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1094b 5-18.
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Bilimler
Teorik
Bilimler

Pratik
Bilimler

Üretici
Bilimler

Teoloji
(Metafizik)

Ahlâk

Mühendislikler

Matematik

Ev Yönetimi
(Ekonomi)

Çeşitli sanatlar

Fizik

Siyaset

Şema 1: Aristoteles’te bilimler

Konusu insan nefsinin iradî fiilleri gibi değişkenlik arzeden ve bu yüzden Aristoteles
tarafından “theoretike” alanında sayılmayan ahlâk, pratik bir bilimdir. Pratik bilim (episteme
praktike) seçmeye (prohairesis) dayanan insanî eylemleri göz önüne alan bilimdir. Praksis,
eylemi yapandan ayrı herhangi bir eseri meydana getirmeyen ve eylemi yapanın içinde kalan,
ona dönük olan eylemden başka bir gayesi olmayan bir faaliyettir ve bir disiplin olması
sebebiyle şehir yönetimi, yani siyaset gibi tümel ilkelere sahiptir.132 Ancak, huylar ve
davranışlarla ilgilenen ahlâkta insan için sürekli değişen bir tikeller alanı söz konusudur ve bu
itibarla Aristoteles ahlâkın değişmez ilkeleri konu edinen bilimlerden farklı olduğunu söyler.
Zira ahlâkı da içine alan siyaset bilimi tabii değil, vazî/itibârî biri bilimdir, yani önermeleri
insanlar arasındaki uzlaşıyla kabul edilen bir bilimdir. Bunun nedeni ahlâk ilminin meseleleri
olan güzel ve adalet hakkında insanlar arasında pek çok ihtilafın bulunmasıdır. Bu sebeple
Aristoteles’e göre siyaset ve dolayısıyla ahlâk ilminde doğru, ancak aşağı yukarı ve
anahatlarıyla gösterilebilir. Çünkü ahlâk tikellere dayalı bir araştırmadır ve tikeller sayılamaz
olduğu için, tikellere dair bilgi de “çoğu zaman olana göre” olacağından metafizik gibi
burhanî olmayacaktır.133
Aristoteles ahlâk alanında insanın pratik akıl gücünün işlerlik kazandığını, pratik akıl
gücünün de tecrübe ile bilfiil hale geldiğini kabul eder.134 Buradan da anlaşılacağı gibi ahlâkın

Aristoteles, Metafizik, çev. Ahmet Arslan, (İstanbul: Sosyal Yayınları, 2012), 982b 10, 1025b 10-25; s.
83, dipnot 3, s. 293, dipnot 2.

132

Hümeyra Özturan, Akıl ve Ahlâk: Aristoteles ve Farâbî’de Ahlâkın Kaynağı, (İstanbul: Klasik, 2014),
s. 111112, 157.

133

134

Özturan, Akıl ve Ahlâk, s. 139-140.
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bir ilim olarak yerinin ne olduğunun belirlenmesi insan nefsinin güçleriyle ilgili yaklaşıma
bağlıdır. İslâm filozofları insanda biri nazarî (el-aklü’n-nazarî, el-kuvvetü’l-âlime), diğeri de
amelî (el-aklü’l-amelî, el-kuvvetü’l-âmile) olmak üzere iki akıl gücünün bulunduğunu
benimsemiş ve ilimleri bu Aristocu yaklaşımda olduğu gibi insanın ilgili güçlerine göre tasnif
etmişlerdir.
İslâm döneminde Kindî’nin ilimleri, “dinî ve insanî” şeklinde ikiye ayırdığı, Aristo’nun
eserlerinden hareketle insanî/felsefî ilimleri teorik ve pratik şeklinde tasnif ettiği
bilinmektedir. Kindî’nin bu ayrımına göre pratik ilimler ahlâk ve siyasetten ibarettir.135
Kindî’den sonra Fârâbî kaleme aldığı İhsau’l-ulûm’da ve muhtelif eserlerinde ilimler arasında
bir ayrıma gitmiş, ilk kez kapsamlı bir ilimler tasnifi sunmuştur. Fârâbî’ye göre, felsefî ilimler
iyiyi amaç edinirler. İyi ise biri sadece bilgi, diğeri de bilgi ve fiil olmak üzere ikiye
ayrıldığından felsefî ilimler de ikiye ayrılır. Birincisi insanın eylemleriyle ilgili olmayan
varlık sahasını araştıran ilimlerdir ki bunlara teorik (nazarî) felsefe denilir; diğeri de insan
eylemleriyle ilgili alanı araştıran ilimlerdir ve bunlara da pratik (amelî) felsefe denilir.136
Fârâbî’nin yaratıcılığını ve özgün bakışını yansıtan asıl tasnifi meşhur eseri İlimlerin
Sayımı’nda (İhsâu’l-ulûm) bulunmaktadır. Bu eser Fârâbî’nin ilim ve felsefeye ilişkin
tasavvurunu anlamak bakımından son derece mühimdir. Fârâbî kendi dönemindeki ilimleri,
bölümlerini ve muhtevalarını göstermek ve bu şekilde fayda sağlamak için kaleme aldığı
İlimlerin Sayımı adlı eserindeki tasnif şöyledir: (1) dil ilimleri, (2) mantık, (3) matematik
ilimler, (4) tabiat ilmi ve İlâhiyat ilmi (metafizik), (5) medenî ilimler, yani siyaset/ahlâk ilmi,
fıkıh ilmi ve kelâm ilmi.137
Burada teorik ve pratik kavramlarına işaret etmekte fayda vardır. Teorik ilimler ile
kastedilen, kendisiyle sadece gerçeğin bilgisine ulaşılan varlık alanlarının araştırıldığı
bilimlerdir. Pratik ilimler ise daha çok insanın yapıp etmelerini ilgilendiren, mutluluğun
hedeflendiği, mutluluğa götüren şeyler ve mutluluğa engel olan hususların incelendiği

Kindî, Aristo’nun Kitaplarının Sayısı, Felsefî Risâleler içinde, çev. Mahmut Kaya, (İstanbul: Klasik,
2002), s. 268 vd.
136
Fârâbî, Tenbîh alâ sebîli’s-sa‘âde, nşr. Sahban Halifat, (Amman: el-Câmiatü’l-Ürdüniyye,
1987), s. 222-224.
135

Yaşar Aydınlı, “Fârâbî ve Bağdat Meşşâî Okulu”, İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler, ed. M. Cüneyt
Kaya (İstanbul: İsam Yayınları, 2013), s. 155-156.
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bilimlerdir.138
Aristotelesçi tasnifte görülen üretici (poietike) bilimler başlığı İslâm döneminde yapılan
ilimler tasniflerinde karşılaşılmayan bir başlıktır. Bu başlıktaki ilimler mesela İbn Sînâ’nın
tasnifinde doğa bilimleri ve matematik bilimlerin ferî ilimlerine tekabül eder. Aristocu tasnifin
kullanımı genel anlamda İbn Sînâ ve Nasiruddin Tûsî tarafından devam ettirilmiştir. İbn
Sînâ’nın ilimler tasnifinde başta felsefe ve ilim kavramlarıyla özdeş olarak kullandığı hikmet
yer almakta ve bu, diğer ilimlerin çatısını oluşturmaktadır. Bu ilimler tasnifinde mantık diğer
ilimlern bir aleti iken ahlâk ilmi amelî hikmetin (pratik felsefenin) kısımları altında tasnif
edilir. Böylece amelî hikmet ahlâk ilmi, ev idaresi (tedbîrü’l-menzil, el-hikmetü’l-menziliyye)
ve siyaset (tedbîrü’l-medîne, ilmu’s-siyâse, el-hikmetü’l-medeniyye) olarak üç kısma ayrılır.139

151

Şaban Haklı, “İslâm Ahlâk Teorileri”, Teorik ve Pratik Yönleriyle Ahlâk, ed. Recep Kaymakcan, Mevlüt
Uyanık, (İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, 2007), s. 121-122.

138

İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ/Mantığa Giriş (el-Medhal), çev. Ömer Türker, (İstanbul: Litera Yayıncılık,
2006), s. 7; Fahreddin er-Râzî, Şerhu Uyûni’l-hikme, (Tahran; Müessesetü’s-Sâdık, 1415), I, 14-15.

139

106

Şema 2: İbn Sînâ’da felsefî ilimler sistemi

İbn Sînâ burada verilen yaygın tasniften farklı olarak Mantıku’l-meşrikıyyîn’de amelî
hikmetin üçlü ayırımına ilavede bulunmaktadır. Bilindiği gibi amelî felsefenin ilk kısmı ahlâk
olarak isimlendirilmektedir. İbn Sînâ bu eserinde, ev yönetimi ve şehir yönetiminin müstakil
birer ilim olarak ele alınsa bile ev ve şehir için kanun koyma işinin ayrı ayrı olmasını uygun
bulmadığını dile getirmektedir. Bu itibarla her iki ortaklık, yani ev ve şehir için uyulması
gereken şeyleri kanun olarak koyan kimsenin, tek bir sanata sahip tek bir kişi olması daha
doğrudur ki ona göre bu kişi peygamberdir. Bu durumda İbn Sînâ amelî felsefenin her üç
disiplininin müstakil hale getirilmesini teklif etmekte, bunların yanında yasa koyucu sanatın
(es-sınâ‘tü’ş-şâri‘a) da müstakil bir alan olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanmaktadır.
Onun bu yaklaşımı amelî hikmetin dörde ayrılması anlamına gelmektedir.152 İşrâkî filozof
151

Yukarıdaki şema şu kaynaktan alınmıştır: Ömer Mahir Alper, İbn Sînâ, (İstanbul: İsam Yayınları, 2008), s. 55.

İbn Sînâ, Mantıku’l-meşrikıyyîn, thk. Ayetullah el-Uzma el-Mar‘aşî, (Kum: h. 1405), s. 7-8; M. Cüneyt Kaya,
“Peygamberin Yasa Koyuculuğu: İbn Sînâ’nın Amelî Felsefe Tasavvuruna Bir Giriş Denemesi”, Dîvân: Disiplinlerarası
Çalışmalar Dergisi, 27 (2009/2), s. 78-79.

152

Şihabüddin es-Sühreverdî, üçlü amelî hikmet tasnifine işaret ederken,140 şârihi Şemseddin eşŞehrezûrî
amelî hikmetle ilgili olarak İbn Sînâ’nın her iki tasnifine de yer vermiştir:
“Kendileri için istenilen ilimler nazarî ve amelî hikmettir. Bu iki kısımla ilgili kriter bunlarla ilgili
şeylerin davranış ve fiillerimizle ilgili olup olmamasıdır. Davranış ve fiillerimizle ilgili olmayan, yani
göğün ve unsurların varlığı gibi ne varlık ve yokluklarına etki edebildiğimiz ne de bulundukları şekilden
başka bir şekilde olmalarına güç yetirebildiğimiz şeylerle ilgili olan kısma nazarî hikmet denilir.
Davranış ve fiillerimizle ilgili olan, yani varlık ve yokluklarına etki edebildiğimiz, yapılması ve
yapılmaması gereken huylar ile insana yönelik idare ve yönetimlerdir. Zira bunların varlık ve
yokluklarına etki etme durumumuz söz konusudur. Çünkü talep ettiğimiz herhangi bir huy övülen ve
yerilen davranış veya yönetimlerden biriyle ilgili olup insanın, kazanımla ilgili şeyleri sürekli yapmak
suretiyle bu huyu elde etme gücü vardır. Aynı şekilde alışkanlık haline getirmek suretiyle huyların
yoklukları ve terkedilmeleri de insanın gücü dâhilindedir. İşte bu alana amelî hikmet denilir.”141

Şehrezûrî pratik felsefenin üçlü bir tasnife (el-kısmetü’s-sülâsiyye) tâbi tutulduğu gibi siyaset
felsefesinin kendi içinde ilmu’s-siyâse (siyaset felsefesi) ve ilmu’n-nevâmîs (siyaset
Şihabüddin es-Sühreverdî, Kitâbü’t-telvîhâti’l-levhiyye (el-ilmü’s-sâlis), Mecmuâ-yi Musannefât-ı
Şeyh-i İşrâk I içinde, ed. Henry Corbin, (Tahran: Pîjûhişgâh-ı Ulûm-i İnsânî Motaleât-i Ferhengî, 1993),
s. 3.
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Şehrezûrî, Resâilü’ş-şecereti’l-ilâhiyye fi ulûmi’l-hakâiki’l-rabbâniyye, nşr. M. Necip Görgün, (İstanbul:
Elif Yayınları, 2004), I, 22.
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kanunları) şeklindeki bir ayırımla dört bölümde mütalaa edilebileceğini belirtmektedir. Ona
göre pratik felsefenin son kısmını ikiye ayıranların sunduğu tasnif ile pratik felsefeyi üçe
ayıranların tasnifi arasında bir çelişki yoktur.142 Bu iki farklı tasnif daha sonraki literatürde
sıklıkla kullanılmıştır. Burada tek tek bu eserleri saymasak da en azından bu tasnifleri
görebileceğimiz kaynaklara topluca işaret edilebilir. Özellikle ilimler tasnifi risaleleri, elİşârât
ve’t-tenbîhât, Hidâyetü’l-hikme, Hikmetü’l-‘ayn gibi eserlerin şerh ve haşiyelerinde, Tehâfüt
haşiyelerinde bu iki tasnifi görmemiz mümkündür.143 İslâm ahlâk düşüncesinde zaman içinde
bu yaygın tasnife bazı eklerin yapıldığına da işaret etmek gerekir. Mesela felsefî ahlâk
çizgisinin önemli bir temsilcisi olan Osmanlı âlimi Taşköprîzâde, Miftâhu’s-sa‘âde’de amelî
hikmeti temel disiplinler ve tâli disiplinler şeklinde ikiye ayırarak tasnif etmektedir. Buna
göre amelî hikmetin temel disiplinleri ahlâk, ev yönetimi ve siyasettir. Taşköprîzâde amelî
hikmetin tâli bölümlerini dört başlıkta ele almaktadır: Hükümdarlık âdâbı ilmi (ilmu âdâbi’lmülûk), vezirlik âdâbı ilmi (ilmu âdâbi’l-vizâre), muhtesiplik ilmi (ilmu’l-ihtisâb), asker ve
orduya komuta etme (ilmu kavdi’l-‘asâkiri ve’l-cuyûş).144

Amelî hikmet

Aslî ilimler

Ahlâk

Ev yönetimi

Tâlî ilimler

Siyaset

Hükümdarlık

Vezirlik

Muhtesiplik

Askerlik

Şema 3: Taşköprîzâde’nin Miftâhu’s-sa‘âde’deki amelî hikmet tasnifi

Taşköprîzâde’nin bu tasnifi ana özellikleri itibariyle felsefî gelenekteki tasniftir. Bununla
birlikte Taşköprîzâde, İbn Sînâ’nın nazarî/teorik ilimlerde yaptığı aslî ve ferî ayrımını
amelî/pratik felsefeye uygulamıştır. Buna göre pratik felsefenin aslî ilimleri felsefî
gelenekteki ahlâk, tedbirü’l-menzil ve siyasetten ibaret olan ilimlerdir ve dolayısıyla da ahlâk
Taşköprîzâde’ye göre felsefî/hikemî bir ilim olarak ilimler şemasındaki yerini almaktadır.

142

Şehrezûrî, Resâilü’ş-şecereti’l-ilâhiyye, I, 28.

İbn Sînâ sonrası literatürde amelî hikmet tasnifleri için bkz. M. Cüneyt Kaya, “In The Shadow
of ‘Prophetic Legislation’: The Venture of Practical Philosophy After Avicenna”, Arabic Science
and Philosophy, 24 (2014) s. 269–296.
144
Taşköprîzâde, Miftâhü’s-saâde ve misbâhü’s-siyâde fî mevzûâti’l-ulûm, (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’lİlmiyye, 1985), I, 380-394.
143
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Burada temas edilmesi gereken iki husus vardır ki bunların ilki, Taşköprîzâde’nin ilim
kavramına yüklediği mânâ ve içeriktir. Bu mesele, bu çalışmanın sınırlarını zorlayacak bir
husus olduğundan kısaca işaret edip geçmek istiyoruz. Taşköprîzâde, önceki ulemâ ve
bilginlerin yardımcı ve tâli disiplinler olarak saydığı branşları da ilim olarak kategorize etmiş
ve bu şekilde Miftâhu’s-sa‘âde’de hayli kabarık bir ilimler şeması ortaya çıkmıştır. Bu
yaklaşımın amelî hikmete etkisi, onun bazı talî ilimleri bu kapsama dâhil etmiş olmasıdır.
Mesela askerlik sanatı, cihad, halkın güvenliği gibi işleri uhdesine alan asker ve orduya
komuta etme ve muhtesiplik ilimleri bu kapsamda değerlendirilebilir.145 İşaret edilmesi
gereken ikinci husus burada Taşköprîzâde’nin kastettiği ahlâk ilminin ne olduğudur. Zira
ahlâk alanı İslâm’da ilk dönemlerden itibaren hadis, tasavvuf ve edeb gibi bir zeminde
gelişmiş, felsefe ve kelam alanında incelenmiş ve dolayısıyla oldukça geniş tabana yayılan
disiplinlerarası bir saha olarak varlık bulmuştur. Taşköprîzâde’nin kastettiği ise ahlâkın teorik
bir biçimde ele alındığı felsefî gelenekteki yaklaşımdır.
Ruhânî Tababet İlmi Olarak Ahlâk

Felsefî ahlâk literatüründe ahlâk sadece pratik felsefenin şubesi olan bir ilim şeklinde
görülmemiş, ayrıca günümüzdeki ruh hekimliğine mukabil olan et-tıbbu’r-rûhânî ya da
ettıbbu’n-nefsânî mânâsında bir ilim olarak da telakki edilmiştir. Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin
(ö. 816/1413) et-Ta‘rîfât’ında yer verdiği et-tıbbü’r-rûhânî terimi “Kalbin mânevî hasarlarını
(âfet), hastalıklarını, dertlerini (edvâ), sağlığını ve dengesini (i‘tidâl) nasıl koruyacağıyla ve
kalbin olgunlaşmasıyla ilgili bir ilimdir (Hüve’l-ilmü bi-kemâlâti’l-kulûbi ve âfâtihâ ve
emrâzihâ ve edvâihâ ve bi-keyfiyyeti hıfzi sıhhatihâ ve ı‘tidâlihâ).”146 şeklinde
tanımlanmaktadır. İslâm düşüncesinde Kindî (ö. 252/866), Ebû Zeyd el-Belî (ö. 322/934) ve
Ebubekir er-Râzî’nin (ö. 320/932) başını çektiği bir gelenek ahlâk meselelerini ruhânî tıp ilmi

Taşköprîzâde’nin muhtesiplik ve askerlik sanatlarını tasnife dâhil etmiş olması Molla Lütfi
etkisini gösterir. Molla Lütfi’nin ilgili eserinde bu iki ilme büyük önem verilir. Molla Lütfi, Dil
Bilimlerinin Sınıflandırılması: elMetalib el-İlahiyye fi Mevzuat el-Ulum el-Luğaviyye, eleştirel
metin ve inceleme Şükran Fazlıoğlu, (İstanbul: Kitabevi, 2012), s. 159-163.
146
Seyyid Şerîf Cürcânî, et-Ta‘rîfât, nşr. M. Abdurrahman el-Mar‘aşlî (Beyrut: Dârü’n-nefâis,
2003), s. 214.
145
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ile paralel olarak ele almıştır.147 Yukarıda zikredilen anlamda İslâm dünyasında ettıbbü’rrûhânî kavramını ilk olarak kullanan ve bu adla müstakil bir eser kaleme alan kimse
Ebû Bekir er-Râzî’dir.148 O, eserinde sıklıkla Platon ve Galen’e atıflarda bulunmaktadır.149
Ebû Bekir er-Râzî et-Tıbbu’r-rûhânî’nin üçüncü bölümünde nefsin kötü vasıflarını
düzeltmenin ilk prensibinin hevâ ile şehevî arzu ve istekleri engellemek olduğunu vurgulayan
filozof, Dördüncü Bölüm’de buna ilişkin çözüm önerileri sunar. İnsan kendisindeki bir
eksiklik veya kusuru göremez ya da görmek istemez; dolayısıyla göremediği ya da gözünü
yumduğu bu olumsuzlukları düzeltme ihtiyacı da hissetmez. Bu kusurlarından kurtulmayı
başarabilmek isteyen kimsenin, eksikliklerini söylediklerinde bundan alınmayıp kendini
düzeltebileceği gerçek dostlar edinmesi ve bu “denetimci dostlar”la ilişkisinin sürekliliğini
koruması gerekmektedir. Ebû Bekir er-Râzî kitabının beşinci bölümünde haz, şehvânî aşk ve
filozof tanımları üzerinde durur. Platon’a benzer şekilde hazzı doğal hâle dönüş olarak
tanımlayan filozof, şehvânî aşkı kaba tabiatlı ahmak insanların alışkanlığı olarak görür. Ona
göre filozof (el-hakîm) burhânın şartlarını ve kurallarını bilen, matematik, fizik ve metafizik
ilimlerini insanın elde edebileceği en üst seviyede elde eden kimsedir. Kitabın altıncı
bölümünde insânî bir zaaf olarak kendini beğenme (‘ucb) üzerinde durulmuş ve bu hasletin en
kötü neticesinin, yapılan işte eksilikliğe sebebiyet vermek olduğu anlatılmıştır.
Yedinci Bölüm’de cimrilik ve tamahın nefiste birleşmesi sonusunda ortaya çıkan hased
konusu ele alınmış, ona buğz ve hiddet eklendiğinde düşmanlığın ortaya çıkabileceği ifade
edilmiştir. Filozofa göre hased hem ruha hem de bedene zarar verir ve hased eden kimse
sürekli memnuniyetsizlik, hayal kırıklığı ve ümitsizlik hisseder. İnsana zarar veren bu kötü
durumdan kurtulmak için Râzî, öncelikle halinden memnun olmayı (el-kifâf), daha sonra ise
arzusu gerçekleşmiş kimselerin bu durumdan önceki ve sonraki hallerini kıyaslamayı tavsiye
eder. Çünkü bir hedefin gerçekleşme anındaki memnuniyet hâli çok kısa sürelidir. Sonrasında
insan, hissiyatı gerçekleşmeden önceki hâlet-i rûhiyeye geri döner. et-Tıbbü’r-rûhânî’nin
sekizinci bölümünde, canlı varlıkların kendilerine eziyet veren şeyden kurtulmaları için
Hasan Hüseyin Bircan, “Ahlâk: Mutluluk ve Erdem”, İslâm Felsefesi: Tarih ve Meseleler, ed. M.
Cüneyt Kaya, (İstanbul: İSAM, 2013), s. 658.
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yaratılmış olan öfke gücü üzerinde durulmuştur. Filozofa göre aklı yani düşünmeyi devre dışı
bırakmak anlamına gelen aşırı öfkeyle hareket eden kimseyle, aklını yitirmiş bir deli arasında
fark yoktur. Fakat ceza vermesi gereken bir kimsenin adil bir karar alması ancak kibir, buğz
(öfke), tevazu ve sevgiden uzak durmasıyla mümkündür. Bundan sonraki bölümlerde sırasıyla
yalan, cimrilik ve ölçüsüzce endişeli olma, üzüntüden, aç gözlülükten, içki tüketiminden,
cinsel hayatta aşırılıktan, anlamsız takıntı ve alışkanlıklardan (obsesif kompulsif) kurtulma;
maddî kazanç elde etme, biriktirme, harcamadaki ölçü ve makam elde etme isteği üzerinde
durulmuştur. Son iki bölüm ise filozofça yaşama ve ölüm konularına ayrılmıştır. Râzî'ye göre,
adalet ve dengeden ayrılmadan, insanlarla mümkün olduğunca az tartışan, iyiliği, herkese
yardım etmeyi ve merhameti üst düzeyde olan kimse filozofça yaşıyordur.
Filozofun et-Tıbbü’r-rûhânî’deki temel meselesinin akıl-hevâ geriliminde ortaya çıktığı
düşünüldüğünde, kendisinin nefsin ölümsüzlüğüne olan inancı, ölüm ve ötesine yüklediği
anlam ve kişinin henüz hayattayken kendisini nasıl konumlandırması gerektiği üzerindeki
düşüncesi anlaşılmaktadır. Çünkü ona göre nefsin bedenle birlikte yok olacağını düşünen
kimse, ölümden korktuğu sürece akıldan ayrılarak hevasına tâbi olur. Filozof, hevayı ve ölüm
korkusunu bertaraf etmek için, akla tâbi olarak nefsin ölümsüzlüğüne inanmanın yanı sıra
filozofça yaşama teklifinde bulunmaktadır.150 et-Tıbbü’r-rûhânî’nin amacı nefsin ahlâkının
düzeltilmesidir. Dolayısıyla et-Tıbbü’rrûhânî beden ve ruh sağlığını birlikte değerlendirerek,
ruhsal problemlerin bedene olan tesirinin önüne geçmek amacıyla çözüm önerileri öne süren
bir “ahlâk felsefesi” yorumudur.
Şu halde ruh sağlığı tedavisi için manevî terbiye, hevayı dizginlemek ya da hevaya kapılmış
olanlar için yapılması gerekenler ve hevaya kapılmanın bir neticesi olarak şuur kaybı
yaşayanların ulaştığı sonucun muhtevasına işaret eden hususları barındırmaktadır. Esasen bu
geleneğin doğrudan ilgi alanı ruh sağlığının korunması ve nefsanî hastalıkların tedavi edilmesi
olduğundan üzerinde durulan zemin tıp ilmidir. Bu geleneğin çare aradığı şey modern tıbbın
psikosomatik hastalıklar dediği ruhî sebepli beden hastalıkları ile sebebi bedendeki fizyolojik
dengenin bozulması olan ruhî hastalıklardır. Belhî Mesâlihu’l-ebdân ve’l-enfüs adlı eserinde
temel olarak bu meseleyi irdelemektedir ve kendisinden önce böyle ayrıntılı bir tez ortaya
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konulmadığını düşünmektedir.151 Öyleyse bu gelenek aslında bugünkü kriterlere göre tıp
ilimleri alanına giren meseleleri konu edinmektedir. Ancak ruhanî/nefsanî hastalıklar ile ahlâk
arasındaki yakın ilişki hasebiyle bu alan ahlâk içerisinde görülebilmiştir. Ayrıca bedenî,
fizyolojik durum ile nefsanî durumun huyları ve davranışları doğrudan etkileyen faktörler
olması ilgili literatürün ahlâka dahil edilmesini doğurmuştur.

Fizyonomi, Astroloji, Okült İlimler ve Ahlâk
Empedokles ve Hipokrat’a kadar geri götürülse de Galen’e ait olan nefsin güçlerinin bedenî
yapıya bağlı olduğu şeklindeki görüş152 filozofları ve ahlâk metni yazan âlimleri oldukça
etkilemiş, insanın bedenî yapısı, terkibi ve mizacının huylar üzerinde etkili bir faktör olduğu
kabul edilmiştir. Huylar üzerinde mizacın, yani fiziki yapının etkili olduğu anlayışı İslâm
düşünce geleneğinde birtakım ilimlerin bünyesinde hususen tartışılmıştır. İnsanın dış
görüntüsünün huyları üzerinde etkili ve hatta bir dereceye kadar belirleyici olduğunu araştıran
fizyonomi (ilmü’l-firâse) bunlardan biridir. Râgıb el-İsfahânî’ye (ö. 502/1108) göre firâset
kavramı dar anlamda, bir kimsenin dış görünüşüne bakarak onun ahlâk ve karakteri hakkında
tahminde bulunmayı ifade eder.153 İslâm dönemindeki bazı kaynaklarda tasavvufî, felsefî
(hikemî ve tabiî) ve ilâhî olmak üzere üç firâset türünden, bazı kaynaklarda da dinî ve felsefî
olmak üzere iki türden söz edilir. Keskin bir zekâ ve üstün sezgi gücüne sahip olan kişilerin
sıkı bir perhiz ve çile sonucu ruhî ve fikrî yönlerini güçlendirerek firâset sahibi olmaları
mümkündür. Bu türe tasavvufî (riyâzî) firâset denilmiştir. Allah’ın, kalbine attığı bir nur ile

Şenel, “Et-Tıbbü’r-Rûhânî Geleneğinden Söz Edilebilir mi?”, s. 201-202; İlhan Kutluer, İslam
Felsefesi
Tarihinde Ahlak İlminin Teşekkülü, (doktora tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
1989, s. 142143.
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Câlînûs, Min makâleti li-Câlînûs fî enne kuva’n-nefs tevâbi‘un li-mizâci’l-beden, s. 183.
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kulun hakkı bâtıldan, doğruyu yanlıştan, faydalıyı zararlıdan ayırmasına ve muhataplarının
karakterlerini teşhis etmesine “ilâhî firâset” adı verilmiştir.154 Taşköprîzâde ise ilahî ve riyazî
firâset şeklinde iki ayrı kategoriden bahsetmez, bunu dinî (şer‘î) firâset olarak tanımlar. Bu,
yakîn nurundan meydana gelir. Yakîn nuru ise kötü huylardan nefsi arındırmakla
(tezkiyetü’nnefs) ve yerilen sıfatlardan kalbi temizlemekle (tasfiyetü’l-kalb) oluşur. Böylelikle
ona göre kişi nihayetinde Allah’ın nuruyla bakar ve öyle bir hale gelir ki, Allah onun gören
gözü, işiten kulağı olur. Firâsetin ikinci kısmı ise felsefî, yani bilimsel olandır. Bu konuda da
filozoflar tecrübe ile huylara delalet eden emareler bulmuşlar ve bu alanda birçok kitap
yazmışlardır.155 İnsanın dış görüntüsünün huyları ve karakteri üzerinde etkisi olduğu
düşüncesini temel alan felsefî firâsetin kökenlerinin Aristoteles olduğuna dair yaygın bir
kabul erken dönemden itibaren İslâm ilim ve kültür çevrelerinde etkili olmuştur. Aristo’ya ait
olduğu iddia edilen apokrif bir metin olan Sırru’l-esrâr Yuhannâ b. Bıtrîk tarafından
Arapça’ya tercüme edildikten sonra ilim muhitlerinde ve bilhassa Osmanlı ilim ve kültür
dünyasında takip edilmiştir. Kitâbü’s-Siyâse fî tedbîri’r-riyâse olarak da bilinen bu eser İslâm
döneminde yazılan metinlerin esasını oluşturmuştur.156 İbn Sînâ’nın (ö. 428/1037) doğa
bilimlerini tamamlayan ilimler arasında saydığı firâset ilmi sonraki dönemlerde yazılan
ilimlere dair metinlerde de temas edilen bir ilimdir. Bilhassa Fahreddin er-Râzî’nin (ö.
606/1210) yazdığı Kitâbü’l-Firâse’si157 ile ulemânın da iştigal ettiği bir saha olan firâset ilmi
Osmanlı döneminde Muhyiddin İbnü’l-Arabî (ö. 638/1240), İbnü’l-Ekfânî (ö. 749/1348) ve
Seyyid Ali Hemedânî üzerinden ele alınmıştır. İbnü’l-Ekfânî’nin İkmâlü’s-siyâse fî ilmi’lfirâse adlı eserinde faydalandığı isimler arasında saydığı Aristoteles, Polemon, Hipokrat,

Süleyman Uludağ, “Firâset”, DİA, s. 116. Saçaklızâde (ö. 1145/1732) böyle bir ayrımı
Ali el-Kârî’nin (ö. 1014/1606) el-Fıkhu’l-Ekber Şerhi’nde yaptığını söyler. Saçaklızâde
Mehmed Efendi, Tertîbü’l-ulûm, s. 191.
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Muhammed b. Zekeriyya er-Râzî, Fahreddin er-Râzî, İmam Şâfiî, Muhyiddin İbnü’l-Arabî158
Osmanlı dönemi metinlerinde de sıklıkla zikredilir.159
Taşköprîzâde’nin insanın renk, şekil ve organlar gibi dış özelliklerinden ahlâkının bilinmesini
sağlayan ilim olarak tarif ettiği firâset ilmi160 bilhassa hükümdarların eş, yardımcı ve köle
seçiminde önemlidir. Hatta Osmanlı âlimi Abdurrahman Bistâmî’ye (ö. 858/1454) göre bu
ilmin hükümdar ve yöneticiler için farz-ı ayn olması beklenir.161 Taşköprîzâde’ye göre bu
ilimin faydası bunlarla sınırlı değildir. Doğası gereği sosyal bir varlık olan insanın faydalı kişi
ile zararlı kişiyi ayırdedebilmesi için firâsetten bir nebze de olsa payını alması gerekir.162
Firâset ilmini bu şekilde tanımlayarak ikiye ayıran Taşköprîzâde Miftâhu’s-sa‘âde ve benzeri
eserlerinde doğa bilimlerinde firâset ilmine daha geniş bir yer ayırır. Doğa bilimlerinin ekleri
(furû‘) arasında müstakil bir başlık ile alınan firâset kendi altındaki on bir ilmin cinsi
konumundadır, yani Taşköprîzâde’ye göre firâset bir bilgi kümesinin, ilimler topluluğunun üst
adıdır. Firâset ilminin alt dalları “ilmü’ş-şâmât ve’l-hayâlân, ilmü’l-esârîr veya ilmü’l-kef,
ilmü’l-ektâf, ilmü kıyâfeti’l-eser veya ilmü’l-kıyâfe, ilmü kıyâfeti’l-beşer, ilmü’l-ihtidâ,
ilmü’r-riyâfe, ilmu istinbâti’l-me‘âdin, ilmu nüzûli’l-gays, ilmü’l-irâfe ve ilmü’l-ihtilâc”dan
oluşmaktadır. İlmü’ş-şâmât ve’l-hayalânda insandaki ben ve benzeri şeylere bakıp onun iç
dünyasını keşfetmek amaçlanır. İlmü’l-kef olarak da bilinen ilmü’lesârîr el, ayak ve yüz
çizgilerinden hareketle kişinin huylarını keşfetme konusunu inceler. İlmü’l-ektâf keçi ve
koyunun kürek kemiğine bakarak savaş, barış, kıtlık ve bolluk konusunda bir sonuç
çıkarmayı; ilmü kıyâfeti’l-eser insan veya hayvanın yerde bıraktığı izden onun hakkında
tahminde bulunmayı; ilmü kıyâfeti’l-beşer insanların organlarına ve bunlar arasındaki ilişki ve
İbnü’l-Ekfânî, “İkmâlu’s-Siyâse fî İlmi’l-Firase [Ekfânî’nin Aynı Adlı Eseri
Üzerine]”, s. 233.
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oranlara bakıp kişilerin ruh yapılarını teşhis etmeyi, iki kişi arasındaki benzerliği dikkate alıp
aralarında nesep bağı bulunup bulunmadığını belirlemeyi araştırır. İlmü’l-ihtidâ bi’l-berârî
ve’l-akfâr sahra ve çöllerde yön tayin etme; ilmü’r-riyâfe toprağın nemine, üzerindeki
bitkilere ve orada barınan canlılara bakarak yeraltı sularını bulma; ilmü istinbâti’l-me‘âdin ise
madenlerin yerlerini belirlemenin incelendiği ilimlerdir. İlmü nüzûli’lgays yağmurun yağıp
yağmayacağını tahmin etmek; ilmü’l-irâfe içinde bulunulan durumda meydana gelen bazı
olaylardan hareketle gelecekteki olaylar hakkında akıl yürütmek; ilmü’lihtilâc organlarda
görülen seyirme, çarpıntı ve benzeri durumlardan ileride meydana gelecek olaylara dair sonuç
çıkarmak konularını araştırır.163 Fakat burada sayılan ilimlerin hepsinin ahlâk ile bir ilgisinin
olduğunu söyleyemeyiz. Bu ilimler arasında insanların huy ve karakter yapısı hakkında
konuşmayı mümkün kılan ilmü’l-kıyâfe veya ilmü’l-firâse olarak bilinen ilimdir. Firâset
ilminin tecrübeye dayalı verileri birçok ahlâk ve siyaset metninde tekrar edilmiştir.
Taşköprîzâde ise firâset ilminin bulgularını164 Risâle fî Beyâni esrâri’l-hilâfeti’linsâniyye adlı
eserinde ortaya koyar. Bu metinden örnek bir pasajla bu kısmı bitireceğiz:
Etli ve şişik yanaklar hilebazlık ve kabalığa, hastalıksız sarı ve zayıf yanaklar kirli ve kötü bir ruha, bu
özelliklerin orta olması mutedil bir ahlâka delalet eder. Yüksek ses yiğitliğe, ince ses kötü zanna, orta bir
ses güzel ve tedbirli iş yapmaya delalet eder. Genizden gelen ses ahmaklık, kibir ve anlayış kötülüğüne
delalet eder. Konuşma, oturma ve el hareketlerindeki vakar, anlayışlılık ve kavrayışlılığa delalet eder. Kısa
boyun hile ve kötülüğe, uzun ve inceliği kötü bir ahlâka ve ahmaklığa, kalın olması cehalet ve oburluğa,
orta vasıflarda olması ise doğruluk, adalet ve kavrayışlılığa delalet eder. Büyük karın cehalet, ahmaklık ve
korkalığa, karın ve göğsün zarif olması mutedil bir ahlâka, doğru düşünceye ve zihin berraklığına,
omuzların ve sırtın geniş olması yiğitliğe ve aklın hafif olmasına delalet eder. Firâset ilmi hakkında bu 177
kadarı yeterlidir.

Bu bağlamda değinmek istediğimiz bir diğer ilim astroloji (ilmu ahkâmi’n-nücûm) ve onun
alt dallarıdır. Astrolojinin matematiksel ilimlerden olan astronomiden farkı yıldızların konum
ve hareketlerinin bir işaret sistemi oluşturduğuna ve bu sistem sayesinde gelecek, şimdiki
durum ve geçmişe dair bilgi elde etmenin mümkün olduğuna inanılmasıdır. Astroloji, İslâm
, I, 351-359; Uludağ, “Firâset”, DİA, s. 116.
Taşköprîzâde, Risâle fî Beyâni esrâri’l-hilâfeti’l-insâniyye ve’s-saltanati’lma‘neviyye, vr. 119b-120a. Bu bilgilerin bir kritiği için bkz. İbnü’l-Arabî, Tedbirat-ı
İlahiyye Tercüme ve Şerhi, s. 235-240.
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ilimler tasnifi geleneğinde fizik bilimleri arasında sayılmıştır.165 Esasen astrolojinin ahlâk ile
ilişkisi kişinin ana rahmine düştüğü ve doğduğu zamanda gök cisimlerinin birbirlerine karşı
konumlarının kişinin ahlâkî yapısı üzerinde belli oranda etkili olması inancıdır. Taşköprîzâde
astronominin (ilmü’n-nücûm) hesaba dayalı, dolayısıyla matematiksel bir ilim olduğunu,
ancak astrolojinin doğa dünyasındaki işaretlerden hareketle bilinebileceğini ve bu sebeple de
fizik bilimleri arasında yer aldığını kabul eder.166 Astrolojiyi es-Sa‘âdetü’lfâhire’de “göksel
varlıkların konumlarından hareketle yeryüzündeki olaylar hakkında sonuç çıkarma” şeklinde
tanımlayan167 Taşköprîzâde ilimlere dair eserlerinde astrolojinin insan karakteri üzerinde
etkili olduğundan bahsetmemektedir. Buna karşın o, Miftâhü’s-sa‘âde’de tıpkı fizyolojide
olduğu gibi astrolojiyi bir ilimler kümesi olarak tasarlar ve astroloji kapsamında bir dizi ilme
yer verir. Bunlar ilmü’l-ihtiyârât, ilmü’r-reml, ilmü’l-fe’l, ilmü’lkur‘a, ilmü’t-tıyere ve’zzecr’dir. Bu ilimlerden bazıları doğrudan veya dolaylı olarak ahlâk kavramlarını ve
tartışmalarını konu edinir. Mesela “ilmü’l-ihtiyârât”, bir işe girişmeden önce seçilen zamanın
doğru olup olmadığını, yani eşref zamanı araştırır. O işe başlamak için iyi ve uygun ya da
kötü ve uygunsuz bir zaman olup olmadığı bu ilmin verileriyle bilinir. Burada güneşin
burçlardaki, ayın menzillerindeki konumu ve ikisi arasındaki pozisyonlar esas alınır. Bir tür
fal ilmi olan “ilmu’r-reml” ise kum üzerine çizilen belli çizgilerden hüküm çıkarmaya
dayanır.168 Bu ilimlerden bahsederken Taşköprîzâde’nin fal olgusuna bakışı da burada
üzerinde durulması gereken bir meseledir. Fal tutma anlamına gelen “tefe’ül” ve fal ilminin
(ilmü’l-fe’l) gelecekle ilgili iyi ya da kötü haberler verme şeklindeki karşılığını tasvip
etmeyen ve bunu caiz görmeyen Taşköprîzâde buna karşılık Kur’an’dan bir yer açarak
mânasıyla ilgili yorum yapma şeklindeki fal ilminin caiz olduğunu kabul eder. Nitekim Hz.
Peygamber ve ashâptan da bu yönde rivayetler gelmiştir.169 Taşköprîzâde yazılan belli
harflerden yorum çıkarma ilmi olan “kur‘a ilmi” ve çeşitli hayvan ve insanların ses, davranış
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ve izlerinden hareket ederek açılan fal ilimleri olan “zecr” ve “tıyere”170 hakkında da bunları
tasvip edici bir görüşe sahip değildir.171 Astrolojiye yakın olan ilimlerden biri iki veya daha
fazla gezegenin aynı burçta bulunması halini inceleyen “ilmü’l-kırânât”tır.172
Taşköprîzâde’nin matematiksel ilimler arasında saydığı bu ilim astrolojiye yakındır. Bu ilim
göksel cisimlerin konumlarının yeryüzünde tufan ve devletlerin yıkılması gibi birtakım büyük
hadiselere delaletini inceler.173
Okült ilimler (el-ulûmü’l-hafiyye) bünyesinde de ahlâk meselelerinin belli bir karşılığı vardır.
Mesela sihir ilmi gibi ilim olarak addedilen sahalarda ilginç tartışmalara şahit olmak
mümkündür. Şöyle ki, birtakım güçleri kullanmak suretiyle insanların fiil ve davranışları
üzerinde etkili olup hayatın doğal akışına müdahale etme fıkhî olduğu kadar ahlâkî bir
meseledir. Bu ilimlerdeki bilgilerle düzenbazlık ve sahtekarlık yollarının öğrenilmesi, bazı
siyasî amaçlara gayr-ı meşru yollarla ulaşma gibi menfi şeyler amaçlanırken çok az da olsa
insanların arasını düzeltme gibi amaçlar da söz konusudur. Osmanlı uleması arasında rağbet
gören ilimlerden olan okült ilimler Taşköprîzâde’nin de ilgi alanına girmiştir. Miftâhu’ssa‘âde
gibi eserlerinde bu ilimlere müstakil başlıklar açan Taşköprîzâde sihir ilmini (ilmü’ssihr)
fizyonomi ve astrolojide olduğu gibi bir üst ilim olarak görmüş ve bu ilmin kapsamında on
dört ilimden bahsetmiştir: Kehanet ilmi, nîrencât ilmi, havâs ilmi, efsun ilmi, cin ve melekleri
kontrol altına ilmi (ilmü’l-‘azâim), cin ve melekleri çağırma ilmi (ilmü’l-istihdâr), yıldızların
ruhaniyetini çağırma ilmi (ilmu da‘veti’l-kevâkib), harf ve şekillerle örülü
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İlyas Çelebi, “Fal”, DİA, s. 138.
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Taşköprîzâde, Miftâhü’s-sa‘âde, I, 362-363.
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Yavuz Unat, “Kırânât”, DİA, s. 437.
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, I, 386; a. mlf., es-Sa‘âdetü’l-fâhire, vr. 124b.
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çizgilerden hüküm çıkarma ilmi, kendini gizleme ilmi (ilmü’l-ehfâ), düzenbazlık ilmi
(ilmü’lhiyeli’s-Sâsâniyye), sahtekarlık ilmi (ilmü keşfi’d-dekk ve idâhi’ş-şekk), gözbağcılık
ilmi (ilmü’ş-şa‘beze ve’t-tahayyülât), akılları çelme ilmi (ilmü ta‘alluki’l-kalb), özel ilaçlar ve
maddelerden faydalanma ilmi (ilmü’l-isti‘âneti bi-havâssi’l-edviyeti ve’l-müfredât). Havas
ilmi Zebûr, İncil ve Kur’an-ı Kerîm’de geçen Allah’ın en güzel isimlerinin belli bir sıraya
göre okunması ve yazılması ilmidir. İnsan nefsi bu isimler ve dualarla meşgul olmak suretiyle
bunların dışındaki şeylerden arınmış bir hale gelir ve nurlar insanda tecelli eder. Dolayısıyla
bu ilim bir anlamda nefsi arındırma ilmidir.174
Gizli ilimler kapsamında olan ve ahlâk ile bir şekilde ilişki kurabileceğimiz başka ilimler
Miftâhu’s-sa‘âde’de matematik ilimler ve dinî ilimlerin altında ele alınmıştır. Aritmetiğin alt
disiplinlerinden olan ve sayı mistisizminin bir türü olan “ilmü havâssi’le‘dâdi’l-mütehâbbeti
ve’l-mütebâğida” bunlardan biridir.175 Taşköprîzâde’nin dinî ilimlerin alt disiplinleri arasında
saydığı ve yine sayı mistisizmi kapsamında olan “ilmühavâssi’lhurûf”, “ilmü’l-havâssi’rrûhâniyye” ve “ilmü’l-hurûfi’r-rûhâniyye”yi de bunlara ilave edebiliriz.176 Miftâhu’ssa‘âde’de geçmeyen, ancak es-Sa‘âdetü’l-fâhire’de açıklanan bazı ilimleri de bu çerçeveye
dahil etmek mümkündür. Mesela birbirlerine karşı nefret duyan kalpler arasında sevginin
nasıl oluşabileceğini inceleyen “ilmü’t-tebârüc” ve nefsi eğitme amacıyla farklı “içecek
kapları üretme ilmini (ilmü alâti’r-rûhâniyye)”177 bu bağlamda sayabiliriz. Müellif cin ve
melekleri kontrol altına ilminin iki kişi arasında ülfeti sağlama ve şifaya müncer olma gibi
işlevlerinden de bahsetmiştir.178
Taşköprîzâde’nin eserlerinde ilim olarak saydığı bilgi sahaları İslâm toplumlarında ve
kültüründe bir şekilde yer bulduğu için o, öncelikle bunları tanıtmayı amaçlamıştır. Bu, onun
eserlerinde bahsettiği tüm ilimlere karşı müspet bir tutum içinde olduğu anlamına gelmez.
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Taşköprîzâde, Miftâhü’s-sa‘âde, I, 364-370.
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Taşköprîzâde, Miftâhü’s-sa‘âde, I, 396.
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Taşköprîzâde, Miftâhü’s-sa‘âde, II, 591-592.
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Taşköprîzâde, es-Sa‘âdetü’l-fâhire, vr. 126a, 128b.
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Zira onun yukarıda sayılan sihir ilimleriyle ilgili genel yaklaşımı bunların dinen caiz olmadığı
ve ancak zararlarından korunma amacıyla öğrenilebileceğidir. Bu anlamda sihir ilimlerini
mübâh gören, dahası peygamberlik iddia edenlere karşı ön alabilmek için öğrenilmesini farz-ı
kifâye kabul eden âlimler olmuştur.179 “Kendisiyle amel atmek caiz değil, ancak
sakıncalarından korunmak için öğrenmek mübahtır” diyen İbnü’l-Ekfânî bunlardan biridir.180
Taşköprîzâde, kehanetin haram olduğuna,181 sihir ve tılsım ilimlerinin yerilen ilimlerden
olduğuna,182 sahtekarlık ilminin haram olması sebebiyle ayrıntılarına girmeyeceğine işaret
etmesine karşın183 birtakım gnostik ve hurûfî eğilimlere de kapı aralayan ifadelere sahiptir.
Mesela o “ilmü havâssi’l-hurûf” ve “ilmü’l-havâssi’r-rûhâniyye” gibi ilimlerin de
faydalarından söz eder.184
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180

, I, 338, 364-365; a. mlf., es-Sa‘âdetü’l-fâhire, vr. 125a.
İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-kâsıd ilâ esne’l-makâsıd, s. 49.
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Taşköprîzâde, es-Sa‘âdetü’l-fâhire, vr. 125b.
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Taşköprîzâde, Miftâhü’s-sa‘âde, III, 11.

183

Taşköprîzâde, Miftâhü’s-sa‘âde, I, 369; a. mlf., es-Sa‘âdetü’l-fâhire, vr. 125b.
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ÇALIŞMA SORULARI
1.
kimdir?

Felsefî ahlâk düşüncesinde “et-tıbbu’r-ruhânî” anlayışının en etkili ismi

a.İbn Sînâ
b.Ebubekir er-Râzî
c.İbn Miskeveyh
d.Fârâbî

e.İbn Bâcce
2. İbn Sînâcı ilimler tasnifinde pratik felsefenin kapsamına giren ilimlerle ilgili
kriter aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğru olarak dile getirilmiştir?
a.İnsanların fiil ve davranışlarına konu olabilen ve bir şekilde yönetimin esas olduğu
meseleleri inceler.
b.Nefsin erdem ve erdemsizliklerini inceler.
c.Ev halkının yönetimi meselesini ele alır.

d.İnsanların her tür fiil ve davranışlarını konu edinir.
e.Ahlâk ve siyaset felsefesini kapsar.
3. İlimlerin, dinî ve insanî şeklindeki ayırımı hangi düşünüre aittir?
a.İbn Miskeveyh
b.Fârâbî
c.Kindî

d.İbn Sînâ
e.İbn Bâcce
CEVAP ANAHTARI: 1. B, 2. A, 3. C
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?

Ahlâkın bir bilim ve disiplin olarak temellendirilmesi daha ziyade Aristoteles
felsefesinde gerçekleşmiş ve İslâm filozofları böyle mirası devaralarak ahlâk sahasına öncelikle
bir ilim olarak bakmışlardır. Bu ünitede İslâm felsefe geleneğinde ahlâkın bir ilim olarak neye
tekabül ettiği, adı, konusu, ilimler arasındaki yeri gibi hususlar ele alınmıştır.

7. ÜNİTE
İSLÂM AHLÂK FELSEFESİ:
TEMEL ÖZELLİKLER VE LİTERATÜR

İ.Ü. İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

İslâm düşünce geleneğinde ahlâkın bir ilim dalı olarak addedilmesi ve ahlâk alanının
bir disiplin şeklinde ele alınması öncelikle filozofların açtığı bir çığırdır. Bilhassa Yunan felsefe
metinlerinin Arapça’ya çevrilmesi sürecinde Aristotelesçi ilim tasavvurunun tezahürüyle ahlâk
bir ilim dalı olarak ele alınmıştır. Filozofların ilimler tasnifinde müstakil bir ilim olarak
konumlandırdıkları ahlâk, pratik felsefenin diğer dalları olan ev yönetimi ve siyasetle birlikte
amelî hikmetin bir parçasıdır. Bu durum sonraki literatürün oluşmasında da etkili olmuştur.
Zira daha sonra filozoflar ahlâkı bağımsız olarak ele aldıkları gibi amelî hikmetin üç
bölümünün birlikte yazıldığı bir literatür de gelişmiştir. Bunun dışında sonraki yüzyıllarda bazı
ulemânın da ahlâkı bir ilim olarak görüp eserler yazdıkları bilinmektedir. Bu bölümde öncelikle
felsefî ahlâkın temel özellikleri ele alınacak ve ikinci olarak da felsefî ahlâk literatürü üzerinde
durulacaktır.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

İslâm düşünce geleneğinde
felsefî ahlâkın temel özellikleri
ve felsefî ahlâk
literatürü

Kazanım

Felsefî ahlâkın ana özellikleri.
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et-Tıbbu’r-ruhânî

7. İSLÂM AHLÂK FELSEFESİ: TEMEL ÖZELLİKLER VE LİTERATÜR
Felsefî Ahlâk ya da Ahlâk Felsefesi
İslâm düşünce geleneğinde ahlâkın bir ilim dalı olarak addedilmesi ve ahlâk alanının
bir disiplin şeklinde ele alınması öncelikle filozofların açtığı bir çığırdır. Bilhassa Yunan felsefe
metinlerinin Arapçaya çevrilmesi sürecinde Aristotelesçi ilim tasavvurunun tezahürüyle ahlâk
bir ilim dalı olarak ele alınmıştır. Filozofların ilimler tasnifinde müstakil bir ilim olarak
konumlandırdıkları ahlâk, pratik felsefenin diğer dalları olan ev yönetimi ve siyasetle birlikte
amelî hikmetin bir parçasıdır. Bu durum sonraki literatürün oluşmasında da etkili olmuştur.
Zira daha sonra filozoflar ahlâkı bağımsız olarak ele aldıkları gibi amelî hikmetin üç
bölümünün birlikte yazıldığı bir literatür de gelişmiştir. Bunun dışında sonraki yüzyıllarda bazı
ulemânın da ahlâkı bir ilim olarak görüp eserler yazdıkları bilinmektedir.
Bu bölümde öncelikle felsefî ahlâkın temel özellikleri ele alınacak ve ikinci olarak da
felsefî ahlâk literatürü üzerinde durulacaktır. Felsefî ahlâk, ahlâk meselerini felsefî zeminde
tartışan, bununla birlikte naslar başta olmak üzere İslâm kültür mirasından faydalanan bir ahlâk
anlayışıdır. İslâm’da felsefî ahlâkın gelişmesinde yukarıda işaret edilen hikemiyât literatürü
yanında özellikle Eflâtun, Aristo, Galen ve Porfiryus’un IX. asrın ortalarına kadarki dönemde
Arapça’ya çevrilen eserleri özel bir öneme sahiptir. Bu eserler ahlâkî meselelerin tartışma
zeminini büyük oranda belirlemiş, pek çok durumda da bu etki sadece filozoflarla da sınırlı
kalmamıştır. Meselâ, Galen (ö. ykl. 200) İslâm tıp, mantık ve ahlâk tarihinde önemli bir
figürdür. O, Yunanca aslı kaybolan ve Arapça muhtasar bir şekli bize ulaşan ve Eflâtun ile
Aristo’nun psikoloji ve ahlâk görüşlerini uzlaştırmaya çalıştığı Muhtasar fi’l-ahlâk (Peri
Ethon) adlı eseriyle, İslâm filozoflarının psikoloji ve ahlâk konusundaki yaklaşımlarının
temelini teşkil etmiştir. Onun bilhassa nefsin üç gücüne karşılık gelen ve adaletin bunların
uyumu veya dengesi olduğu hikmet, şecaat/yiğitlik ve iffet şeklindeki temel erdem tablosu
yanında beden sağlığı ile ruh sağlığı arasında kurduğu Eflâtuncu paralellik ve benzerlik de
İslâm ahlâkının gelişmesinde belirleyici olmuştur.185 Ancak İslâm ahlâkını etkileyen en önemli
Yunanca ahlâk metni, kuşkusuz Huneyn b. İshâk (ö. 260/873) tarafından tercüme edilen
Aristo’nun Nikomakhos’a Etik’idir. Porfiryus başta olmak üzere Fârâbî ve İbn Rüşd tarafından
şerhedilen eser, “mutluluk”, “erdemler” ve “erdemli orta” başta olmak üzere çoğu konuda,
sadece filozofları etkilemekle kalmamış, ahlâk konusunda yazan diğer müslüman düşünürlere
de tesir etmiştir. Söz gelimi Kindî ve Ebû Bekir er-Râzî’nin (ö. 313/925) ahlâkî eserlerinde
Sokrat ve Eflâtun’un yanı sıra Stoacı ve Sinik apetheia (ruh dinginliği) idealinin yansımaları
takip edilebilir. Fârâbî (ö. 339/950), Yahyâ b. Adî (ö. 363/974), İhvân-ı Safâ (IV./X. yüzyıl) ve
İbn Sînâ (ö. 428/1037) gibi sonraki filozofların eserlerinde Eflâtuncu ve Aristocu etki daha
bariz bir hal alır ve bu döneme kadar ihmal edilen Eflâtunculuğun siyasî boyutu da öne çıkmaya
başlar. İslâm’da felsefî ahlâk denilince ilk akla gelen İbn Miskeveyh’in eserinde ise Eflâtuncu,
Aristocu, Yeni Eflâtuncu ve Stoacı unsurların ustaca işlendiği ayrıntılı ahlâk sistemiyle karşı
Macid Fahri, İslâm Ahlâk Teorileri, çev. Muammer İskenderoğlu, Atilla Arkan,
(İstanbul: Litera Yayıncılık, 2004), s. 95-97.
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karşıya kalsak da İbn Miskeveyh’in eserinde siyasî boyut eksiktir. Bu eksiklik Nasiruddin etTûsî’nin (ö. 672/1274), ardından Devvânî (ö. 908/1502) ve Kınalızâde Ali Çelebi’nin (ö.
979/1572) eserlerinde “ev ekonomisi” ve “siyaset felsefesi”ne dair geniş incelemelerle telafi
edilir.186
İslâm düşüncesinde ahlâkı kısaca temas ettiğimiz bu çerçevesinde inceleyen sahaya
ahlâk felsefesi ya da felsefî ahlâk demek mümkündür.

Ahlâk Felsefesinin İki Ciheti: Ahlâkın Nazarî ve Amelî Vecheleri
Burada şöyle bir soru sormak mümkündür: Ahlâk araştırması salt eylemin mahiyetine
dair bilgi ile mi ilgilenir yoksa bunun eyleme dair bilgiyi önceleyen bir vechesi de var mıdır?
Felsefî ahlâk anlayışı, ahlâkı teorik ve pratik olarak iki düzeyde tahlil eder. Huyların
kaynağı olması bakımından nefs, huy, meleke, hal, mizaç kavramları, huyların değişmesi gibi
meseleler ahlâk felsefesinin nazarî anlamda temel tartışmaları olarak tebarüz eder. Mesela
Adududdin el-Îcî’nin (ö. 756/1355) el-Ahlâku’l-Adudiyye olarak da bilinen dört bölümlü ahlâk
risalesinin ilk bölümü nazarî ahlâk başlığını taşımaktadır. Müellif bu bölümde insan nefsinin
güçleri ve bu güçlerin fazilet ve reziletleri ile huyların değişip değişmeyeceğini
incelemektedir.187 Bu risale üzerine yazılan şerhlerde “nazarî” kavramına yönelik açıklamalar
önemli bir alt tartışma olarak kendini göstermektedir. Esasen, teorik felsefenin konusu eylemin
dışında bir şeydir, ancak teorik felsefede eylem ve uygulamaya taalluk eden şeyler de bir
şekilde araştırılmaktadır. Nitekim tıp ve mantık gibi uygulamalı tarafı da olan ilimler pratik
felsefenin bir parçası değildir. Buna karşın doğrudan eylemi mesele edinen hususlar doğa
bilimi, matematik bilimler ve metafizik gibi alanlarda araştırma meselesi olmaz. Pratik felsefe
insanın yapmaya muktedir olduğu ölçüdeki yapıp-etmeler ve fiillerle icra edilen şeylerin
araştırıldığı sahadır. Fakat bu da pratik felsefenin konu ve meselelerinin sadece niteliği ve
uygulamaya esas olması bakımından eylemler olduğu anlamına gelmez. Zira pratik felsefe de
kendi içinde teorik ve pratik olarak iki kısma ayrılır. Îcî, birinci makalede bunların birincisi,
yani eylemin niteliğine taalluk etmeyen teorik kısmı ele almıştır. Bunlar ifade edildiği gibi
nefsin güçleri, huyları ve bunların değişmesi hususlarıdır. Eylemin niteliğine taalluk eden
şeyler eğer insanın nefsin güçlerini dünya ve âhireti için doğru kullanacak şekilde yönetmesi
ile ilgili ise bu, bireysel ahlâktır. Eylemin niteliğine taalluk eden şeyler eğer insan türünün her
iki dünyada faydasını ortaya çıkarmak ise -ki ünsiyet ve bir arada yaşamanın kaynağı da budursöz konusu olan ev yönetimidir. Eylemin niteliğine taalluk eden şeylerin amacı toplumun
ahvâline bir düzen koymak, adalet ve hakkaniyet ilkeleri uyarınca Allah’ın kulları arasında
Alıntılar için bkz. Hasan Hüseyin Bircan, “Ahlâk: Mutluluk ve Erdem”, İslâm
Felsefesi: Tarih ve Meseleler, ed. M. Cüneyt Kaya, (İstanbul: İSAM, 2013), s. 657-658.
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Mustakim Arıcı, “Adududdîn el-Îcî’nin Ahlâk Risalesi: Arapça Metni ve Tercümesi”,
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insanlık ve yardımlaşma erdemlerinin devamını sağlamaksa bu, siyaset felsefesinde ele
alınır.188 Böylece Îcî metni ve şerhlerinde amelî hikmetle eş değer sayılan ahlâkta insan nefsi
ve güçleri, huyların değişip değişmeyeceği meselesi, erdemler ve reziletler tartışmasının nazarî
ahlâk, faziletlerin korunması ve kazanılması, aile ahlâkı ve siyaset bölümünün ise pratik ahlâka
tekabül ettiğini söyleyebiliriz.189

Ahlâk Felsefesinin Konusu
Ahlâkın bir ilim olarak temellendirilmesinde başvurulacak çerçeve burhan teorisidir ve
bunu da en iyi açıklayan Fârâbî ve İbn Sînâ’dır. Fârâbî’ye göre burhânî yöntemi kullanan nazarî
ilimler üç şeyi kapsamaktadır: Konular, meseleler ve ilkeler. Her ilmin bir konusu vardır ve
nazarî ilimleri birbirinden ayıran farklı varlık mertebelerinin karşılığı olan konularıdır.190 İbn
Sînâ da ilimlerin konularını bu varlık görüşüne göre belirlemiştir. İbn Sînâ eş-Şifâ/el-İlâhiyyât
I.1’de ilimlerin konusu ile meselesi arasındaki farka işaret etmekte ve bu ayırımı metafiziğin
konusu, meseleleri ve amacına uyarlamaktadır.191 Fakat İbn Sînâ’nın nazarî ilimlerin konusu,
meseleleri, ilkeleri hakkında yaptığı bu belirleme onun eserlerinde ve İbn Sînâcı gelenekte
amelî ilimlerde, yani ahlâk, ev yönetimi ve siyasette üzerinde pek de önemle durulan bir husus
değildir. Buna karşılık İbn Sînâ’dan sonra bilhassa Nasiruddin Tûsî ile birlikte önemli ahlâk
klasiklerinde amelî ilimlerin konusu, meseleleri ve amacı gibi ilimlerin mukaddimesi sayılan
hususlara değinildiğini görmekteyiz. Nasiruddin Tûsî Ahlâk-ı Nâsırî’nin birinci bölümünün ilk
faslında nazarî ilimlerin konusu ve ilkeleri olduğu gibi ahlâk ilminin de konu ve ilkeleri
olduğunu söylemektedir. Bu ilmin konusu “güzel ve övülen ya da kötü ve yerilen iradeli
eylemlere kaynaklık etmesi bakımından insan nefsidir”. İnsan nefsinin mahiyeti, gayesi, güçleri
ve yetkinliğinin nerede olduğunun bilinmesi ahlâk ilmine bir temel teşkil eder. Öyleyse nefse
dair meselelerin bilinmesi ondan sadır olacak fillerin bilinmesinden önce gelir. Bu bakımdan
Tûsî ahlâkın fayda cihetinden doğa biliminden daha genel ve kapsamlı olması sebebiyle nefse
dair tüm araştırmanın doğa biliminde yapılmasını doğru bulmaz.192 Ancak burada şöyle bir
sorun ortaya çıkmaktadır. Ahlâk en yüce ilim ise nefs de dahil olmak üzere ahlâk ilminin
ilkelerinin pek çoğunun doğa bilimlerinin meseleleri olması ve orada temellendirilmesi nasıl
açılanacaktır? Bu soru hem Tûsî’de hem de Devvânî’de cevap bulmamış gözüküyor. Zira
Devvânî de ahlâk ilminin en üst ilim olduğunu ve konusunun da “güzel ve çirkin, iyi ve kötü
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2008), s. 36.
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fiillerin düşünce ve irade ile kendisinden meydana gelmesi hasebiyle insan nefsi” olduğunu
söylemektedir.193 İbn Miskeveyh de bu mânâya işaret eder ve nefsin diğer ilimlerde açıklanan
ilkelerden olduğunu, kendisinin de ahlâkın huylarla ilgili asıl meselelerine başlamadan önce
nefsin mahiyeti ve benzeri hususlara kısaca işaret edeceğini ifade eder.194195 Tûsî’yi takip eden
isimlerden biri Ahmed b. Hüsamüddin elAmâsî’dir (ö. 1406’dan sonra). 1406 yılında Amasya hâkimi iken Çelebi Mehmet’e
sunduğu Ahlâk-ı Nâsırî formatındaki Türkçe eseri Mir’âtü’l-mülûk’ta Amâsî, herhangi bir cihet
belirtmeksizin ahlâk ilminin konusunun insan nefsi olduğunu dile getirir.196 Bu gelenek içinde
önemli bir yeri olan ve mümtaz bir ahlâk klasiği Ahlâk-ı Alâî’nin müellifi Kınalızâde Ali Çelebi
de aynı görüşleri devam ettirir. Ona göre aklî ilimlere, ele alınan disiplinin konusu ve faydasının
ne olduğu ile başlamak tercihe bağlı bir uygulamadır ve o da buna göre söz konusu eserin
başlarında ilimleri tasnif eder, ahlâk ilminin yerini belirler, konusu ve amacını açıklar:
“Hakîm-i muhakkik Hâce Nasîr-i Tûsî eydür ki ‘Çün ilm-i meşrû‘un fîh nefs-i insânî
nice hulk iktisâb etmek gerek ki andan sâdır olan ef‘âl cemîl ü mahmûd ola, ânâ ilmdir.’ Pes
bu ilmin mevzû‘u nefs-i insânîdir, ammâ şol cihetle ki ândan ahlâk-ı cemîle-i mahmûde yâ
kabîha-i mezmûme bi’l-ihtiyâr sâdır olur.”197
Kınalızâde konunun böyle belirlenmesine binaen ahlâk ilmine nefsle başlanması
gerektiğine kâildir. Ancak literatürde ahlâk ilminin konusunun insan nefsi olduğunu kabul
edenler kadar başka bazı tekliflerin yapıldığını da görüyoruz. Hatta Tûsî’nin yaklaşımın genel
bir kabul görmediğini de söyleyebiliriz. Bu eserlerde ahlâk ilminin konusunun insan nefsinden
ziyade psikolojik melekeler (el-melekâtü’n-nefsâniyye) ya da huylar (ahlâk) olduğu dile
getirilmiştir. Mesela kronolojik olarak Tûsî’ye yakın bir müellif olan Kadı Beyzâvî, ilimler
tasnifine dair özlü eseri Ta‘rîfâtu’l-ulûm’da ahlâkı, erdem türlerini bilmeyi sağlayan ilim olarak
tanımlamakta, konusunun da alışkanlık edinilebilecek türdeki nefsanî melekeler (elmelekâtü’n-nefsâniyye mine’l-umûri’l-‘âdiye) olduğunu belirtmektedir. 198 Kadı Beyzâvî’nin
ahlâkın konusu olarak belirlediği bu tanımın aynısını daha sonra İbnü’l-Ekfânî (ö. 749/1348)

Harun Anay, Celaleddin Devvani, Hayatı, Eserleri Ahlâk ve Siyaset Düşüncesi,
(Doktora tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994, s. 268-269.
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tekrarlamıştır. 199 Molla Lütfi, ahlâk ilminin konusunun kötü ve iyi olmaları ve kötülerinin
iyilere nasıl dönüştürüleceği bakımından huylar olduğunu söyler.200 Bu görüşe sahip olanlardan
biri de Taşköprîzâde’dir. Taşköprîzâde hem Îcî’nin Ahlâk-ı Adudiyye’sine yazdığı şerhte ve
hem de Miftâhü’s-saâde’de ahlâk iminin konusu, amacı ve ilkeleri üzerinde durur:
“(...) Ahlâk ilminin tanımı övülen huyları kazanmak ve yerilen huyları terketmek
açısından bu huylara dair bilgidir. Ahlâk ilminin konusu övülenlerin, zemmedilenlerle
değiştirilmesi bakımından insan huylarıdır, gayesi ise dünya ve âhiret hayatında iftihar edilecek
mutluluklar ile insan nefsinin yetkinleşmesidir. Zira elçi ve nebilerin gönderilmesindeki amaç,
akaide taalluk eden hususlarda yakinî bilgiye ulaşmanın ardından huyların güzelleştirilmesidir.
Nitekim Hz. Peygamber (a.s.) ‘Ben, ahlâkî güzellikleri tamamlamak için gönderildim’ 201
buyurmuştur.202
Taşköprîzâde Miftâhu’s-saâde adlı eserinde ise ahlâk ilminin konusunun ifrat ile tefrit
arasındaki itidali yakalamak bakımından nefsanî melekeler olduğunu belirtmektedir. 203
Anlaşılan o ki Taşköprîzâde’nin yaptığı gibi nefsanî melekeler huylar ile eş anlamlı olarak
kullanılmaktadır. Literatürde ahlâkın konusuyla ilgili bu ikili durumu görmesi ve meseleyi
tahlil etmesi bakımından burada Mehmet Emin Şirvânî’ye (ö. 1036/1627) de atıf yapmak
yerinde olur. Onun el-Fevâidü’l-Hâkâniyye el-Ahmedhâniyye adlı eseri ilimlerde tartışılan
meseleleri öne çıkartmaktadır. Şirvânî ahlâk ilminde tartışılan ilk mesele olarak ahlâk ilminin
konusuna değinir. Bu farklılık önemsiz bir ayrıntı değildir. Zira konunun ne olduğu ahlâk ile
ilmü’n-nefs ve daha genel anlamda ahlâk ile doğa bilimi arasındaki ilişkiyi de belirleyecektir:
“(...) Ahlâk, erdemler ve reziletlere, erdemler ile nefsin nasıl bezeneceği ve reziletlerden
de nefsin nasıl korunacağına dair bir ilimdir. Ahlâk ilminin konusu, huylar ve melekelerdir ya
da bunlarla nitelenip nitelenmemesi bakımından insan nefsidir.”204
Mehmed Emin Şirvânî ahlâk ilminin konusu olarak bu ikisinden birinin kabul
edilmesine göre farklı sonuçların doğacağını belirtir ve devamında bunların ikisini de tahlil
eder. Bu durumda literatürde ahlâkın konusu hakkında iki farklı görüş olduğunu, her ikisinin
de savunucularının bulunduğunu söyleyebiliriz.
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Felsefî Ahlâk Literatürüne Kısa Bir Bakış
İslâm düşüncesinde filozofların önderlik ettiği ve sonraki yüzyıllarda felsefî tarzı
kullanan ulemânın da dâhil olduğu bu literatür felsefenin diğer alanlarına göre daha az eser
üretilen bir sahadır. Ancak yine de birbirinden farklı yazım tarzları ve niceliklerden oluşan
önemli bir literatür söz konusudur. Bu literatürle ilgili bir tasnifte felsefî ahlâk metinleri iki
farklı geleneğe göre taksim edilir: (i) Bir yanda Kindî’nin Risâle fi’l-hîle li-def‘i’l-ahzân ve
Ebû Bekir er-Râzî’nin et-Tıbbü’r-rûhânî örneklerinde olduğu gibi ruhî terapi veya ruhanî tıp
olarak kendini gösteren oldukça popüler bir gelenek söz konusudur. Bu geleneğe önceki ünitede
kısaca işaret edilmiştir. (ii) Diğer yanda ise yine Ebû Bekir er-Râzî’nin es-Sîretü’lfelsefiyye,
Fârâbî’nin Tahsîlü’s-sa‘âde ve et-Tenbîh alâ sebîli’s-sa‘âde’si, İbn Miskeveyh’in Tehzîbü’lahlâk’ı gibi örneklerde geliştirilen sistematik ve ayrıntılı ahlâk eserleri söz konusudur.205
İbn Miskeveyh’ten sonra da İslâm’da felsefî ahlâkın, birbiriyle ilgili olmakla beraber,
farklı özellikler taşıyan iki ana çizgiyi takip ettiğini söylemek mümkündür: Bunlardan ilki (ii.i)
Farsça ve daha sonra Türkçe yazılan ahlâka dair eserlerdir ki, bunlar büyük ölçüde İbn
Miskeveyh’in sistemleştirdiği düşünce tarzını takip etmektedir. Bu eserlerin başında Tûsî’nin
Ahlâk-ı Nâsırî’si gelir ve bu eser daha sonra kaleme alınan birçok esere kaynak teşkil etmiştir.
Ahlâk-ı Nâsırî’nin ilk örneği Sirâceddin el-Urmevî’nin (ö. 682/1283), Anadolu Selçuklu
Sultanı II. İzzeddin Keykâvûs’a (slt. 1246-1257) ithaf ettiği Farsça Letâifü’l-hikme’dir.
“Hikmet-i ilmî” ve “hikmet-i amelî” şeklinde iki bölümden oluşan eserin pratik felsefe
kısmı Tûsî sonrası ilk metindir. Kutbüddin eş-Şîrâzî’nin Dürretü’t-tâc adlı eserinin pratik
felsefe bölümü Urmevî’den iktibasla yazılmış olup Tûsî sonrası listeye eklenmelidir. Şîrâzî
amelî hikmet bölümünü siyâset-i bedenî (tehzîb-i ahlâk), siyâset-i menzilî ve siyâset-i medenî
şeklinde üçe ayırarak tahlil etmiştir. Tûsî örneğini sürdüren bir başka XIII. yüzyıl filozofu
Şemseddîn eş-Şehrezûrî’nin (ö. 687/1288’den sonra) eş-Şeceretü’l-ilâhiyye adlı eserinin pratik
felsefe bölümü Ahlâk-ı Nâsırî’nin Arapça bir ihtisarıdır. Gıyâseddin Mansûr ed-Deştekî eşŞîrâzî’nin (d. 948/1531) el-Hikmetü’l-ameliyye’si de Tûsî çizgisindeki bir başka metindir.
Bu bağlamda Rükneddin Muhammad b. Ali el-Cürcânî’nin (ö. 728/1327’den sonra)
yaptığı Arapça Ahlâk-ı Nâsırî çevirisine de temas etmemiz gerekir.
Bunların en önemlileri, Devvânî’nin Ahlâk-ı Celâlî’si, Kâşifî’nin (ö. 910/1504)
nispeten daha basit olan Ahlâk-ı Muhsinî’si ve nihayet Kınalızâde Ali Çelebi’nin Ahlâk-ı
Alâî’sidir. 206 Adududdîn el-Îcî’nin el-Ahlâku’l-‘Adudiyye adlı risalesi İbn Miskeveyh (ö.
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421/1030) ve Nasiruddin Tûsî (ö. 672/1274) ile temayüz eden çizgiyi devam ettiren ve pratik
felsefenin genel ilkelerini veren özlü bir çalışmadır. 207 Adududdîn el-Îcî’nin bu eseri başta
öğrencisi Şemsüddin Muhammed b. Yusuf el-Kirmânî (ö. 786/1384) olmak üzere bir çok âlim
tarafından şerhedilmiştir. Seyfüddin el-Ebherî (ö. 800/1397), Ebü’l-Fadl Muhammed
elKazerûnî (ö. ?), Taşköprîzâde Ahmed Efendi (ö. 968/1561), Müneccimbaşı Ahmed Dede (ö.
1113/1702), İsmail Müfid el-İstanbûlî (ö. 1217/1803) ve Mehmed Emin İstanbûlî (ö. ?) gibi
isimlerin yazdığı şerhlerden başka müellifleri tespit edilemeyen bir şerh ile ayrıca Timurlu
hükümdarı Gıyaseddin Baysungur’a (ö. 837/1434) sunulan müellifi meçhul bir şerh daha söz
konusudur. Ayrıca bu risaleye yazılan tüm şerhler arasında en kapsamlısı olma özelliğini haiz
Müneccimbaşı Ahmed Dede şerhi de felsefî ahlâk ve Osmanlı ahlâk düşüncesi bakımından
önemli bir metindir.208
(ii.ii) İkinci çizgi ise Fârâbî’nin daha metafizik mahiyetteki ittisâl kavramına dayalı
olan ve İbn Sînâ’nın İşrâkī düşünceye kaynaklık eden eserlerinde belirgin hale gelen çizgidir
ki, bunun en önemli temsilcileri, İbn Bâcce (ö. 533/1139) ve İbn Tufeyl’dir (ö. 581/1185). Bu
filozoflardan ilki, bir ârifin ruhanî tekâmülünü anlatan Tedbîrü’l-mütevahhid’in, ikincisi ise
yine benzer bir konuyu hikâye üslûbu içinde anlatan Hay b. Yakzân’ın müellifidir.
Aralarındaki farklara rağmen her iki eserde de tasavvufî unsurlar ağır basmaktadır.
Konu, aklını son noktaya kadar kullanmasını bilen bir insanın hakikate ulaşmak için yaptığı
fikrî ve ruhî yolculuktur.209

Daha önce tarafımızdan tahkik edilen ve çevirisi yapılan bu risale için bkz. Mustakim Arıcı,
“Adududdîn elÎcî’nin Ahlâk Risalesi: Arapça Metni ve Tercümesi”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim
Araştırmaları, 15 (Mart 2009), s. 135-172.
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ÇALIŞMA SORULARI
1. Aşağıdaki müellif ve eser eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
a.Kindî/Risâle fi’l-hîle li-def‘i’l-ahzân
b.Nasiruddin Tûsî/Ahlâk-ı Celâlî
c.İbn Miskeveyh/Tehzîbü’l-ahlâk
d.Fârâbî/Tahsîlü’s-sa’ade
e.Adududdîn el-Îcî/el-Ahlâku’l-‘Adudiyye
2. “Ahlâkın bir ilim olarak temellendirilmesinde başvurulacak çerçeve ...................dir
ve bunu da en iyi açıklayan Fârâbî ve İbn Sînâ’dır. Fârâbî’ye göre burhânî yöntemi kullanan
nazarî ilimler üç şeyi kapsamaktadır: Konular, meseleler ve ilkeler.” cümlesinde boş bırakılan
yere gelmesi gereken kavram hangisidir?
a.İtidal teorisi
b.Adalet teorisi
c.Burhan teorisi

d.Nefs teorisi
e.Bilgi teorisi
3. et-Tıbbü’r-rûhânî adlı eser hangi filozofa aittir?
a.İbn Bâcce
b.Kindî
c.Fârâbî

d.İbn Miskeveyh
e.Ebu Bekir er-Râzî
CEVAP ANAHTARI: 1. B, 2. C, 3. E
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?

Bu bölümde öncelikle felsefî ahlâkın temel özellikleri ele alındı ve ikinci olarak da
felsefî ahlâk literatürü üzerinde duruldu. Felsefî ahlâk, ahlâk meselerini felsefî zeminde
tartışan, bununla birlikte naslar başta olmak üzere İslâm kültür mirasından faydalanan bir ahlâk
anlayışıdır. İslâm düşüncesinde filozofların önderlik ettiği ve sonraki yüzyıllarda felsefî tarzı
kullanan ulemânın da dâhil olduğu bu literatür felsefenin diğer alanlarına göre daha az eser
üretilen bir sahadır. Ancak yine de birbirinden farklı yazım tarzları ve niceliklerden oluşan
önemli bir literatür söz konusudur.

8. ÜNİTE
Felsefî Ahlak’ın Yunanca Kaynakları (Platon, Aristoteles (Nikhomakos’a Etik) ve
Diğer çeviriler)

İ.Ü. İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Veysel Kaya

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Farabi’nin felsefi sistemi ile tamamlanmış şekline ulaşan islam ahlak düşüncesine,
Platon, Aristo gibi Yunani tercümelerin ve hikemiyat literatürü gibi daha geniş coğrafyaya
yayılmış tercümelerin nasıl temel teşkil ettiği anlatılacaktır.
.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

İslam ahlak felsefesi
geleceğine etkisi açısından
tercüme literatürü

Kazanım

kaynakları itibari ile felsefi
ahlak geleneğine dair
derinlikli bir kavrayış
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Konu, temel tercüme literatürü
üzerinden işlenecektir.

Anahtar Kavramlar
•

Felsefî ahlâk ·

•

Nazarî hikmet

•

Amelî hikmet

8.
FELSEFİ
AHLAK’IN
YUNANCA
KAYNAKLARI
ARISTOTELES (NICHOMAKHOS’A ETİK) VE DİĞER ÇEVİRİLERİ

(PLATON,

Antik Yunan düşüncesi “şeylerin hakikatlerine dair bilgi” olarak tanımladığı felsefeyi
iki kısma ayırır: Teorik felsefe ve pratik felsefe. Teorik felsefe, theoria’nın yani düşüncenin
konusunu oluşturan şeylerle ilgili olup, Arapçada “el-hikmetü’n-nazariyye” olarak
karşılanmıştır. Doğa ve doğa üstüne dair bilgiler, teorik felsefenin konusudurlar. Pratik felsefe
ise, praxis’e yani eyleme dair konuları ele alır ve Arapçada “el-hikmetü’l-ameliyye” olarak
karşılık bulur. Fârâbî, İhsâ’ü’l-Ulûm’da bilimleri bu genel çatıya bağlı olarak şu şekilde bir
tasnife tabi tutar: Giriş bilimleri, temel bilimler ve siyaset. Dil bilgisi, mantık ve matematik
bilimler, giriş bilimleridir; temel bilimlere hazırlık görevi görürler. Gerçek felsefî bilgilerde
derinleşmek için, bu disiplinlere ihtiyaç duyulur. İslam düşüncesi literatüründe bunları “âlet
ilimleri” olarak karşılamak mümkündür. Matematik bilimlerden kasıt, ortaçağda dört temel
bilim (quadrivium) olarak adlandırılan, aritmetik, geometri, müzik ve astronomidir. Temel
bilimler, felsefenin ana yapısını oluşturan doğa felsefesi/bilimleri (tabîiyyât) ve metafiziktir
(mâbadettabîa). Metafizik, aynı zamanda maddeden ayrı olan akıl, nefs ve nihayet Tanrı gibi
varlıklardan bahsetmesi dolayısıyla Tanrı bilimini de (ilâhiyyat) içerir. Bütün bunlar, düşünme
ve düşünsel çıkarımlar neticesinde elde edilen bilgiler sahasındadır.210
Fârâbî’nin “medenî bilimler” (el-ilmü’l-medenî) altında topladığı pratik felsefe ise,
aslında insanın yapıp etmeleriyle varlık bulan alanı konu alan üç ana disiplini içermektedir.
Medenî bilimlerle amaçlanan şey, teorik felsefede ortaya konan ilkelere uygun bir yaşam
tarzına sahip olmak ve neticede insan için “kendini gerçekleştirmeyi” sağlamaktır. Buna göre,
eğer bir tek kişinin davranışlarından bahsediyorsa, pratik felsefedeki karşılık “ahlak ilmi”
(ilmü’-ahlâk / etik) olacaktır. Birkaç kişinin evlilik bağı etrafında oluşturduğu aile planından
bahsediyorsak, “ev yönetimi ilmi” (ilmü tedbîrü’l-menzil / ekonomi) söz konusudur. Üçüncü ve
son olarak, tüm bir toplumun davranış ve yönetimi mevzu bahisse, “siyaset” (siyâse / politika)
disiplininden bahsetmekteyiz. Her üç branş, amelî felsefenin toplamını teşkil eder. İşte ahlâk,
tek bir insanın davranış, fiil ve iradî eylemlerini konu alan bir çerçeveye konulmuştur. Bu
şekilde bir bilimler çatısının İslam öncesi Geç-Antik dönemde var olması, İslam filozoflarının
ahlâkı bu bağlamda değerlendirmelerinin yolunu açmıştır.
a) Platon
İslâm dünyasında “Eflâtun” ismiyle Platon’un düşünceleri, bilindiği gibi diyaloglar
vasıtasıyla aktarılmıştır. Emevîler döneminde başlayan ve Abbâsîler döneminde büyük bir
düşünsel ve toplumsal harekete dönüşen Yunanca’dan Arapça’ya tercüme hareketi sürecinde
Platon’un diyalogları, Aristoteles’in eserleri kadar bilimsel olarak ele alınmamıştır. Huneyn b.
İshak ve oğlu İshak b. Huneyn gibi çevirmenler, bütün Aristotles külliyatını Yunanca asla
uygun ve kelimesi kelimesine tercüme etme saikiyle hareket ediyorlardı. Bu şekilde Aristoteles
metinlerinin özet, yeniden ifadelendirme ve yorumlama ile aktarılan pasajlarında, orijinal
210
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amaçtan oldukça uzaklaşan bir anlamın ortaya çıkmasına izin verilmiyordu. Platon’un
diyalogları büyük oranda böyle bir bilimsellik kritesinden geçme şansına sahip olmamıştır. En
çok bilinen Yasalar, Devlet, Timaeus, Phaedon, Menon, Sokrates’in Savunması ve Simposium
gibi diyaloglar, parçalar halinde ve diğer felsefe ve ahlak metinlerinin içerisine katılmış olarak
aktarılmıştır. Bununla beraber İslam düşüncesinin Platon’un görüşlerinden doğru bir şekilde
haberdar olduğu ve onları sistemine kattığı kesinlikle söylenebilir.211
Fârâbî, Platon’un felsefesinin özetini yaptığı eserinde (Felsefetü Eflâtun ve Eczâühâ),
Platon’un ilk önce insanın yetkinleşmesini konu aldığını, sonuçta insanı mutlu kılacak durumu
araştırdığını söyler. Eflatun gerçekte haz olan ile halkın geneli için haz olan arasında ayrım
yapmıştır. Pratik felsefe söz konusu olduğunda, insanın için talep edilen yaşam tarzı (essîretü’l-matlûbe) ve mutluluğa götürecek fiiller öne alınmalıdır. Platon, toplum felsefesi
nazarında ölçülülük, cesaret, sevgi ve sadakat gibi değerleri araştırmıştır.212
Platon’un düşüncesinde en yüksek iyiyi (Arapça: el-Hayrü’l-Mahz) Tanrı temsil
ediyorken, ahlâk planında insanın ulaşması gereken mükemmellik “iyilik” (hayr) olarak ortaya
konmuştur. Deyim yerindeyse, göklerde yüceliği temsil eden mutlak “Hayr” iken, yeryüzünde
de yüceliği “hayr” temsil etmektedir. Platon’a göre Yüksek Hayr, “görünen âlemde ışığı ve
hayatın kaynağı olan yıldızları vücuda getirdiği gibi, görünmeyen âlemde de ideayı ve hakikatı
vücuda getirir.” İnsanın varoluş alanı, bu hayrın bir yansıması olarak ortaya çıkar. Eflatun için
ideaların en yükseği olan iyilik, yeryüzünde “adalet” şeklinde tecelli eder. Adalet, bu nedenle
insana ait yaşam alanının en yüksek ideasıdır; insan adaleti gerçekleştirdiğinde mükemmel
düzene erişmiş olur. Adalet, yüce bir erdemdir (fazîlet). Diğer temel erdemler, yani hikmet,
cesaret ve ölçülülük; adaletle taçlanırlar. Her bir erdem, insanın üç gücüne tekabül eder. İnsanda
arzu, öfke ve akıl şeklinde 3 güç mevcuttur. Arzu gücünün erdemi ölçülülük (iffet), öfke
gücünün erdemi cesaret ve nihayet akıl gücünen erdemi de bilgeliktir (hikmet). Platon, hiç
kimsenin kendi iradesiyle, isteyerek bir erdemsizliği (rezîlet/rezâ’il) irtikap edeceğini kabul
etmez. İnsan iradesi ancak hayra koşar; insanın özü hayır/iyilik ile irtibatılıdır. Her şeyin
başlangıcı iyilik olduktan sonra, kötülüğün (şerr) kaynağı ne olabilir? Akıl nasıl ki hakikatı
araştırırken yanlış bir istidlâl ile hataya düşer ve bir hakikati keşfetmeden hataya düşer ise,
hayra ulaşmadan da şer idrak edilemez. Öyleyse kötülük, iyiliğin yokluğu demektir. Mutlak var
olan, mutlak hayır demektir. Kötülük, varlığın derece derece yok olmasıdır. Evrendeki
kötülükler, varlıktan uzaklaşmaktan kaynaklanır. Beden, ruha göre varlıkta bir eksilmedir. Ruh
kalıcı, beden yok olucudur. İnsan yok olan şeye ne kadar tutunur; bedensel ihtiyaçlarının
peşinde koşarsa, yok oluşa doğru o derece ilerlemiş olur.213
Devlet diyaloğunda Platon’un ahlâk felsefesine dair görüşlerinin belli başlı yönleri
tespit edilebilir. Bilgelik (hikmet), cesaret, ölçülülük ve adalet şeklindeki dört temel erdem,
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Platon’a göre iyi esaslara göre kurulmuş bir devletin sahip olduğu dört niteliktir. İyiliği
hedefleyen devlette bilgelik vardır ve orada yöneticiler tarafından verilen kararlar bilgece
verilmektedir. Her sanatın ve zanaatın kendine göre bilgileri mevcuttur; devletin yönetenlerin
bilgileri yönetimle ilgili ve toplumun bütünlüğünü korumaya yönelik olmalıdır. Devlet
yönetiminde, yönetimi idare edecek bilge insanların oluşturduğu bir topluluk olmalıdır. Diğer
erdem cesaret (şecaat), devletin korunması yönünde görev yapar. Kanun koyucu, eğitim
yoluyla nelerden korkulup nelerden korkulmayacağını öğretir; cesareti temsil eden askerler ise
eğitilen değerlerin korunmasına hizmet ederler. Ölçülük erdemi, insanların isteklerine ve
tutkularına vurdukları gem mesabesindedir. Toplumda elbetteki tutkular, zevkler, acılar
olacaktır. Ancak özellikle bilgeliğe sahip olan toplumun seçkin üst kesimi, daima bu tutkuları
denetim altından tutmalıdır. Dolayısıyla bilgelik, cesaret ve ölçülülük erdemleri, toplumun
doğruya ve iyiliğe yönelik ayakta kalmasında gereklidirler. Geriye bütün bu erdemlerin
tamamlayıcısı ve aslında doğal sonucu olan adalet erdemi kalmaktadır. Devleti ve toplumu
yaşatan temel erdem adalettir. Bütün bireylerden beklenen, herkesin kendi hakkında sahip
olması ve kendi işini yapması demek olan adalete göre davranmaktır.214
Platon’un ahlâk görüşleri başlıca iki ana konu bağlamında müslüman düşünürler
üzerinde etkili olmuştur. İnsan nefsinin akıl, öfke ve arzu şeklinde üçe ayrıldığı ve bu üçlü
nefisle bağlantılı olarak, hikmet, cesaret, ölçülülük ve adalet şeklinde dört temel erdemin
olduğu tezi. Platon felsefesinin önemli ölçüde etkisi altında olan erken dönem İslam
filozoflarından Ebû Bekr Râzî’nin et-Tıbbu’r-Rûhânî isimli eserinde verdiği bilgiye göre,
“filozofların şeyhi” lakaplı Eflatun, insanda üç nefs olduğunu söylemiştir: Birincisi, düşünen
nefs (en-nefsü’n-nâtıka) olarak bilinen nefstir ki insanı insan yapan özellik olan düşünce
gücünü sağlayan nefistir. Bu nefsin kaynağı dünyaya ait değildir; o, yukarılardan gelmektedir
ve ilâhîdir. İkincisi, öfke nefsidir (en-nefsü’l-gazabiyye). Öfke nefsi, hayvânî tabiattadır. Son
tür nefs ise, bitkisel tabiatta olan arzu nefsidir (en-nefsü’ş-şeheviyye). Hayvansal ve bitkisel
nefisler, düşünen nefsin var olması ve işlemesi için insanda bulunmaktadırlar. Örneğin bitkisel
nefs, bedenin büyümesinin kaynağıdır ve düşünen nefs için bir araç gibidir. Eğer beden
büyümese, düşünen nefs tam olarak faaliyetlerine kavuşamayacaktır. Buna rağmen bitkisel
nefs, düşünen nefsin tam aksine dağılabilir, parçalanabilir ve çözülür mahiyettedir; yani fânîdir.
Hayvansal olan öfke nefsini, düşünen nefs şehveti kontrol altında tutmak için kullanır. Düşünen
nefsin özelliği, diğer iki nefs türünü kendine zarar vermeyecek şekilde idare etmektir. Öfke ve
arzu nefsi, insan bedeninin yok olmasıyla birlikte yok olurlar; aksine nefs-i nâtıka insan bedeni
ortadan kalksa bile varlığını devam ettirir.215
Ebû Bekir Râzî’nin açıkça ortaya koyduğu bu tasvir, sonraki İslâm felsefesi
metinlerinde standart bir yapıya dönüşmüştür. İslâm ahlâk felsefesi metinleri, Platon’un bu
bahsedilen üçlü nefs teorisini, dört temel erdem (el-fezâ’ilü’l-erba, ingilizce: cardinal virtues)
teorisiyle ilişki içerisinde ele almışlardır. Nefsin güçleri üçe ayrılır. Düşünce gücü sayesinde
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insan tefekkür etme, ayırt etme ve şeylerin hakikatlerini araştırma imkanına sahip olur. Düşünce
gücünün bedendeki organı beyindir. Öfke gücü “yırtıcı güç” olarak adlandırılır. Bu güç,
öfkelenmek, cesaret, korkulara karşı durmak, üstün gelmek, yükselmek gibi davranışların
kaynağıdır. Öfkenin bedendeki organı kalptir. Arzu (şehvet) gücü, “hayvansal güç” olarak
adlandırılır. Bu güç, şehvetin, besin aramanın, duyumsal hazlara iştiyak duymanın kaynağıdır.
Bu gücün bedende kullandığı organ karaciğerdir. Bu güçler, aynı insan nefsine ait olsalar bile
birbirinden farklıdırlar. Güçlerden birinin aşırı derecede güçlenmesi ve kontrolden çıkması,
diğerine zarar verir; hatta ve hatta onu ortadan kaldırır.
Erdemlerin (fazîle, çoğul: fezâil) sayısı da, nefsin bu güçleriyle orantılıdır. Benzer
şekilde, her bir güce ait bir erdemsizlik (rezîle, çoğul: rezâil) vardır. Düşünen nefsin hareketi
mutedil olursa ve doğru bilgilerden beslenirse, onda bilgi açığa çıkar. Bilgiden hikmet erdemi
doğar. Hayvansal arzu nefsi mutedil olursa, düşünen nefsin direktiflerine uygun davranırsa ve
hevâ ve heveslerine dalıp gitmezse, ölçülük (iffet) erdemi ortaya çıkar. İffet, cömertliği (sehâ)
doğurur. Öfke gücü mutedil olursa, aklın gereklerine uyarsa ve yerli-yersiz heyecanlanmaktan
geri durursa yumuşaklık (hulm) erdemi açığa çıkar. Yumuşaklık, cesareti (şecaat) doğurur.
Tüm bu erdemlerin itidal halinde olmaları ve kemâle ulaşmaları neticesinde, erdemlerin lideri
konumunda olan adalet erdemi ortaya çıkar. Böylelikle, İslam filozofları hikmet, şecaat, iffet
ve adaletten oluşan dört temel erdemi kabul etmiştlerdir.216
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b) Aristoteles (Nikhomakos’a Etik)
Aristoteles’in ahlâk konusundaki görüşlerini aktardığı eser Nikhomakos’a Etik
ismindedir ve bu eser çeviri döneminde tümüyle Arapçaya çevrilmiştir. Bunun dışında
Eudemos’a Etik isminde bir başka eseri vardır. Yine kendisine nispet edilen Büyük Ahlak kitabı
gerçekte ona ait değildir ve bu son eser ortaçağ Latin dünyasında Magna Moralia ismiyle
bilinmektedir.
Aristoteles Nikhomakos’a Etik’e temelde iyinin (hayr) ne olduğu ve insan eylemiyle ne
tür bir ilişkisi olduğu sorusuyla başlar. Ona göre her sanat, araştırma ve her insan eylemi amaç
olarak bir iyiye yönelir. Her şeyi bir şey için istemekteyizdir; sadece kendisi için istediğimiz
şey ise olsa olsa en yüksek iyi olarak (el-hayrü’l-mahz) isimlendirilebilir. En yüksek ve en saf
iyiye kavuştuğumuz zaman, ondan aldığımız tatminlik duygusuyla başka bir şey istemeyiz. En
yüce iyiyi araştıran bilim ise, Politika olmalıdır. Bu bağlamda politika ile ahlâk eş anlamlıdır.
İnsan toplumu ve toplumdaki kişilerin davranışlarını yönlendiren bilim olarak politika,
askerlik, ekonomi ve hitabet gibi diğer disiplinleri de yönetir. İnsanın iyiliğe uyması, ona
mutluluğu getirir. Mutluluk; haz, onur, zenginlik, üstünlük gibi geçici durumlarla irtibatlı
olamaz; onun insan için devamlı olması gerekir. Mutluluk, insana has edimle birlikte gelecektir;
bu edim ise akletmet/düşünmektir. İnsan, düşünerek ve düşünce yetkinleşerek mutlu olabilir ve
bu şekilde kendini gerçekleştirir.
Aristoteles, ahlâkî eylemin temelini bu şekilde ortaya koyduktan sonra, erdemleri
saymaya ve incelemeye geçer. Aristoteles’in incelediği erdemler arasında cesaret, ölçülülük,
cömertlik, yüce gönüllülük, sakinlik, hayâ sahibi olmak ve nihayet adalet erdemi vardır.
Arisoteles, hocası Platon’a uygun şekilde adalet erdemini tartışmaya genişçe yer verir ve birçok
adalet türünden bahseder: Genel adalet, özel adalet, dağıtıcı adalet ve sosyal adalet bunlar
içerisindedir. Entelektüel erdemler, insanın akıl sahibi olması dolayısıyla önünde duran
erdemlerdir. İnsan nefsinde eylemi ve hakikati berlileyen 3 hâkim faktör vardır: Duyum (hiss),
akıl ve istek. Ahlâkî erdem, bir seçme dolayısıyla ulaşılan erdemdir; bu üç faktörden sadece
akıl, böyle bir seçim için insanın yönlendirebilir: Ahlakî eylemin ilkesi, özgür tercihtir. İnsanın
kendine hâkim olamaması ve hazlara olan düşkünlüğü, tercihinde aklın doğrultusunda
davranmamaktan kaynaklanmaktadır.217

Aristoteles’in ahlâk felsefesinin anahtar kavramları şunlardır: Mutluluk (eudaimonia,
saâdet), temâşâ (theoria, taakkul), erdem (arete, fazîle) ve gâye (telos, gâye). Bu dört kavram,
Aristoteles etkisinde gelişen İslam ahlâk felsefesinin de üzerinde durduğu kavramlardır.
Eudaimonia, insan için mutluluğa kavuşmak, tatmin düzeyine gelmek ve hedeflenen yaşamı
gerçekleştirmek demektir. Bu anlamda o, kişinin sahip olduğu potansiyelin karşılığını vermesi
anlamına gelir. Var olan her şeyde olduğu gibi insanda da önceden belirlenmiş bir potansiyel
vardır ve bu potansiyel onu diğer varlıklardan ayıran düşünme yetisiyle açığa çıkar. İnsanın
sahip olduğu düşünme yetisinin bedelini verecek düzeye ulaşması, eudaimonia’nın
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gerçekleşmesine yol açar. Eudaimonia, insanın neden yaşadığı sorusuna verilecek nihâî
cevaptır Aristotles’e göre. Bu yüzden o, geçici bedensel zevklerle ilişkilendirilemez. Yemeiçme ve cinsellikle ilgili arzular, makam sahibi olma ve baskın olma gibi toplumsal statüler,
nihaî mutluluğu insana veremez. Theoria, en basit olarak düşünsel doygunluk ve aklî hazları
devamlı izleme durumu demektir. İslam felsefesindeki karşılığı temâşâ ve taakkul’dur. Nâtık
nefsin yegane ve en üst düzey etkinliğidir. Aristoteles’in kendi ifadesiyle, theoria aslında
Tanrısal bir eylemdir; Tanrı’ya ait bir eylemdir. Tanrı, en yüksek bilinirleri devamlı ve
değişmez surette akletmektedir. Bunun yanında O’nun zâtın hiç bir zaman değişmez. İnsan da
buna benzer bir şekilde, her açıdan mükemmel olan Tanrı’ya benzemek üzre akletmeyi hedef
almalıdır. İnsan, akletmeyi mükemmelleştirmekle kendini gerçekleştirebilir. Arete, insanın
kendini gerçekleştirmesinin davranışlarına yansımasıdır. Cesaret, iyilik, merhamet, dostluk,
vefa gibi tüm erdemler, mükemmel olandan mükemmele yakın bir şekilde sudur eder. Son
olarak telos, eylemdeki amacı ifade eder. İnsanın her eyleminin bir amacı vardır; nasıl ki kendi
var oluşunun da bir amacı olduğu gibi. İnsan, insan olmayı tam anlamıyla gerçekleştirmek için
edimde bulunmalıdır. En ileri gaye (el-gâyetü’l-kusvâ), kendisine ulaşıldığında başka bir şeyin
istenmeyeceği gayedir. Erdemli insan, yaşamındaki tüm ara-amaçları Gerçek Amaç’a ulaşmak
için kullanmalıdır. İnsanda olduğu gibi, tüm diğer varlıklar için de bir gaye vardır; evrende
başıboşluk yoktur. Tanrı, gayelerin gayesidir.218

c) Diğer Çeviriler
Yunan kültürünün diğer İslam öncesi kültürlerle beraber ahlâk düşüncesi üzerine etkisi,
Platon ve Aristoteles’in eserlerinde olduğu gibi sadece sistematik yazılmış eserler etkisinde
gelişmiş değildir. Hint, Çin, Budist, Mısır ve İran gibi medeniyetlere ait öğeler, “özlü ve
hikmetli sözler” olarak bildiğimiz parçalar halinde de aktarılmış ve İslâm’ın ilk yüzyıllarındaki
literatüre yaygın bir şekilde dağılmıştır. Bu “aforizma literatürü”, hikemiyyât (hikmetler,
gnomoloji) olarak bilinmektedir. Hikemiyyât kelimesinin felsefeyi karşılamakta kullanılan
“hikmet” ile aynı kökten türemesi, kuşkusuz bu sözlerin her birinin altında bir felsefî arkaplan
olduğunu ihsâs ettirecektir. Gerçekten de hikemiyyât, eski felsefe gelenekleri ve ekollerin
görüşlerinin damıtılmış halde İslâm düşüncesine aktarılması görevini yapmıştır.

İçerik olarak bakıldığında hikemiyyât, ahlâk öğütleri, adetler, kişisel gelişim, sosyal
konular, tecrübeler, siyasi durumlar gibi alanları içerir; ancak çok spesifik bir felsefî teoriyi bir
cümleye sığdıran aforizmalar da yok değildir (örneğin Aristoteles’e ait hikemiyyâtın içeriğinde
bunların örneklerini görmek mümkündür). Şunu belirtmek gerekir ki hikemiyyât, Geç-Antik
dönem denilen ve Helenizmin etkisi altında yayılmış ve geniş kitleler tarafından okunmuştur.219
Özellikle filozofların görüşlerinin ve felsefe okullarının alt alta sıralandığı eserlerde, filozofun
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hayatı ve eserlerinden bahsedildikten sonra, kendisine ait özlü sözlerin aktarıldığı
görülmektedir. Örneğin Diogenes Laertios’a (3. yy) ait Ünlü Filozofların Yaşamları ve
Öğretileri isimli eser bu kapsamdadır. İslam dünyasında Mübeşşir b. Fâtik’in (11. yy)
Muhtârü’l-Hikem’i, Laertios’un eserine oldukça benzer tarzda yazılmıştır. Aşağıda çeşitli
filozoflara ait verilen bir kaç hikemiyyât örneği, bu yazım tarzı hakkında bir fikir verecektir:
“Allah’ın nimetlerine şükretmenin en iyi yolu, kullarına ihsanda bulunmaktır”
(Hermes)
“ “Uyku nedir” diye sorulunca Zenon, “yorgunluğu atmak ve ölüme hazırlık
yapmaktır” diye cevap verdi (Elealı Zenon)
“Düşünceyi bozan ve bulandıran her türlü dünyevî aldatmacadan uzak durman gerek!”
(Pisagor)
“Arınmamış bir nefsi terbiye eden kişi, serkeş atın seyisi gibidir, boşluğuna gelip gemini
elinden kaçıracak olsa hemen serkeşleşir” (Sokrates)
“Eflatun’a “Devlet yönetimi konusunda en çok kime güvenilmeli?” diye sorulunca,
“kendi nefsini doğru bir şekilde yönetebilen kişiye” diye cevap verdi” (Platon)
“Allah’ı akletmek zorun zorudur; dil ile ifade etmek ise mümkün değildir. Yüce Allah
hakkında doğrulayıcı (mûcib) bir şekilde haber vermek [yani A, B’dir gibi], söz konusu olmaz.
O’nun dışındaki varlıklar hakkında ise bu yapılabilir” (Aristoteles)220
Arapça hikemiyyâtın ortak özellikleri şu şekilde sıralanabilir:221
Hikemiyyât metinleri, kompozisyon ve hitap tarzı açısından Kur’an-ı Kerim ve diğer
kutsal kitaplara benzemez; birer ibadet metni değildirler. Buna karşın, özlü söz olmaları
açısından hadislerle benzerliklere rastlanır.
Muhatap üzerindeki etkinin artırılması için tez-antitez, yemin, benzetme, sebep-sonuç,
soru-cevap gibi öğeler kullanılır.
Erdemlerin ve erdemsizliklerin sayılarla ilişkilendirildiği görülebilir. Örneğin Pisagorcu
gelenekten etkilenen hikemiyyâtta sülâsiyyât, hamsîniyyât (üçlüler, beşliler) gibi derlemeler
mevcuttur.
Bilgiler ve hikmetlerin bazen baba-oğul, öğretmen-öğrenci, hükümdar-danışman
şeklinde bir organik bağ içerisinde aktarıldığı görülür.
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Hikemiyyâtta orijinal bir fikrin ortaya konmasından ziyade, gerçekliği kanıtlanmış ve
tecrübe edilmiş, insanlığa mâl olmuş hakikatlerin dile getirilmesine çalışılır.
Hikemiyyâtta edebî sanatlar temel bir amaç değildir; hakikat herkesin anlayıp sonuç
çıkarabileceği bir tarzda ortaya konmalıdır.
Bazı hikmet parçaları, simgesel bir dil (lugaz) kullanabilir. Bununla belirli seviyedeki
kişilere bir işarette bulunma hedeflenir. Örneğin Sokrates ve Platon’dan gelen hikmetlerde
bunlara sık rastlanır.
İslâm dünyasında hikemiyyâtı toplamaya hasredilmiş en bilinen eserler şöyle
sıralanabilir: Kindî’nin (866) Elfâzu Sokrat ve Hîle li Def’i’l-Ahzân’ı; Huneyn b. İshak’ın (873)
Nevâdirü’l-Felâsife’si; Sicistânî’nin (1002) Sıvânü’l-Hikme’si; İbn Miskeveyh’in (1030) elHikmetü’l-Hâlide’si, İbn Hindû’nun (1032) el-Kelimü’r-Rûhâniyye fi’l-Hikemi’l-Yûnâniyye’si;
Mübeşşir b. Fâtik’in (1106) Muhtâru’l-Hikem’i ve Şehrezûrî’nin (1288) Nüzhetü’l-Ervâh’ı.222
Ayrıca Osmanlı dönenimde Türkçe yazılmış eserlerde hikemiyyât içeren birçok eser içerisinde,
Fâtih dönemi devlet adamlarından Sinan Paşa’nın (1486) Maârifnâme’si örnek gösterilebilir.
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Çalışma Soruları
1. İslam ahlâk felsefesinde nefsin güçleri, temel erdemlerle nasıl irtibatlandırılmıştır?
Cevap: Nefsin 3 gücü vardır: Düşünce, öfke ve arzu. Düşünen nefsin hareketi mutedil
olursa ve doğru bilgilerden beslenirse, onda bilgi açığa çıkar. Bilgiden hikmet erdemi doğar.
Hayvansal arzu nefsi mutedil olursa, düşünen nefsin direktiflerine uygun davranırsa ve hevâ ve
heveslerine dalıp gitmezse, ölçülük (iffet) erdemi ortaya çıkar. İffet, cömertliği (sehâ) doğurur.
Öfke gücü mutedil olursa, aklın gereklerine uyarsa ve yerli-yersiz heyecanlanmaktan geri
durursa yumuşaklık (hulm) erdemi açığa çıkar. Yumuşaklık, cesareti (şecaat) doğurur. Tüm bu
erdemlerin itidal halinde olmaları ve kemâle ulaşmaları neticesinde, erdemlerin lideri
konumunda olan adalet erdemi ortaya çıkar.
2. “Hikemiyyât” literatüründe edebî sanatlar temel bir amaç değildir; hakikat herkesin
anlayıp sonuç çıkarabileceği bir tarzda ortaya konmalıdır. (D/Y)
Cevap: Doğru
3. Aristoteles’in ahlâk felsefesinde teoria, insan için mutluluğa kavuşmak, tatmin
düzeyine gelmek ve hedeflenen yaşamı gerçekleştirmek demektir.
Cevap: Yanlış. Burada bahsedilen anahtar kavram, eudaimonia’dır (mutluluk).

4. “Hikemiyyât, …. denilen ve Helenizmin etkisi altında yayılmış ve geniş kitleler
tarafından okunmuştur.”
Cevap: Geç-Antik dönem
5. “Öfke gücü “yırtıcı güç” olarak adlandırılır. Bu güç, öfkelenmek, cesaret, korkulara
karşı durmak, üstün gelmek, yükselmek gibi davranışların kaynağıdır. Öfkenin bedendeki
organı ….tir.”
Cevap: Kalp
6. Aristoteles’in ahlâka dair yazdığı temel eserin ismi nedir?
a. Politika
b. Yasalar
c. Ruh Üzerine
d. Nikhomakos’a Etik
e. Metafizik
Cevap: d) Nikhomakos’a Etik

7. Aşağıdakilerden İslam felsefesinde
“yüksek/mutlak iyi”nin özelliklerinden değildir?

“el-hayrü’l-mahz”

olarak

çevrilen

a. Yeryüzünde “adalet” şeklinde tecelli eder.
b. Tanrı da “en yüksek iyi” olarak adlandırılabilir.
c. Eflatun ve Aristotles’te ortak olan bir kavramdır.
d. İnsan en yüksek iyiye kavuştuğu zaman, ondan aldığımız tatminlik duygusuyla başka
bir şey istemez.

e. En yüksek iyiye ulaşmak, bütün ahlakî yükümlülükleri ortadan kaldırır.
Cevap: e) En yüksek iyiye ulaşmak, bütün ahlakî yükümlülükleri ortadan kaldırır.
8. Hangisi hikemiyyât literatürü içerinde yazılan eserlerden biri değildir?
a. Kindî, Elfâzu Sokrat
b. Huneyn b. İshak, Nevâdirü’l-Felâsife
c. Fahrüddin Râzî, el-Metalibü’l-Aliye

d. Mübeşşir b. Fâtik, Muhtâru’l-Hikem
e. Şehrezûrî’nin, Nüzhetü’l-Ervâh
Cevap: c) Fahrüddin Râzî, el-Metalibü’l-Aliye
9. “…, eylemdeki amacı ifade eder. İnsanın her eyleminin bir amacı vardır; nasıl ki kendi
var oluşunun da bir amacı olduğu gibi. İnsan, insan olmayı tam anlamıyla gerçekleştirmek için
edimde bulunmalıdır. En ileri gaye (el-gâyetü’l-kusvâ), kendisine ulaşıldığında başka bir şeyin
istenmeyeceği gayedir.”
Boşluğa gelmesi gereken kavram, hangisidir?
a. Filosofia
b. Arete
c. Eudaimonia
d. Telos
e. Praxis
Cevap: d) Telos

10. Klasik bilimler tasnifinde, pratik (amelî) felsefenin alt dalları hangi seçenekte doğru
verilmiştir?
a. Ahlâk, ekonomi (ev yönetimi), siyaset
b. Ahlâk, metafizik, siyaset
c. Mantık, fizik, metafizik
d. Akıl, öfke, arzu
e. Hikmet, adalet, cesaret
Cevap: a) Ahlâk, ekonomi (ev yönetimi), siyaset
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde Farabi’nin felsefi sistemi ile tamamlanmış şekline ulaşan islam ahlak
düşüncesine, Platon, Aristo gibi Yunani tercümelerin ve hikemiyat literatürü gibi daha geniş
coğrafyaya yayılmış tercümelerin nasıl temel teşkil ettiği incelenmiştir.
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İbn Miskeveyh’in Tehzîbü’l Ahlâk’ı ve Etkisi
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İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

İslam Ahlak felsefesi denildiğinde en hızlı akla gelen isim belki de İbn Miskeveyh’dir.
Bu bölümde İbn Miskeveyh’in erdem anlayışı temel erdemler ve alt erdemler olarak
incelenecektir. Yine bir erdem türü olarak dostluk ile ilgili kavramsallaştırmaya yer
verilecektir.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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9.İBN MİSKEVEYH’İN TEHZİBÜ’L-AHLAK’I VE ETKİSİ

İbn Miskeveyh (1030), İslam ahlâk felsefesi tarihinde kurucu metinlerden biri sayılan
Tehzîbü’l-Ahlâk (Ahlâkın Güzelleştirilmesi) isimli eserin yazarıdır. İslam felsefesi tarihi
açısından bakıldığında İbn Miskeveyh; Kindî ile başlayan, Ebû Bekir Râzî ve Fârâbî ile devam
eden geleneğin bir sonraki temsilcisi sayılabilir. İlk İslam filozofu olarak anılan Kindî, Risâle
fi’n-Nefs ve Def’ü’l-Ahzân’ında (Üzüntünün Giderilmesi) Platoncu ahlâkın temel öğretisi
yansıtan bakış açısını yansıtmış; Ebû Bekir Râzî et-Tıbbü’l-Rûhânî’sinde “Filozofların Şehyi”
dediği Platon’un üçlü nefs kuramının dört temel erdemle ilişkisini ortaya koymuştu. Fârâbî ise
nefsin yetkinleşmesi (istikmâl) teorisi çerçevesinde, insan nefsinin kazandığı bilgi ve
erdemlerle yetkinleşmenin kuramsal incelemesini gerçekleştirmişti. İbn Miskeveyh’e
gelindiğinde Arisotelesçilik, Platonculuk, Yeni-Platonculuk, Pisagorculuk gibi felsefî
akımlardan faydalanan ve bir felsefe-din bütünleşmesine giden bir anlayışın belirginleştiği
görülür. İbn Miskeveyh’in ahlâkla ilgili eseri, seleflerinden ifadesindeki berraklık,
delillendirmelerdeki bütünlük, fikirlerdeki çeşitlilik ve dini kaynaklara (Kuran, Sünnet ve diğer
dinî rivayetler) yaptığı atıflardaki artış ile ayrılır. Bu gibi nedenlerle ortaya çıkan bu öz metin,
sonraki dönemde oldukça etkili olmuş; Nasîruddîn Tûsî sonrası ahlâk metinlerinin temel
dayanağı olmuştur.
Aslında İbn Miskeveyh’ten önce aynı isimde Hıristiyan teolog Yahyâ b. Adî’ye ait bir
eser elimizde mevcuttur. Ancak etki açısından bu eser, İbn Miskeveyh’in eserinin şöhretini
yakalayamamıştır.
İbn Miskeveyh’in ahlâkla ilgili, başta el-Fevzü’l-Asğar ve Tertîbü’s-Sa’âdât gibi eserler
olmak üzere başka telifleri de vardır. Temel ahlâk metni olan Tehzîb’in ana özelliklerini şu
şekilde sıralamak mümkündür:223
1. İbn Miskeveyh’in ahlâk teorisi, gâye olarak mutluluğu görür; erdemler, mutluluğa
götüren yollardır. Bununla beraber bedensel hazlar (el-lezzât el-bedeniyye), gerçek mutluluk
içerisinde yer almaz; aksine sakınılması ve kontrol altına alınması gereken şeylerdir.
2. Temel olarak Galen’in (Araplarda Calinus olarak bilinmektedir) ahlâk tanımından
hareket edililir. Bu tanıma göre ahlâkı incelemek için nefs ve nefsin üç temel gücünü dikkate
almak gerekir. Ahlâkî fiiller, bu üç gücün etkileri doğrultusundan ortaya çıkarlar.
3. Erdem öğretisi, itidal (orta yolda olma) teorisiyle desteklenir. Her erdemin karşısında
bir erdemsizlik mevcuttur. Nefsin güçlerinin kullanımında doğru olan yol, bunların ileri ve geri

223

Kuşlu, Harun, “İslam Ahlâk Felsefesinde İbn Miskeveyh’in Tehzîbü’l-Ahlâk’ı ve Etkileri”, İslâm
Ahlâk Literatürü içinde, ed. Ö. Türker, K. Bilgin, İstanbul: İlem, 2015, 163-178.

uçlarda ektrem durumlara götürmekten kaçınmaktır. Düşünme, öfke ve arzu; bunları hepsi
itidal ile yerli yerine oturtulmadır.
4. İnsan toplumsal bir varlıktır; ahlâkın mükemmelliği toplumun içerisinde sağlanır. İbn
Miskeveyh’e göre dağ başında inzivaya çekilerek insanlardan kaçmak, insanın manevi gelişimi
için bir çözüm olamaz. Bu, onun yaratılışına (fıtra, hilka) terstir. İbn Miskeveyh, zâhidliği
eleştirmektedir.
İbn Miskeveyh, Tehzîb’i kaleme almasının amacını, kitabın baş tarafında iki aşamalı
olarak şöyle açıklar: (1) Çaba sarf etmeksizin ve güçlük duymaksızın, doğru davranışları
sergileyebilmek için en uygun ahlakî karakterleri ve istidatları elde etmek, (2) bunları metotlu
ve düzenli bir şekilde yapmak. Bu amaca ulaşabilmek için nefslerimizi iyi bilmeli ve onların
ne tür varlıklar olduğunu ve bizde yaratılma sebeplerini anlamaya çalışmalıyız. Kısaca, bizler
tarafından uygun kullanıldığında onların, ulvî derecelere ulaştıracak olan güçlerini ve
alışkanlıklarını olduğu kadar yetkinliklerini ve gayelerini de tespit etmektir.224
İbn Miskeveyh’in bakış açısında pratik felsefenin amacı, insanın mutlu olmasını temin
etmektir. Saadet ise tüm iyiliklerin (hayr) son mertebesidir. İnsan, mutluluğu elde edince başka
bir şeye ihtiyaç hissetmez.225 Bu düşüncenin dayandığı temel Aristotlesçi düşünce şudur: Her
şeyin erdemi, kendi doğasını gerçekleştirmek ve doğasının gereği olan fiili icra etmektir. Bir
kılıcın erdemi iyi kesmek, bir atın erdemi hızlı koşmakla açığa çıkar. İnsan için de bu durum
özellikle geçerlidir. İnsanın erdemli olabilmesi, insan özünü gerçekleştirmesine bağlıdır. İnsanı
insan yapan şey ise akıl sahibi olmasıdır; öyleyse insan düşünce ile mükemmelliğe ulaşır ve
mutluluğa ulaşabilir. Akıl gücü, insanın diğer varlıklardan ayıran şeydir (el-fi‘lü’l-hâss).
Ahlâka konu olan davranışlar, insanın düşünme ve ayırt etme gücünde ortaya çıkmaktadır.226
İnsanın akıl gücü ile ancak mükemmelleşeceği düşüncesi, epistemolojik ve ontolojik bir
temele dayanmaktadır. İnsan idrâki, hissî idrâk ve aklî idrâk şeklinde ikiye ayrılır. Hissî idrak,
duyumsal nesnelere dair algıdır ve beş duyu organı vasıtasıyla gerçekleşir. Denizi
gördüğümüzde, müziği işittiğimizde hissî planda bir algımızı kullanmaktayız. Bu algı maddesel
olan iki şey arasındaki irtibattan öteye gitmez. Algılanan nesne (deniz) ve algılayan şey (göz)
arasında madde planında bir ilişki oluşur. Diğer tarafından aklî idrâk söz konusu olduğunda,
insanın beş duyusunun ötesinde bir yetisi devreye girer: Akıl ve temyiz. Aklî idrâkte nesneleri
fark etmekle kalmaz, onlar hakkında genel kavramlar oluşturarak “bu, şudur ve diğer
nesnelerden şöyle ayrılır” deriz. İnsan için duyu ve akıl algılarının birbirinden farkı, varlık
planında da karşılık bulur. İbn Miskeveyh’in açık ifadesiyle, akledilir âlem (makûlât) hissedilir,
âlemden (mahsûsât) daha üstündür. Bu üstünlüğün temel sebebi, akıl âleminin kalıcı, devamlı

224

Fahri, Macid, İslam Ahlâk Teorileri, İstanbul: Litera, 2004, 154-155.
İbn Miskeveyh, Tehzîbü’l-Ahlâk, Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1985, s. 10; 66.
226
Kuşlu, “İbn Miskeveyh’in Tehzîbü’l-Ahlâk’ı”, s. 166.
225

ve değişmez olması, duyu âleminin ise sürekli değişimlere konu olmasıdır. Öyle ki Platon, duyu
âlemini “sofist âlem” (aldatıcı âlem) olarak isimlendirmiştir.227
İbn Miskeveyh, diğer İslam filozofların çoğunda olduğu gibi insan için ahlâkî eğitimin
mümkün olduğu tezini temel alır ki, zaten Tehzîbü’l-Ahlâk (Huyların Güzelleştirilmesi) eserini
kaleme almasının arkasında, insanın karakter olarak değişebileceğine yönelik inancı yatar.
Buna karşıt olan görüş, insanın doğuştan itiraben “ne ise o olduğu” aynı şekilde kalacağını
savunarak, ahlâkın iyiye ya da kötüye doğru yöneltilmesinin mümkün olmadığını söyler. Ahlâk
literatüründe, huy ve karakterlerin insanın doğasına yerleştirilmiş olan ve yaratılışında bulunan
güçler olduğunu iddia eden gruplar, doğa filozofları, hekimler ve müneccimler olarak
bilinmektedir. Bu gruplara göre ahlâk bir “garîze”dir; garîze, kelime anlamı itibarıyla insanın
doğasına Tanrı tarafından ekilmiş olan demektir. Doğa filozofları (tabîiyyun) ve hekimleri
(hükemâ/etibbâ) bu determinist anlayışa iten şey, ahlâkı mizacın belirlediğine yönelik
kanaatleridir. Araplarda “Calinus” olarak bilinen Galen, bu grubun temsilcisi olarak
görülmektedir. Bu filozoflara göre, insanın bedenindeki farklı unsurların birtakım oranlarla
birleşmesi davranışlarındaki değişikliklerin tek sebebidir; yoksa bedenden ayrı bir ilkenin
ahlâka dair gücü elinde bulundurması söz konusu olamaz. Dolayısıyla mizaç teorisi, bir taraftan
insan karakterini maddesel değişimlere bağlamasından ötürü belirlenimci bir bakış açısına yol
açtığı gibi, diğer taraftan ruhânî cevheri kabul etmemesi açısından da materyalizme
götürecektir. Yine bu konuda müneccimlerin görüşü de, determinizmin başka bir görünümü
kabul edilebilir; nitekim onlara göre de insan davranışı yıldızların konum ve hareketlerinin
etkisi altıdadır.228
Elbette bazı kötü huyları kalıcı olduğuna dair görüşler, İslâm ahlâk filozofları tarafından
dillendirilmiştir. Daha önce belirtildiği gibi, İbn Miskeveyh gibi aynı isimde (Tehzîbü’l-Ahlâk)
bir ahlâk metni kaleme almış olan ve Fârâbî’nin öğrencisi sayılabilecek olan Yahyâ b. Adî, bazı
kötü mizaçlı insanların ahlâkî eğitiminin mümkün olmadığını, yani huyların
düzeltilemeyeceğini ifade etmiştir. Ahlâk-ı Nâsırî’nin yazarı Nasîruddîn Tûsî, insanın hem iyi
hem de kötü huyları elde etmeye müsait bir varlık olarak doğası itibarıyla nötr bir bir durumda
olduğunu savunur. Ancak Tûsî’den sonra gelen ahlâkçılar, Devvânî ve Kınalızâde ise, Yahyâ
b. Adî’nin görüşüne geri dönerek, insandaki bazı huyları değişmeden kalacağını
belirtmektedirler.229

Ahlâkın özellikle iyilik doğrultusunda değişebileceğine dair İbn Miskeveyh ve diğerleri
tarafında öne sürülen kanıt, ahlâkın değişmesinin imkânsız olması halinde din ve hukuk
sistemlerinin geçerliliğini yitirecek olmasıdır. En başta “Ahlâkı tamamlamak için gönderildim”
düsturunu açık bir şekilde belirten Hz. Muhammed’in evrensel öğretisi, insan ahlâkının
değişmeye açık olmadığı tezine tezat teşkil edecektir. Şems sûresindeki “Her bir nefse, onu
düzeltene, sonra ona hem kötülük işlemeyi hem de kötülükten sakınmayı ilham edene and
227

İbn Miskeveyh, el-Fevzü’l-Asğar, Beyrut, 1319, 10-12.
Kaya, Felsefe ve Vahiy, 87.
229
Kuşlu, “İbn Miskeveyh’in Tehzîbü’l-Ahlâk’ı”, 169.
228

olsun! Nefsini temizleyen kurtuluşa erer. Onu kirleten ziyana uğrar” (91/7-10) mealindeki
ayetler ve “Her doğan çocuk, fıtrata göre doğar ama, anne-babası onu sonradan yahudi,
hıristiyan, mecusi yapar” meşhur hadisi, karakterin değişebileceğinin açık delilidirler. Felsefî
kanıtlar açısından ahlâkın değişebileceği, insanın düşünen bir varlık olarak sahip olduğu
potansiyellik öne çıkarılarak ortaya konur. İnsan aklının henüz gelişmeyen durumunu temsil
eden çocuklar, potansiyel/bilkuvve olarak doktor, geometrici ya da filozof olma imkanını
içlerinde barındırmaktadırlar. Daha sonra, hedeflenen yönde eğitim aldıkları takdirde bilfiil
olarak bu özellikleri kazanmaları söz konusudur. Dolayısıyla eğitim diye bir şeyden
bahsedebilmemiz, ahlâkın değişebileceğinin aksiyomatik gerçekliğini de ortaya koymaktadır.
Bir diğer ifadeyle, insanın ahlâkî yönden eğitilebilmesi, karakterinin pekâlâ değişebileceğinin
en açık kanıtıdır. İnsan için bunu mümkün kılan hususiyet ise kendisini diğer canlı varlıklardan
ayıran ayırt etme yetisine sahip olmasıdır. Bu ayırt etme yetisi sayesinde insan doğru ve yanlışı,
iyi ve kötüyü, yaralı ve zararlıyı idrâk eder. Aristoteles’in tespitiyle, ev ve toplumdaki düzenin
kurulması, insan tabiatının hayvanlardan farklı bu doğasına bağlıdır (Aristoteles, Politika,
1253a). Kaldı ki hayvanların bile bir anlamda “eğitiminden” bahsedilebilmekte, örneğin evcil
olmayanlar evcil hale getirilerek “karakterlerinin” değişmesi sağlanmaktadır.230
Platon’dan itibaren ahlâk felsefesi çalışmalarının temelinde, “en yüksek iyi”nin (elhayrü’l-a’lâ/el-hayrü’l-mahz) ne olduğu sorusu bulunmuştur. Bu soruya verilelen cevaplar,
ahlâk konusundaki duruşları “mutlulukçu”, “hazcı” ya da “faydacı” olarak belirlemiştir.
Tehzîbü’l-Ahlâk ve el-Fevzü’l-Asğar gibi eserlerine bakıldığında İbn Miskeveyh, ahlâkın
gayesi olarak hazzı ya da faydayı değil, mutluluğu öngörmektedir. Mutluluğun kazanılması
(tahsîlü’s-sa‘âde), tıpkı selefi Fârâbî’de olduğu gibi, İbn Miskeveh için de temel bir amaç
olarak ortaya konmuştur. Ulaşılmak istenen en yüksek iyi mutluluk, mutlulukla ulaştıran her
şey ise erdemdir. Erdem, Platon’un da üzerinde önemle durduğu gibi, nefsin arzu ve öfke
güçlerinin akıl gücünün kontrolünde olması ve davranışların bu ilkeye göre nefsin güçlerinden
sâdır olmasıyla gerçekleşir. Nefsin arzu, öfke ve düşünme güçleri, orantılı ve akıllıca
kullanıldığı takdirde; iffet, cesaret ve hikmet erdemlerini üretir. Tüm bu erdemlerin insanda
ortaya çıkması adaleti doğurur.231
Erdemlerin kuşanılmasında Aristoteles’in üzerinde önemle durduğu “itidal teorisi”
başat bir konuma sahiptir. Erdemleri kuşanma ve idare etmede insanın ekstrem uçlara, yani ifrat
ve tefrite kaçmaktan uzak durmak gerekir. Böyle bir teoride, mutluluk kalıcı bir değer olur.
Bunun aksine bedensel hazlar, geçicidir. Haz, elemin giderilmesinden başka bir şey değildir ve
hazza ulaşmak, herhangi bir hastalığın giderilmesine benzer bir durumdur. Hastalık geçtiğinde
insan haz aldığını düşünür; ancak bu durum, insanın normal haline dönmesinden başka bir şey
değildir. Öyleyse gerçek mutluluk, bedende ve bedensel özelliklerde değil, ruhta aranmalıdır.
Evrensel bir ilke olarak, maddeden bağımsız olmak, var olanlara mükemmellik ve mutluluk
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sağlar. Hatta İbn Miskeveyh, gerçek anlamda hakîm ve mutlu olanın Allah olduğunu ifade
eder.232 Demek ki insan, ilâhî olana yaklaştığı ölçüde mutluluktan pay alabilecektir.
İbn Miskeveyh’e göre insanın toplumdan kendini soyutlayarak mutluluğu kovalaması,
onun tabiatına terstir. İnsanın ulaşacağı yetkinlikleri tek başına edinmesi söz konusu değildir;
iyi ve doğru bir hayat yaşamak için kişi başkalarıyla beraber olmaya muhtaçtır. Aristotles’in
Politika’da söylediği gibi, insan doğası itibarıyla medenî, yani toplum içinde yaşayan bir
varlıktır. İnsana ait mutluluğun kazanılması için bir şehir (medîne) ortamının olması gerekir.
Durum böyle iken akıllı bir insanın yalnızlığı (teferrüd) ve hemcinslerinden ayrı kalmayı
(tahallî) tercih etmesi doğru olmaz. Uzaklarda yapılmış manastırlara, dağlardaki mağaralara
çekilmek, insana adalet, hikmet, cesaret ve ölçülülük gibi temel erdemleri gerçekleştirmek için
ortam sağlamaz. 233 Toplumsal hayat, ahlâkî bir hayat sürmenin en temel unsurlarındandır.
Toplum içindeki bireyleri bir arada tutan şey ise, sevgidir. Diğer taraftan, birlikte yaşamanın
getirdiği haksızlıkların önüne geçmek için adaleti tesis etmek ve korumak gerekir; bunun için
de üç yasa söz konusudur: Din kuralları (şeriat), hukuk ve para (mâlî sermaye). Şeriat, insan
toplumunda tüm yasaların kaynağı, ilkesi ve rehberidir. İbn Miskeveyh dini, “akıl sahiplerini
kendi iradeleri doğrultusunda iyiye sevk eden ilâhî bir kânun” olarak tanımlar. Dinî kuralları
hukuk ve para izlemektedir. Bu üç esas ilke, toplumsal adaletin teminatlarıdır.234
İbn Miskeveyh için temel erdemler ve alt erdem grupları içerisinde özellikle iki tanesi
en seçkinleri olarak göze çarpar: Adalet ve dostluk. Adâletin Mahiyeti Üzerine adlı risalesinde
İbn Miskeveyh, fizikî nesnelerin asla çokluktan bağımsız olamamaları sebebiyle, ayrık
boyutları, nispetleri ve zıt suretleri yüzünden asla birliğe tam olarak iştirak edemeyeceklerini,
ancak onun en yakın benzeri veya vekili olan eşitlikten pay alabileceklerini açıklar. Bu eşitlik
sayesinde, fizikî nesneler kendi kimliklerini ve bütünlüklerini muhafaza edebilecekleri ve diğer
nesneler tarafından tahakküm altına alınmayacakları veya yok edilmeyecekleri muayyen bir
miktar birlik veya itidale sahip olabilirler. Gerçekten de bu, kendisi olmaksızın bütün evrenin
harabeye dönüşebileceği ve alemdeki nizâmın ortadan kalkacağı “tabiî adalet”in özüdür.235
İbn Miskeveyh, bu tabiî adaletin karşısında “metafizik alanda ve sonsuz varlıklarda” var
olan ilahî adaleti koyar. Fizikî adaletin konusu yalnızca maddî iken, kendi konusunun gayr-i
maddî olması bakımından ondan farklılaşır. Bu noktada Pisagorculara değinen İbn Miskeveyh,
“sayının, sayılan şeyden soyutlandığında bizzat kendisinde beliren temel özelliklere sahip
olduğu ve değişime tabi olmayan belirli bir düzene sahip olduğu görülür” durumunu
hatırlatarak, ilahî adalet hakkında bir ipucu sunar.
Adalet hakkındaki risalesinde İbn Miskeveyh, adaletin iki bölümlemesinden bahseder:
Geleneksel/örfî ve insanî adalet. İlki genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılıp ya evrensel olarak
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bütün insanlık tarafından ya da belirli bir devlet, millet, veya ev halkı tarafından onaylanan
yasama veya icra tarzlarının vasıfları şeklinde açıklanmaktadır. Örfi adaletin düsturları
değişebilir ve bunlar mutlak değildirler. Çünkü kanun koyucu, değişmez ilkelere uymaktan
ziyade, zamanındaki şartlara ve hakim olan âdetlere uygun olarak, yönetimi boyunca adil kabul
edilecek muayyen kurallar koyar.236
İbn Miskeveyh’in, ferdî ve toplumsal planda üzerinde önemle durduğu kavramlardan
diğeri de dostluk ve sevgidir. İbn Miskeveyh’e göre dostluk bağı, sosyal birlikteliklerde
öncelikli ilk ilkedir. Birey, yetersizlik ve eksikliğinden ötürü, hemcinsleriyle
yardımlaşmaksızın temel ihtiyaçlarını karşılayamaz. Bu yardımlaşmada ve arkadaşlıktaki
uyumda insanlar, sanki organların çoğu kendisine faydalı bir fiili yapmak için iş birliği yapan
tek bir kişi gibi olur. Dört tür dostluktan bahsedilebilir: (1) Çabuk kurulup çabuk bozulan
dostuk (2) Çabuk gelişip yavaş bozulan dostluk (3) Gelişmesi yavaş fakat bozulması çabul olan
dostluk ve (4) Gelişmesi de bozulması da yavaş olan dostluk. Dostluğun hazza değil de iyiliğe
dayanması, olması gereken dördüncü dostluk türünün perçinlenmesine hizmet eder.237
Aslında İbn Miskeveyh’in Tehzîbü’l-Ahlâk’ı dışında, mutluluk teorisi ve mutluluk
çeşitlerini ele aldığı bir eser kaleme almıştır: Tertîbü’s-Saâdât (Mutluluğun Mertebeleri).238 Bu
esere İbn Miskeveyh, şöyle bir giriş yapar:
“İnsan için belirlenmiş olan mutluluktan, onun ne olduğundan, nasıl olduğundan
bahsedeceğim. İnsanların, insan olmaları bakımından ortak oldukları mutluluk nedir?
İnsanlardan bu hususta çalışanların, çalışmalarıya kendisine yöneldikleri mutluluk nedir? O,
üzerinde anlaşmaya varılmış tek bir şey midir, yoksa farklı mıdır? Onlardan bazıları, onlardan
mertebesi en yüce olan bir tanesine ilerlemeye imkân verecek şekilde diğer bazılarının altında
mıdır? Böyle tek bir tane yüce olan (esnâ) varsa o nedir? Onun ötesinde insan için beklenmedik
ve umulmadık başka bir mutluluk var mıdır?”239
İbn Miskeveyh’in bu sorulara verdiği cevap, açık bir şekilde selefleri olan Platon ve
Aristoteles’i takip eder: Bir şey ancak, yetkinliğine ulaştığı, kendisi için mevcut olan ve onun
için üretildiği amacı gerçekleştirdiği zaman “iyilik” (hayr) ile nitelenir ve hakikat olmakla
övülür. İnsana özgü yetkinlik ve amaç, düşünme gücüyle özdeşleşir: insan, bu anlamda, kendi
özü olan düşünmeyi gerçekleştirmek için var olmuştur. Aristoteles’in kuramına göre
mutluluklar, nefsteki mutluluk, bedendeki mutluluk ve bedenin dışında olan mutluluklar
şeklinde üçe ayrılmıştır. Nefsteki mutluluk, ilim ve marifetlerdir, ki bunların sonu
hikmet/felsefedir. Bu çeşit mutluluk ancak ve ancak kendi zâtı için istenir; başka bir şeye aracı
kılınamaz. Bedendeki mutluluklar ise, insanın sıhhatte olması, bedene bir hastalığın
ilişmemesidir. Beden dışı mutluluk ise, seçkin arkadaşlar ve evlatlar, zengin olmak, toplum
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içerisinde önemli bir konumda olmak gibi durumlardır. Nefs mutluluğu dışındaki bedene bağlı
bu mutluluklar, kendileri için istenildiği zaman insan hüsrana uğrayabilir; çünkü bunlar
tabiatları gereği gelip-geçici, yok olucu mahiyettedirler. Diğer taraftan bunları şans eseri
edinilmesi de mümkündür. En yüce mutluluğa, herkesin erişmesi mümkün olmaz. Ona
kavuşmak için belirli bir düzeni takip etmek, ilim ve erdemlerde mükemmelleşmek gerekir. İbn
Miskeveyh, en yüce mutluluğa ulaşmanın alâmetlerini ise şöyle sıralar: Daima hayat dolu
(neşît) ve ümitvar olmak, soğukkanlılık, gerçekten küçük bir miktar olması dışında dünya
işlerine önem vermemek, diğer insanların durumlarıyla ilgilendiğinde onlarla uyum içinde
olmak ve görünürde yakınlık kurmak, iç yüzünde ise onlardan ayrı olmak. Çünkü gerçek
mutluluk sahibi, kendiliğinden mutlu ve neşe içindedir ve bu hal onun için değişmezdir.240
İbn Miskeveyh’in Tehzîbü’l-Ahlâk’ı, yapı ve içerik açısından kendinden sonra gelen
ahlâk felsefesi literatürü için belirleyici bir konumda bulunur. Özellikle Osmanlı döneminde
ahlâk felsefesinin en öne çıkan kitaplarından biri olarak kabul edilen Nasîrüddin Tûsî’ye ait
Ahlâk-ı Nâsırî’de, İbn Miskeveyh’in ahlâk kitabının merkezî konumundan söz edilir. Aktarılan
tarihsel bilgilere göre, İsmâilî mezhebi idaresi altındaki Alamut kalesinin valisi Nâsırüddîn
Muhteşem, İbn Miskeveyh’in Kitâbü’t-Tahâre’sini (=Tehzîbü’l-Ahlâk) Arapçadan Farsçaya
tercüme etmesini Tûsî’den ister. Tûsî, Tehzîb’in Arapça ifadelerdeki kendine has güzelliğinin
çeviride kaybolacağını söyleyerek, orijinal Farsça bir ahlâk kitabı kaleme alma teklifinde
bulunur ve eserin birinci bölümünde İbn Miskeveyh’in koyduğu çerçeveye bağlı olduğunu
bildirir. 241 Osmanlı dönemi yazarlarından Kınalızâde Ali Çelebi ise, İbn Miskeveyh’ten
Tûsî’nin eseri üzerinden nakillerde bulunur. Örneğin bunlardan bir tanesinde nefsin çeşitli
kuvvetleri olduğu, bunların etkilerinin birbirine muhâlif olabileceği, bir kuvvetin galebesinin
aklın gereğinde fiil işlemeye engel teşkil edebileceği belirtilir.242
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Çalışma Soruları
1. İbn Miskveyh’in temel ahlâk metni olan Tehzîb’in ana özellikleri nelerdir?
Cevap: 1. İbn Miskeveyh’in ahlâk teorisi, gâye olarak mutluluğu görür 2. Temel olarak
Galen’in (Araplarda Calinus olarak bilinmektedir) ahlâk tanımından hareket edililir. 3. Erdem
öğretisi, itidal (orta yolda olma) teorisiyle desteklenir. 4. İnsan toplumsal bir varlıktır; ahlâkın
mükemmelliği toplumun içerisinde sağlanır.
2. İbn Miskeveyh’in mutuluk düşüncesinin temel şu Aristotlesçi anlayış vardır: Her
şeyin erdemi, kendi doğasını gerçekleştirmek ve doğasının gereği olan fiili icra etmektir. (D/Y)
Cevap: Doğru
3. “Fahreddin Râzî’ye ait Ahlâk-ı Nâsırî’de, İbn Miskeveyh’in ahlâk kitabının merkezî
konumundan söz edilir.”
Cevap: Yanlış. Ahlâk-ı Nâsırî kitabı Nasîruddîn Tûsî’ye aittir..
4. “İbn Miskeveyh, bu tabiî adaletin karşısında “metafizik alanda ve sonsuz varlıklarda”
var olan … koyar.”

Cevap: İlâhî adaleti
5. “Tehzîbü’l-Ahlâk ve el-Fevzü’l-Asğar gibi eserlerine bakıldığında İbn Miskeveyh,
ahlâkın gayesi olarak hazzı ya da faydayı değil, … öngörmektedir..”
Cevap: Mutluluğu
6. Hangisi İbn Miskeveyh’in bahsettiği 4 tür dostluktan biri değildir?
a. Çabuk kurulup çabuk bozulan dostuk
b. Çabuk gelişip yavaş bozulan dostluk
c. Gelişmesi yavaş bozulması çabuk olan dostluk
d. Gelişmesi de bozulması da yavaş olan dostluk
e. Yavaş kurulup hiç bitmeyen dostluk
Cevap: e) Yavaş kurulup hiç bitmeyen dostluk

7. İbn Miskeyh’in geleneksel/örfî ve insani olarak ikiye ayırdığı temel ahlak terimi
hangisidir?
a. Mutluluk.
b. Adalet
c. Dostluk
d. Elem
e. Şeriat
Cevap: b) Adalet
8. “Ahlâkı tamamlamak için gönderildim” hadisi ve “Her bir nefse, onu düzeltene, sonra
ona hem kötülük işlemeyi hem de kötülükten sakınmayı ilham edene and olsun! Nefsini
temizleyen kurtuluşa erer. Onu kirleten ziyana uğrar” ayeti hangi kuramı eleştirmek için delil
olarak kullanılmıştır?
a. Bedensel hazların esas olduğu
b. Tabiatçıların nücum ilmine dayanması

c. Ahlakın değiştirilemeyeceği
d. Faal akıllar teorisi
e. Nefsin sonlu olduğu
Cevap: c) Ahlakın değiştirilemeyeceği
9. “İnsana ait mutluluğun kazanılması için bir şehir (medîne) ortamının olması gerekir.
Durum böyle iken akıllı bir insanın yalnızlığı (…) ve hemcinslerinden ayrı kalmayı (tahallî)
tercih etmesi doğru olmaz.”

Boşluğa gelmesi gereken kavram, hangisidir?
a. Tecessüs
b. Taakkul
c. Taşahhus
d. Teferrüd
e. Temekkün

Cevap: d) Teferrüd
10. Osmanlı dönemi yazarlarından … ise, İbn Miskeveyh’ten Tûsî’nin eseri üzerinden
nakillerde bulunur. Örneğin bunlardan bir tanesinde nefsin çeşitli kuvvetleri olduğu, bunların
etkilerinin birbirine muhâlif olabileceği, bir kuvvetin galebesinin aklın gereğinde fiil işlemeye
engel teşkil edebileceği belirtilir
Bahsedilen Osmanlı alimi kimdir?
a. Kınalızâde
b. Hocazâde
c. Gelenbevî
d. Kemalpaşazâde
e. İzmirli İsmail Hakkı
Cevap: a) Kınalızâde

Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde, İslam Ahlak felsefesi’nin kurucu isimlerinden İbn Miskeveyh’in erdem
anlayışı temel erdemler ve alt erdemler olarak öğrenilmiştir. Ayrıca bir erdem türü olarak
dostluğun ne tür bir kavramsallaştırma içinde verildiği anlaşılmıştır. .

10. ÜNİTE
ERDEMLER AHLÂKI VE ERDEMİN MAHİYETİ

İ.Ü. İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Erdemin mahiyeti hakkında İslâm öncesi düşünce tarihinde iki yaklaşım olduğunu
söyleyebiliriz. Bunların ilkine göre erdem bir orta olma halidir ki bu Aristoteles’in savunduğu
yaklaşımdır. Buna göre erdemsizlikler de ifrat ve tefrit şeklinde ortadan uzak olan uçlar, yani
taraflardır ki bu yaklaşımın doğal sonucu erdemsizliklerin Aristoteles’te olduğu gibi erdemlere
göre çok daha fazladır. İkinci yaklaşıma göre erdemin tek bir karşıtı vardır, o da erdemsizliktir,
cesaret erdeminin karşıtı olarak korkaklığın bir erdemsizlik olması böyledir. Bu bölümde İslâm
öncesi Yunan düşüncesindeki bu yaklaşımlara, ama özellikle Aristotelesçi anlayışa göre erdem
konusu ele alınacak, sonra da bunun İslâm düşüncesindeki yansımaları üzerinde durulacaktır.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Erdemin mahiyeti, erdemin orta
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10. ERDEMLER AHLÂKI VE ERDEMİN MAHİYETİ

Erdemin Mahiyeti
Bu bölümde erdemler ve erdemsizliklerin mahiyeti tartışılacaktır. Aristoteles öncesinde
“Şecaat nedir?”, “Ölçülülük nedir?” gibi sorularla Sokratik diyaloglarda erdemlerin
belirlenmesi ve tanımlanması boyutuyla tartışılmış ve araştırılmıştır. Bu soruşturma aynı
zamanda nihai gaye olan mutluluğun ne olduğu sorusuna verilen cevabı rasyonel bir temele
oturtma gayreti anlamına gelmektedir. Bazı araştırmacılara göre bu sorulara özellikle Platon’un
ilk dönem diyaloglarında verilen yanıtlardaki belirsizlik Devlet’in II. Bölümünden itibaren daha
belirgin bir bağlamda ele alınmıştır.243244 Bu tür kavramların açık tanımlarını ortaya koymaya
yönelik büyük bir teşebbüs, ahlâkı bir disiplin olarak ele alan Aristoteles tarafından yapılmıştır.
Konusu insan nefsinin iradî fiilleri gibi değişkenlik arzeden ve bu yüzden Aristoteles tarafından
“theoretike” alanında sayılmayan ahlâk, pratik bir bilgi alanıdır.245 Nesnesi, “olduğundan başka
türlü olması mümkün olmayan”, zorunlu olan, ezelîebedî şey olan teorik bilimin hedefi
kanıtlamadır. Buna karşılık “olduğundan başka türlü olması mümkün olanı” konu alan
araştırma ancak yaklaşık olanı, kaba taslak olanı arayabilir. Bu alanın araştıcısı ancak bir ölçüde
kesinliğe ulaşabilir. Teorik araştırma ilk ilkelerden hareket ederek onlardan sonuçlar çıkarır.
Pratik araştırma ise sonuçlardan hareket ederek onların ilkelerine gitmeye çalışır. 246 Bu
durumda episteme praktike teorik bir disiplin gibi değildir, fakat mesela şehir yönetimi, yani
siyasette olduğu gibi tümel ilkeleri olan bir alandır. 247 Bunun gibi tümel ilkelere sahip bir
disiplin olan ahlâktan ve bir bilim olarak onun kendine has terminolojisinden söz etmek
mümkündür ki bu noktada erdemler ve erdemsizliklerin nasıl adlandırılacağı ve tanımlanacağı
önemli bir mesele olarak belirginleşmektedir.
Aristoteles Nikomakhos’un II. kitabında erdemlerle ilgili iki durumdan söz eder.
Birincisi erdemlerin varlıkları bakımından ve ne olduklarını dile getiren söz, yani mahiyetleri
bakımından durumlarıdır ki her ikisinde de erdemler orta olmadır (mesotes). Erdemlerle ilgili
Terry Penner, “Plato’s Ethics: Early and Middle Dialogues”, Blackwell Companions
to Philosophy A
Companion to Ancient Philosophy, ed. Mary Louise Gill and Pierre Pellegrin (Blackwell
Publishing, 2006), s.
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ikinci cihet ise üstünlük ve yetkinlik cihetidir. Bu açıdan bakıldığında erdemler orta olma ile
değil, en ileri mertebe, yani uç olma ile nitelenir. İshak b. Huneyn çevirisinde bu ifade şöyle
geçer: .فلذلك كانت الفضيلة من حيث الجوهر والحد الذي يعبر عن الماهية توسطا ولكنها من حيث الفضل والكمال غاية
“(...) Böylelikle erdem, varlığı ve bir mahiyetin karşılığı olan tanım bakımından ortadır,
ancak o, üstünlük ve yetkinlik açısından ise uçta olandır.”248
Burada bizi erdemlerin bir kavram olarak ele alınabileceği, bu bakımdan orta oldukları
kısmı doğrudan ilgilendirmektedir. Fakat Aristoteles erdemlerin ve erdemsizliklerin tümünün
kavramsal karşılıklarını belirlemenin çok da kolay olmadığını kabul etmektedir. Mesela yiğitlik
korku ve cüretkarlığın/deli cesaretinin ortası olan bir erdem iken ve bunların lafzî bir karşılığı
varken korkusuzlukta aşırıya gidenlerin bir adı yoktur. Hatta Aristoteles aslında bunların
birçoğunun adsız olduğunu söyler. Nikomakhos’un İshak b. Huneyn çevirisinde bu cümle
“Yunanlılarda bunların çoğunun adının olmadığı” şeklinde zikredilir: . فنقول إن الشجاعة متوسطة فيما
 وكثير منها عند اليونانيين ال اسم له، فأما الزائد فى عدم الفزع فال اسم له،بين الخوف والتقحم
“[Bu hususta] şöyle deriz: Yiğitlik, korkaklıkla deli cesaretinin arasındaki ortayı
durumdur. Korkuksuzlukta ileri gideninin ise bir adı yoktur, Yunanlılarda bunların çoğunun adı
yoktur.”249
Aristoteles korkusuzlukta aşırıya gitme örneğinde olduğu gibi başka erdem ve
erdemsizlik durumlarının da adının olmadığı görüşündedir. 250 Özellikle teorik felsefenin
branşlarıyla kıyaslandığında itibarî yönü çok daha baskın olan ahlâkta erdem ve erdemsizlikleri
kavramsal olarak sınırlayıp bunları tanımlama noktasındaki güçlüklere rağmen Aristoteles
Nikomakhos’ta temel kavramları tesbit etmeye ve bunların tanımını yapmaya girişir. O, şöyle
der:
“Şimdi yeniden her bir erdemi ele alarak, onların neler olduklarını, nelerle ilgili
olduklarını ve nasıl olduklarını söyleyelim; böylece ne kadar erdem olduğu da açığa
çıkacak.”251
Bu çerçevede Aristoteles, erdemleri ikiye ayırır: Düşünce erdemleri ve huylarla ilgili
erdemler. Nikomakhos’un II-V. kitapları özel olarak karakter, yani huylarla ilgili erdemleri, VI.
kitap ise düşünce erdemlerini konu edinir. Aristoteles Nikomakhos’un III. kitabında yiğitlik ve
ölçülülük erdemleri ve bunlarla ilgili erdemsizliklere, IV. kitapta cömertlik, ihtişam, ruh
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Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1115a 5. Erdemlerle ilgili tanımlama ifadesi Arapça
çeviride “resm” ve “had” kavramları ile ifade edilmiştir. bkz. Aristoteles, el-Ahlâk,
1113a 12, 1114b 26, s. 117, 122.

yüceliği, öfkeye hâkim olma, doğruluk, nüktedanlık ve sevecenlik erdemlerine ve ilgili
erdemsizliklere geniş bir yer ayırır. Nikomakhos’un V. kitabı ise adalet ve doğruluk erdemlerine
tahsis edilmiştir. Söz konusu erdemler ve kavramlar Aristoteles sonrasında şarihler ve
mütercimler eliyle yorumlanmış, zengin bir kavramsal karşılık bulmuş ve bir oranda da
dönüşüme uğramıştır.
Erdemin mahiyeti hakkında İslâm öncesi düşünce tarihinde iki yaklaşım olduğunu
söyleyebiliriz. Bunların (i) ilkine göre erdem bir orta olma (itidâl, vasat) halidir ki bu
Aristoteles’in savunduğu yaklaşımdır. Buna göre erdemsizlikler de ifrat ve tefrit şeklinde
ortadan uzak olan uçlar, yani taraflardır ki bu yaklaşımın doğal sonucu erdemsizliklerin
Aristoteles’te olduğu gibi erdemlere göre çok daha fazladır:  بمعنى أنها،"فالفضيلة إذن نوع من التوسط
 والخير ينتسب، كما اقترح الفيثاغوريين، وأيضا فإن الخطأ متعدد األشكال )ألن الشر ينتسب إلى الالمحدود.تستهدف الوسط
، ولهذه األسباب أيضا فإن األول سهل واألخر صعب: بينما ال يمكن مراعاة القاعدة المستقيمة إال بطريقة واحدة،(إلى المحدود
 ولكن من الصعب أن،فمن السهل أن يخطئ المرء الهدف
". وخصائص الفضيلة هي التوسط، وهذا ما يجعل أن خصائص الرذيلة هي اإلفراط والتفريط.يصيبه
“Öyleyse erdem bir tür orta olmadır; yani o orta olmayı hedefler. Bununla birlikte yanlış
davranış bir çok biçimde olur, zira Pisagorcuların düşündüğü gibi kötü sınırsıza, iyi ise sınırlı
olana nispet edilir. Dosdoğru olanı tutturmak ise tek biçimde olur. Bu sebeplerden ötürü ilki
kolay, ikincisi zordur; yani kişinin hedefe isabet edememesi kolay, isabet etmesi zordur.
Böylelikle fazlalık ve eksiklik erdemsizliğin özelliği, orta olma ise erdemin özelliği
olmuştur.”252
İslâm ahlâk düşüncesinin bir ayağını oluşturan felsefî literatürde erdemlerin
(fazîlet/fezâil) yukarıdaki paragrafta ifade edilen itidal teorisi ekseninde ele alındığı
bilinmektedir. İlgili literatürde erdemler ve erdemsizlikler (rezîlet/rezâil) üç temel erdem olan
hikmet, iffet, şecaat ve bunların bir bileşkesi halindeki adaletten oluşan erdem anlayışı ile ilk
üç erdemin ifrat ve tefritleri olan erdemsizliklerden müteşekkil olup, tâlî düzeydeki erdemler
ve onların ifrat ve tefritleri tamamlayıcı unsurlar olarak bu tabloda yer alır. (ii) Literatürde konu
büyük oranda bu çerçevede ele alınırken Yahya b. Adî gibi daha az sayıdaki filozof bu Aristocu
itidal nazariyesinden ziyade erdemler ve zıtları olan erdemsizlikler şeklindeki Stoacı anlayışı
savunur.253

252

Aristoteles, el-Ahlâk, 1106b 25-35, s. 96.
Bu tabloda Nikomakhos’un İshak b. Huneyn çevirisindeki kavramlar esas alınmıştır.
Bu tablodaki Arapça ve Yunanca kavramlar için İshak b. Huneyn çevirisinin yukarıda
atıf yapılan Abdurrahman Bedevî neşri ile Anna Akasoy ve Alexander Fidora neşri
kullanılmış, ayrıca Manfred Ullmann’ın Die Nikomachische Ethik des Aristoteles in
arabischer Übersetzung adlı çalışmasından istifade edilmiştir. Manfred Ullmann, Die
Nikomachische Ethik des Aristoteles in arabischer Übersetzung (Wiesbaden:
Harrassowitz Verlag, 2011), I.
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ال حس له
Arzusuzluk

Eli sıkılık

Ruh yüceliği

μικροψυχια (mikropsükhia)
صغر النفس
Kendini küçük görme

πραοτης (praotes)
الحلم
Öfkeye hâkim olma

αοργητος (aorgetos)
غير الغضوب
Öfkesiz

و
ب
Asabi
(الطنز )؟
Riyakarlık

αληθεια (aletheia)
الصدق
Doğruluk

βωμολοχια (bomolokhia)
المجون
Münasebetsizlik

ευτραπελία (eutrapelía)
الظرف

κολαξ (kolaks)
المالق

φιλλα (filla)
القبول
Sevecenlik

Şakşakçı
φθονος (fthonos)
الحسد
Hayra üzülme

ειρωνεία (eiro neía)
المزح
Hafife alma
الغرم
Soğukluk

Nüktedanlık
المستكره
Geçimsiz
επιχαιρεκακια (epikhairekakia)
الشماتة
Kötülükten hoşlanma

Erdem ve erdemsizlik meselesine yönelik teorik yaklaşım ve bunları tahdid edip
tanımlama çabası İslâm filozoflarında daha çok birinci yaklaşıma göre açıklanır. Kindî (ö.
252/866), Ebûbekir er-Râzî (ö. 320/932), Fârâbî (ö. 339/950), Belhî (ö. 322/934), Âmirî (ö.
381/992) ve İbn Miskeveyh (ö. 421/1030) gibi filozoflar tarafından ortaya konmuştur. İbn
Miskeveyh, Tehzîbü’l-ahlâk’ında erdemler ve erdemsizliklerle ilgili olarak kapsamlı bir
çerçeve ve şema geliştirmiştir. İbn Miskeveyh erdemler ve erdemsizliklerin bir kavram olarak
belirlenmesi ve tanımlarının yapılmasını bu kavramların özlerini bilmek için gerekli görür. İbn
Miskeveyh temel erdemlerin eksik kısa tanımlarını (el-işâre ileyhâ bi’r-rüsûmi’l-vecîze)
yaptıktan sonra hikmetin alt erdemlerine geçer ve burada önemli bir noktaya işaret eder:
“(...) Hikmetin bu alt erdemlerine vâkıf olmak onların tanımlarıyla mümkündür. Zira
tanımların bilinmesiyle, talep edilen ve daima tek bir hal üzere bulunan şeylerin özleri
anlaşılmış olur. Bu, hiç bir şekilde değişmeyen ve şüphe karışmayan burhanî bilgidir.” 254

Buna göre erdemlerin tanımlarını yapmak, bunlar hakkında burhanî bilgiye ulaşmak
demektir ki bu, ahlâkın teorik ilimlerde olduğu gibi değişmeyeni araştırmaya talip olduğunun
bir işaretidir. İbn Miskeveyh, Tehzîbü’l-ahlâk’ta dört temel erdemin altındaki tâlî erdemleri
sayar ve tek tek bunların tanımlarını yapar. İbn Miskeveyh’te hikmetin altı, iffetin on iki,
şecaatin dokuz ve adaletin de on beş tâlî erdemi bulunmaktadır. Ayrıca iffetin tâlî
İbn Miskeveyh, Tehzîbü’l-ahlâk ve tathîrü’l-a‘rak, thk. İbnü’l-Hatîb (y.y.: elMatbaatü’l-Asriyye, 1977), s. 27.
254

erdemlerinden olan cömertliğin de altı tane alt erdemi vardır. Böylece İbn Miskeveyh dört temel
erdem, kırk iki tâlî erdem ve altı tane de uzak tür belirlemiş ve tanımlamıştır. 255 İbn
Miskeveyh’in ahlâk düşüncesinde erdemsizliklere geçtiğimizde belirleme ve tanımlama
açısından daha zor bir alana adım atmış olduğumuzu ifade etmemiz gerekir. İbn Miskeveyh,
erdemlerin kötülüklerin ortasında olduğu şeklindeki Aristocu teze bağlı kalarak erdemleri tespit
etmişken erdemlere göre katbekat fazla olan tâlî derecedeki erdemsizliklerin belirlenmesinin
zor olduğunu söylemektedir. Zira geometrik bir örnek vermek gerekirse erdemlerin ifrat ve
tefrit tarafları, yani erdemsizlikler bir dairenin çapından kenarlara doğru uzaklaştıkça ara
alandaki noktalar mesabesindedir 256 ki bu erdem anlayışı erdem ve erdemsizliklerin nicelik
yönünden ele alınmasıyla ilgilidir.
İbn Miskeveyh de erdemsizliklerin erdemlere göre çok daha fazla olduğunu, her bir
ferdin kendine göre ortayı bulması gerektiğini belirtir. Ona göre erdem kendine ait yerden en
ufak bir şekilde bile sapsa bir başka kötülüğe, yani erdemsizliğe düşmüş olur. Bu yüzden böyle
bir ortayı tutturmak oldukça zordur, bundan daha zor olanı ise ortayı bulduktan sonra ondan
ayrılmamaktır. 257 Görüşlerini kısmen de olsa naslarla teyid eden İbn Miskeveyh’in bu
yaklaşımı sonraki ahlâkçılar tarafından da devam ettirilmiştir. Özellikle Aristocu itidal
anlayışının yaygın bir kabul görmesinde bu teorinin naslarla uyumlu olduğu kanaatinin önemli
bir etkisi vardır. Mesela erdemin itidal olduğu şeklindeki teori Taşköprîzâde gibi müteahhirûn
ahlâkçılarına geldiğinde oldukça dinî bir çerçevede anlatılır:
“Bu güçlerin erdemleri [nefsin biri fazlalık, diğeri eksiklik olmak üzere iki aşırı eğilimi]
arasındaki orta melekelerdir. Bunlar, yani orta melekeler üç tanedir: hikmet, şecaat ve iffet.
Allah Teâlâ’nın [bir orta meleke olan] cömertlikle ilgili buyurduğu gibi “Eli sıkı olma;
büsbütün eli açık da olma” (İsrâ, 17/29). Şu da Hz. Ali’nin (k.v.) sözlerindendir: “Sağ ve sol
saptırıcıdır, orta yol ana caddedir.” Hz. Peygamber’in (a.s.) tamamlamak için gönderildiği
temel ahlâkî değerler işte bu orta melekelerdir. [Bu üç erdemin] her iki tarafında olanlar
erdemsizliklerdir, bunlar, yani uçlar da altı tanedir. Zira bu üç erdemden her birinin iki ucu
vardır. Bunlar hikmet için cerbeze ve kalın kafalılık, iffet için azgınlık ve isteksizlik, şecaat için
de deli cesareti ve korkaklıktır. Erdemin kendisi kürenin çapı gibi dümdüz bir çizgidir.
İbn Miskeveyh, Tehzîbü’l-ahlâk, s. 27-33.
İbn Miskeveyh, Tehzîbü’l-ahlâk, s. 34. Aristoteles ifrat ve tefritlerin ortası olan
erdemler ile matematiksel bir ortanın kastedilmediğini belirtir. Mesela bir şeyin çoğunun
on, azının da iki olarak alınması durumunda ortanın altı olacağı bellidir. Ancak
Aristoteles bize göre ortanın böyle olmadığını söyler. Aristoteles, Nikomakhos’a Etik,
1106a 30-35. Kınalızâde buna vasat-ı izâfî der. Kınalızâde Ali Çelebi, Ahlâk-ı Alâî, haz.
Mustafa Koç (İstanbul: Klasik, 2012), s. 112. Erdemsizliklerin bir de nitelik yönünden
sapması (redâetü’l-keyfiyye) söz konusudur ki buna bir sonraki ünitenin son başlığında
müstakil olarak işaret edilecektir.
257
İbn Miskeveyh, Tehzîbü’l-ahlâk, s. 34. Yukarıda işaret edildiği üzere Yahya b. Adî
erdemsizliği, erdemin zıddı şeklinde addeder. Bu yaklaşımı takip eden örneklerden biri
Osmanlı ahlâk literatürünün en erken örneklerinden biri olan Ahmed b. Hüsamüddin elAmâsî’nin (ö. 1406’dan sonra) Mir’âtü’l-mülûk’udur. Zira müellif bu eserde dört
erdemin karşılığında dört erdemsizlik belirlemiştir. Bkz. Amâsî, Mir’âtü’l-mül,
255
256

Erdemsizlik ise dairenin çevresine paralel daireler gibidir. Kur’an’da orta yol ve ortanın
dışındaki yollar şöyle ifade edilmiştir. “Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun.
(Başka) yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah’ın yolundan ayırır.” (En‘âm, 6/153). Ayrıca
Allah’ın şu hitabıyla kastedilen de orta yoldur: “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!” (Hûd,
11/112). Dosdoğru yolda olmak şeklinde âyette geçen orta yola tam olarak uymanın zorluğu
sebebiyledir ki Hz. Peygamber (a.s.) “Beni Hûd sûresi kocattı” (Tirmizî, “Tefsîru’l-Kur’ân”,
56) demiştir. Zira sözü edilen âyet, dosdoğru yol hakkındadır. Kıldan daha ince ve kılıçtan daha
keskin olan dosdoğru yolun iki yanından birinde “Allah’ın, tutuşturulmuş, (yandıkça) tırmanıp
kalplerin ta üstüne çıkan ateşi” (Hümeze, 104/6-8) vardır ki bu ifrat tarafıdır, diğer yanında ise
muazzam bir soğukluk vardır ki bu da tefrit tarafıdır. İşte itidalin tasviri böyledir.”258
Burada az önce zikredilen zorluğun gerekçesi mahiyetindeki bir hususa daha işaret
etmek yerinde olacaktır. Aristoteles “bize göre orta” derken insanlar için erdem olarak
belirlenen şeylerin yerine göre izafi, yani kişiye ve durumlara göre değişiklik gösterebilecek
şeyler olduğunu söylemektedir. Bu durumda erdemlerin ifrat ve tefritleri bir değişkenlik
arzeder ki bu da karşılaşılan durumlara göre çok sayıda erdemsizlik olduğu anlamına gelir. Bu
husus, dolaylı olarak ahlâkın temel kavramları olan erdemler ve erdemsizliklerin tam anlamıyla
kuşatılamayacağı sonucu doğurur. Nitekim erdemsizliklerin tümünün belirlenememesi
hususunda Aristoteles’ten itibaren söylenen de büyük ölçüde budur. Ancak ahlâkın bir ilim, bir
disiplin olduğu kabul ediliyorsa o zaman en azından belli sayıda erdem ve erdemsizliğin
belirlenmesi ve tanımlanması zorunludur. İşte tam da bu noktada İbn Miskeveyh’e göre ahlâk
yazarının yapması gereken tek tek fertler için orta olan durumları belirlemek değil, bir disipline
yaraşır biçimde bu ortaların belli başlı olanlarını ve bunlarla ilgili kuralları belirlemektir.275 Hal
böyle olunca ahlâkı teorik zeminde tartışan bir eserde temel ve tâlî erdemler ile temel
erdemsizliklerin belirlenmesi, bunlara bir ad konulup tanımlarının yapılması yeterlidir:
“Sen diğer [tâlî] erdemlerin uçları olan erdemsizliklerin farkına varmış olmalısın.
Dillere göre bunlara birden çok isim bulman da tek bir isim bulman da mümkündür. Onların
anlamlarını kavraman sana zor olmasa gerek. Bu konudaki yol ise bizim takip ettiğimizdir.”259

Tali erdemliksizlikleri kavramlaştırmanın güçlüğüne ilk işaret eden Osmanlı
düşünürlerinden biri Mehmed Şah Fenârî’dir (ö. 839/1435). Fenârî, erdemler ahlâkı ile ilgili
temel tartışmanın erdemin, erdemsizliğin zıddı olduğu ya da ifrat ve tefritin arasında olduğunun
farkındadır. Müellif Enmûzecü’l-ulûm’un ahlâk faslında bu iki yaklaşıma temas eder ve nihayet
alt erdemsizliklere her durumda ad bulunamayacığını ifade ederek ilgili faslı tamamlar:
“(...) Temel erdemleri kuşatan erdemsizlikleri de öğrendiğine göre tâli erdemleri
kuşatan erdemsizlikleri ve bunların karşılıklarını bilmen de mümkün olur. Kastettiğim orta olan
Taşköprîzâde, Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye, thk. Elzem İçöz, Mustakim Arıcı, çev.
Mustakim Arıcı (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2014),
s. 48-49.
259
İbn Miskeveyh, Tehzîbü’l-ahlâk, s. 36.
258

bir üst erdemin altındaki erdemin ifrat ve tefritleridir. Bu, ilgili erdemin tanımına bakman, onun
üzerine bir fazlalığa ve ondan bir eksikliğe itibar etmendir. Erdemin tanımının, gerekli olan orta
olduğunu bildiğine göre onu aşmanın ve gerekli olmayan sınırı geçmenin ifrat, gerekli olmayan
yerde durmanın da tefrit olduğunu bilirsin. Bunların ortasında olan erdeme göre bu ikisi de
erdemsizliktir. Bazen bu uçlara isimler bulabilmektesin ve bazen de bulamamaktasın. En
doğrusunu Allah bilir.”260
Esasen Mehmed Şah Fenârî gibi düşünen Taşköprîzâde’ye göre de temel erdemlerin
birçok sonucu vardır ve onların çeşitleri çokluk bakımından kuşatılamayacak ve sayı
bakımından da sınırlandırılamayacak durumdadır.261 Bununla birlikte Taşköprîzâde, başta Îcî
olmak üzere seleflerinden farklı olarak bu tali erdemlerin yanı sıra alt erdemsizlikleri de saymış,
bazen bunları kavramlaştırıp tanımlamış, bazı durumlarda da ifrat ve teftitlerini saymakla
yetinmiştir.

Mehmed Şah Fenârî, Enmûzecü’l-ulûm, Şehit Ali Paşa 2781, 165a; Şehit Ali Paşa
2782, 194a.
261
Taşköprîzâde, Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye, s. 64-65.
260

ÇALIŞMA SORULARI
1. Erdemleri düşünce ve karakter erdemleri şeklinde tasnif eden filozof kimdir?
a.Aristoteles
b.Fârâbî
c.Platon
d.İbn Miskeveyh

e.İbn Sînâ
2. Aşağıdaki şıklardan hangisi Aristocu erdemler ahlâkı ile uyuşmaz?
a. Erdem bir tür orta olmadır.
b.Dosdoğru olanı tutturmak tek biçimde olur.
c.Erdemler, erdemsizliklerden fazladır.
d. Yanlış davranış bir çok biçimde olur.

e. Fazlalık ve eksiklik erdemsizliğin özelliğidir.
3. İslam düşüncesinde Stoacı erdem anlayışını savunan ve buna göre bir erdemler
şeması çıkaran filozof kimdir?
a.İbn Miskeveyh
b.Gazzâlî
c.Taşköprîzâde
d.Yahya b. Adi
e.Nasiruddin et-Tûsî
CEVAP ANAHTARI: 1. A, 2. C, 3. D
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Companions to Philosophy A Companion to Ancient Philosophy, ed. Mary Louise Gill
and Pierre Pellegrin (Blackwell Publishing, 2006), s. 151-169.

Bu Bölümde Ne Öğrendik?

Aristotelesçi erdem anlayışı, erdemin ifrat ve tefrit arasında ortayı temsil etmesi
şeklindedir. Bu, muhtelif saiklerin etkisiyle İslâm düşüncesinde büyük yansımaları olan bir
teoridir. İslâm kaynaklarında ve kültüründe itidal, vasat ve iktisad gibi terimlerle orta yolcu bir
erdem ahlâkının benimsenip adapte edildiği görülmektedir. Bu ünitede mezkür erdem anlayışı
ele alındı.

11. ÜNİTE
ERDEMLER VE ERDEMSİZLİKLER

İ.Ü. İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı

Bu Bölümde Ne Öğreneceğiz?

İnsanın iradî davranışlarının arkasında üç temel güç vardır. Bunların ikisi ham
halleriyle hayvani güçler olan arzu ve öfke gücüdür. İradî davranışı doğuran üçüncü güç insana
has bir güçtür ve bu, onu diğer canlılardan ayırt eden ve üstün kılan düşünce ya da bilgi gücüdür.
Bu üç temel gücün yetkin, kâmil bir halde olması her türlü aşırılıklardan uzak olmalarına
bağlıdır ve insan nefsinin bu haline denge hali denir. Fazilet, yani erdem de nefsin başlıca bu
üç gücünün denge halinde olmasıdır. Bu denge halinin fazlalık (ifrât) ya da eksiklik (tefrît)
şeklinde denge halinden uzaklaşmasına da erdemsizlik, kötü huy veya ahlâkî hastalık denilir.
İnsanda başlıca bu üç gücün üç temel erdemi olan hikmet, iffet ve şecaat ile bunların toplamı
olan adalet şeklinde dört temel erdem bulunur. Bu ünitede İbn Sînâ, Gazzâlî ve Taşköprîzâde’yi
merkeze alarak İslâm düşüncesi ve hususen felsefî ahlâk geleneğinde temel ve alt erdemler ile
erdemsizlikler üzerinde durmak istiyoruz.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Temel ve tali erdemler ile
erdemsizlikler.

Kazanım

İslâm felsefesinde erdemler ve
erdemsizlikler.
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Konu felsefî literatür üzerinden
işlenecektir.

Anahtar Kavramlar
•

Temel erdemler

•

İkincil erdemler

•

Erdemsizlikler

11. ERDEMLER VE ERDEMSİZLİKLER

Temel Erdemler

İslâm felsefe geleneğinde ahlâk bir ilim dalı olarak ele alınır. Bu ilmin konusu, ilkeleri
ve kendine has bir terminolojisi vardır. Daha önce değinildiği gibi insan nefsinden sadır olan
iradî fiilleri ve insan huylarını konu edinen ahlâk ilminde insan nefsi önemli bir inceleme
alanıdır. Zira iyi ve kötü huylar, yani erdemler ve erdemsizliklerin kaynağı insan nefsidir. Bu
anlayışın üzerine Aristotelesçi erdem teorisini ikame eden İslâm filozofları, insan nefsinin üç
temel gücüne göre üç temel erdem ile bu üç gücün uyumlu bir şekilde çalışmasından husûle
gelen dördüncü bir erdem, yani adaletten oluşan dört erdemi üst erdemler olarak telakki eder.
İnsanî nefsin güçleri üçtür. İnsan nefsi, özelliği akledilirleri idrak etmek olan ve “nefsi
nâtıka” ya da “ruh” denilen yüce bir cevherdir. Buna “teorik akıl gücü” de denilir; onun bu
duyulur yapı, yani beden üzerinde bir tasarrufu vardır ve ona da “pratik akıl gücü” denilir. Eğer
nefsin gücü idrakin doğrudan ilkesi ise bu, insanı diğer hayvanlardan ayırdeden “müdrike”dir
ve bunun insandaki mahalli beyindir. Bu, “melekî nefs” olarak da adlandırılır. Eğer o, bir zararı
önlemenin ilkesi ise öfke gücüdür, onun mahalli kalptir ve buna “yırtıcı nefs” de denilir. Şayet
bir faydayı temin etmenin ilkesi ise arzu gücüdür, onun mahalli karaciğerdir ve buna “hayvanî
nefis” de denilir. Bu üç gücün ilki insan nefsine hastır, diğer iki güç ise insan ile diğer hayvanlar
arasında müşterektir. Hakikat araştırmasının temelini oluşturan düşünme gücünün itidal hali
hikmettir. Hikmetin ifratı cerbezedir ve sahtekârlıktır. Buna “şeytanlık” da denilir. Bunun
örneği, fayda vermeyen nafile bilgilerin peşine düşmektir. Bu, yakinî bilgiler yerine kullanılan
cedel, hilâf ve safsata gibi teorik bakımdan olabileceği gibi adi isteklere alet edilen kehanet,
sihirbazlık ve iksir gibi pratik bakımdan da olabilir.
Hikmetin tefriti kalın kafalılıktır. Nefsin intikam arzusundan dolayı duyduğu şiddetli
heyecan olan öfke gücünün itidali şecaattir. Öfke [gücünün] ifratı deli cesaretidir. Bu, şecaat
arzetmemek gereken yerlerde ileriye atılmak şeklinde öfke gücünde meydana gelen bir
durumdur. Öfkenin tefriti korkaklıktır. Bu, ileri atılmak gereken yerlerde geri durmaktır.
Korkaklık, kişiyi zillete uğratır, önemli işlerde ve yararlı konularda gevşekliğe yol açar. Arzu
gücünün itidali iffettir. Bu, arzuyu onun kulu olmayıp doğru düşüncenin gerektirdiği yerde
kullanmaktır ki böylece kişi hür olabilsin. Arzu gücünün ifratı azgınlıktır. Buna şehvet
düşkünlüğü ve açgözlülük de denilir. Bu durum şehvetin, aklın hükümranlığını bastırmasıdır.
Arzunun tefriti isteksizliktir. Bu, olması gerekene de olmaması gerekene de karşılığını vermede
nefsin yetersiz kalması halidir.262 Bu üç güç fiillerinde uzlaştığı ve yardımlaştığında ve bunlar
Taşköprîzâde, Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye, thk. Elzem İçöz, Mustakim Arıcı, çev.
Mustakim Arıcı (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2014),
s. 40-47.
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nitelik bakımından eşitlenip kendileri için yaratıldıkları amaca ulaştıklarında adalet ortaya
çıkar. Adalet, söz konusu üç gücün birbirleriyle uzlaşısıdır, kişinin kendisi ve başkasının
hakkını gözetmesi halidir. İnsan nefsinin erdemlerinden olan adalet diğer erdemleri, yani
hikmet, şecaat ve iffetten ibaret olan üç erdemi birleştiren erdemin adıdır.263264

Tablo 1: İbn Sînâ’nın Ahlâk risalesi ve Gazzâlî’nin
Mîzânü’lamel’inde
temel
erdemler ve
erdemsizlikl
er
Erdemsizlik

Erdem

Erdemsizlik

İfrat

İtidal

Tefrit

الخب

الحكمة

البله

Hilekârlık/kurnazlık

Hikmet

Ahmaklık

التهور

الشجاعة

الجبن

Deli cesareti

Şecaat

Korkaklık

الشره

العفة

الخمود

Azgınlık

İffet

İsteksizlik/şehvet azlığı

العدالة
Adalet

Adaletin İfrat ve Tefriti Var mıdır?

Felsefî ahlâk literatüründeki erdem anlayışında temel erdemlerin hikmet, şecaat ve iffet
olduğu, insanın melekî, gazabî ve behimî güçlerinin dengeli hale getirilmesiyle adaletin
sağlandığı bilinen bir husustur. Şöyle ki gazabî ve behimî güç düşünme ya da temyiz eden güce
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Taşköprîzâde, Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye, s. 92-94.

Bekir Karlığa, İbn Sina’nın Şimdiye Kadar Bilinmeyen Yeni Bir Ahlak Risalesi [y.y., t.y.];
Gazzâlî, Mîzânü’lamel, thk. Süleyman Dünya (Kahire: Dârü’l-Ma‘ârif, 1964).
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boyun eğer ve bu üç güç arasında bir uyum hâsıl olur265 ve böylece nefsin kuvveleri arasında
dengenin sağlamasıyla adalet erdemi tahakkuk eder. İbn Miskeveyh adaletin bu türüne ihtiyârî
adalet demektedir.266 İbn Sînâ’ya göre adalet, nefsin tüm güçlerinin bir erdemi ve denge hali
iken diğer erdemlerden farklı olarak iki erdemsizlik arasındaki itidal durumu değildir, adaletin
tek bir zıddı vardır ve o da zulümdür. Zira adalet düzen, zulüm ise düzensizliktir. Bu ikisinin
arasında bir orta nokta yoktur. 267 İbn Sînâ ancak muamelât düzeyinde bir adaletten
(mu‘âmeletü’l-‘adâle) ve onun erdemsizliklerinden bahsedileceğini söyler. Muamelât
düzeyindeki adalet kişinin alması gerekeni alması ve vermesi gerekeni de vermesidir. Buna
göre kişinin alması gerekmeyen şeyi alması (ğabn) ve vermesi gerekmeyen şeyi vermesi
(teğâbun) de erdemsizliktir. Bu erdem Îcî ve Taşköprîzâde’de ticarî dürüstlüktür (hüsnü’şşerike), yani malî muamelelerde adaleti, hakkı ve hukuku gözetmektir.268

Tablo 2: İbn Sînâ’nın Ahlâk risalesi ve Gazzâlî’nin Mîzânü’lamel’inde muamelât düzeyindeki adalet erdemi ve
erdemsizlikleri
Erdemsizlik

Erdem

Erdemsizlik

İfrat

İtidal

Tefrit

الغبن

العدالة

التغابن

Aldatma

Adalet

Aldanma

Kınalızâde adaletin iki erdemsizliğin ortası olması şekline de yer verir. Buna göre
adaletin ifratı zulmdür ki “âherin hakkına bilâ-vech-i şer‘î tecâvüz edip yâ ırz pâmâl yâ nefsine
ızrâr etmektir.” Adaletin tefriti de zulme boyun eğmedir (inzılâm). Kınalızâde tartışmada diğer
görüş sahiplerinin görüşüne de değinir. Buna göre adaletin her iki tarafı da cevrdir. Kınalızâde
bu görüşün haklılığını naslara atıfla teyid eder. Bir galat-ı sarîh olarak dinde haram olan şey ya
kişinin kendisine ya da başkasına zulmüdür. 269 Kınalızâde ayrıca, Tûsî’nin adaletin her iki

İbn Miskeveyh, Tehzîbü’l-ahlâk ve tathîrü’l-a‘rak, thk. İbnü’l-Hatîb (y.y.: elMatbaatü’l-Asriyye, 1977), s. 27.
266
Hümeyra Karagözoğlu, “Ahlâk Düşüncesinde Siyaseti Aramak: İbn Miskeveyh’te ‘Adalet’
Kavramının Siyasî Yansımaları”, Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 27 (2009), s. 106.
267
Karlığa, İbn Sina’nın Şimdiye Kadar Bilinmeyen Yeni Bir Ahlak Risalesi, s. 28, 64.
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Karlığa, Ahlak Risalesi, s. 28, 64; Taşköprîzâde, Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye, s. 98-99.

Kınalızâde Ali Çelebi, Ahlâk-ı Alâî, haz. Mustafa Koç, (İstanbul: Klasik, 2012), s.
114.
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yanının cevr olduğu görüşüne270 değinir. Kişinin başkasına da kendisine de yaptığı haksızlık
bir zulümdür ve bu itibarla adaletin rezilet durumu diğerleri gibi değildir.271 Taşköprîzâde’nin
adalet erdemi hakkındaki görüşlerine bakıldığında önceki geleneği takip ettiği görülmektedir.
Bu yaklaşım söz konusu isimlerin dışında Nasiruddin Tûsî ve Taşköprîzâde’nin şerhettiği Îcî
için de geçerlidir:
“İnsan nefsinin hikmet, şecaat ve iffetle özdeşleşen üç gücü olduğunu, bunların orta
melekelerinin erdem iken fazlalık ve eksiklik yönlerinin erdemsizlik olduğunu, bu erdemlerin
de bir kısmı zikredilen türlerinin bulunduğunu öğrendiğine göre şimdi şunu da bil ki; bu üç güç
fiillerinde uzlaştığı ve yardımlaştığında ve bunlar nitelik bakımından eşitlenip kendileri için
yaratıldıkları amaca ulaştıklarında adalet ortaya çıkar. Adalet, söz konusu üç gücün birbirleriyle
uzlaşısıdır, kişinin kendisi ve başkasının hakkını gözetmesi halidir. (...) İnsan nefsinin
erdemlerinden olan adalet diğer erdemleri, yani hikmet, şecaat ve iffetten ibaret olan üç erdemi
birleştiren erdemin adıdır.”272
Taşköprîzâde hikmet, iffet ve şecaat ile adalet arasındaki ilişkiyi cins-tür ilişkisi
çerçevesinde ele alır. Buna göre temel erdemler nefsin üç gücünün itidal haline tekabül eden
ve cins konumundaki erdemler iken adalet bu üç gücün üçünün bir türüdür. Adaletin alt
erdemleri ise sayılamayacak kadar çok ve sınırlandırılamayacak miktardadır. Fakat bunların en
bilinenlerini saymak mümkündür ki o da on dört erdemden bahsetmektedir.273 Bu dört temel
erdemin her birisinin altında muhtelif sayılarda alt/tali erdemler yerleştirir ve bunların tanımı
yaparlar. Aynı şekilde temel erdemlerin bir de ifrat ve tefritleri vardır. Tali erdemlerin ifrat ve
tefritleri ise büyük oranda İslâm ahlâk literatüründe üzerinde durulmayan bir meseledir. Şimdi
temel erdemlerin altındaki tali erdemleri ve erdemsizlikler üzerinde duralım.

Hikmetin Altındaki Erdemler ve Erdemsizlikler
İbn Miskeveyh temel ve tâlî erdemler ile temel erdemsizlikleri kavram olarak belirleyip
tanımlarını yapmış, tâlî erdemsizliklerden de yalnızca hikmetin uçları olanları saymakla iktifâ
etmiş, diğerlerinin belirlenimini muhataba bırakmıştır. İslâm ahlâk düşüncesinde İbn
Miskeveyh’in bu yaklaşımı sonraki ahlâk düşünürleri Nasiruddin Tûsî, Celaledin Devvânî ve
Kınalızâde gibi isimler tarafından büyük oranda muhafaza edilmiştir. Onlar erdemsizlikler söz
konusu olduğunda temel erdemsizlikler ve nitelik yönünden sapma halindeki erdemsizlikleri
tespit etmiş, bunları tanımlamış, çabalarını daha ziyade birer hastalık olan bu durumların nasıl
Nasiruddin et-Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, çev. Anar Gafarov, Zaur Şükürov, (İstanbul: Litera
Yayıncılık, 2007), s. 124.
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Kınalızâde, Ahlâk-ı Alâî, s. 139-140. Taşköprîzâde, Miftâhü’s-saâde ve misbâhü’ssiyâde fî mevzûâti’l-ulûm, (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1985), III, 339.
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Taşköprîzâde, Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye, s. 92-93, 94-95.
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Taşköprîzâde, Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye, s. 94-95.
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ıslah edileceğine teksif etmişlerdir. Bununla birlikte Nasiruddin Tûsî ve Kınalızâde hikmet
erdeminin tâlî erdemlerinin zıtlarını belirleyip tanımlarını yapmıştır. 274 İslâm ahlâk
düşüncesinin başyapıtlarından biri olan Kınalızâde’nin Ahlâk-ı Âlâî’sinde müellif örnek olması
için hikmet erdeminin tâlî erdemsizlikleri ile ilgili bir bölüm açmıştır. “Ecnâs-ı fezâyilin
tahtında münderic olan envâ‘ın ifrât ve tefritine bir misâl: Fazîlet-i hikmet” başlığı altında
hikmetin yedi alt erdemi ve bunların her birinin ifrat ve tefritleri belirlenmiş ve bunların
tanımları verilmiştir. Müellif bu kısımda şöyle der:
“Çün ecnâs-ı fezâyilin tarafeyni -ki ifrât u tefrittir- rezîlet idüği zâhir oldu, kezâlik envâ‘ı
fezâyilin -ki ecnâs-ı mezbûre tahtında mündericlerdir- her biri hadd-i i‘tidâldir ve tarafeyni -ki
ifrâtu tefrittir- rezîlettir. Ammâ câyiz, belki vâki‘dir rezilet olan etrâf-ı mezkûrenin ba‘zına
ba‘zı lügatte ism-i mu‘ayyen vaz‘ olunmuş olmaya. (...) Ve biz tâliblere mu‘âvenet ve râgıblara
müzâheret için birkaç misâl îrâd edelim ki hakîkat-i hâl zikr ettiğimiz mevâzi‘de celî vü bâhir
olıcak zikr olunmayan mevâzi‘de dahi kıyâs ile zâhir ola.”275
Böylece Kınalızâde hikmetin altındaki yedi tâlî erdemi sayıp tanımlarını yaparken aynı
zamanda bunların ifrat ve tefritlerini de müstakil olarak tespit eder. Fakat o, diğer temel
erdemlerin altındaki tâli erdemler ile bunların ifrat ve tefritlerini tek tek saymamıştır.
Taşköprîzâde ise farklı olarak Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye’de hikmet, iffet, şecaat ve adaletin
sayıları kırkı aşan alt erdeminin her birisinin iki yanına ifrat ve tefrit şeklindeki altmışa yakın
rezileti kavram ve tanım düzeyinde adapte etmeye çalışmıştır. O hikmetin tâli erdemleri
dışındaki temel erdemlerin altında yer alan tâlî erdemsizlikleri belirlemek sûretiyle büyük
oranda gelenekten ayrılmaktadır. Fakat onun bu çabasına tam olarak bir belirleme demek de
zordur. Zira Taşköprîzâde tâlî erdemsizliklerin hepsinin tanımını yapmadığı gibi bazen aynı
kavramı birden çok yerde birden çok rezilet için kullanmaktadır.

Tablo 3: Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye’de hikmetin tâli erdemleri ve erdemsizlikleri

Erdemsizlik

Erdem

Erdemsizlik

İfrat

İtidal

Tefrit

الجربزة

الحكمة

الغباوة

Cerbeze

Hikmet

Gabâve

التهاب الذهن

صفاء الذهن

الظلمة

Zihin sıçraması

Zihin açıklığı

Kapalılık

سرعة التخيل

جودة الفهم

تأخر الفهم

Hızlı tahayyül

Anlayış düzgünlüğü

Yavaş anlama/
geç anlama
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Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, s. 101.
Kınalızâde, Ahlâk-ı Alâî, s. 115.

الخبث

الذكاء

Kurnazlık/sapkınlık

Zekilik

صرف
الفكر إلى تعقل
أمور زائدة على
المطلوب

حسن التصور
Tasavvur tamlığı

Düşünce fazlalığı
sebebiyle hedefe
varamama

البالدة
Gerizekalılık

قصور
الفكر عن
تعقل تمام
المطلوب
Düşünce
yetersizliği
sebebiyle
hedefe
varamama

مبادرة القوة إلى المطلوب

سهولة التعلم

تصعُّب التعلم

Sebepleri kavramadan sonuçlara
yönelme

Öğrenme kolaylığı/kolay
öğrenme

Öğrenme güçlüğü

العناية
بضبط أمور ال ينتفع بها

الحفظ

الغفلة

Hıfzetme/ezberleme

Gaflet

الذكْر

النسيان

Hatırlama

Unutkanlık

Gereksiz bilgi ezberi

االستعراض فيما ال يعنيه من
المدركات
İşe yaramaz bilgileri hatırlama

Yukarıda da işaret edildiği gibi Taşköprîzâde temel erdemlerden olan hikmetin yedi alt
erdeminin ifrat ve tefritlerini belirlemiştir. Ancak Taşköprîzâde’nin ifade ettiği bu
erdemsizliklerin bir kısmında tanım, kavramdan çekip alınabilecek şekilde değildir. Dolayısıyla
işaret edilen şey İbn Miskeveyh’in dediği gibi yer yer bu durumların anlamlarıdır. Zihnin bu
hallerini tanımlamada Taşköprîzâde’nin kavram üretme güçlüğü çektiği çok açıktır.

Şecaat ve İffetin Tâlî Erdemleri ve Erdemsizlikleri
Taşköprîzâde’nin Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye’de nazarî ahlâk düşüncesine önemli
sayılabilecek bir katkı yapmaya çalıştığını ifade etmemiz mümkündür. O, Tehzîbü’l-ahlâk,
Ahlâk-ı Nâsırî ve kendisinden sonra yazılan Ahlâk-ı Âlâî’den farklı olarak tâlî erdemsizliklerin
bir terim olarak belirlenip tanımlarının yapılabileceğine dair İbn Miskeveyh’ten itibaren

söylenen ve sadece hikmet erdeminde uygulanmış olan düşüncenin bir karşılığı olduğunu
göstermeye çalışmıştır. Taşköprîzâde’nin bu çabası diğer eserlerden farklı olarak şecaat ve iffet
erdemi için geçerlidir. Taşköprîzâde tâlî erdemsizlikler arasında özellikle hikmet
başlığındakilere daha geniş yer ayırmış, bunları ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır. Ancak şecaat
ve iffetin tâlî erdemsizliklerinde durum böyle değildir. Taşköprîzâde zaman zaman bunları
sadece kavram düzeyinde zikretmiş ve tanımlarını yapmamıştır. Mesela şecaatin dördüncü alt
erdemi olarak verilen soğukkanlılık (necdet) erdeminin ifrat ve tefritlerini sadece kavram olarak
belirlediğini görüyoruz:
“Dördüncüsü soğukkanlılık, nefsin metanetini koruma melekesiyle birlikte korku veren
şeyler karşısında endişe duymamaktır ki böylece kişi öldürücü durumlarda endişeye kapılmaz
ve ondan düzensiz fiiller çıkmaz. Yüce Allah şöyle buyurur: “Andolsun ki sizi biraz korku ve
açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma (fakirlik) ile deneriz. (Ey
Peygamber!) Sabredenleri müjdele! O sabredenler, kendilerine bir belâ geldiği zaman: Biz
Allah’ın kullarıyız ve biz O’na döneceğiz, derler.” (Bakara, 2/155-156). Korkaklık ve deli
cesaretinin bu erdemin iki tarafı olduğu gizli değildir.”276
Taşköprîzâde’nin belirlediği bu tâlî erdemsizliklerle ilgili dikkat çekici bir diğer durum
onun birkaç tâlî rezilet için aynı kavramları önermiş olmasıdır. Bir kavramın birden çok yerde
kullanılması durumunda Taşköprîzâde bu kavramların içeriğinin, yani tanımlarının farklı
olduğuna işaret ettiği gibi bazılarında da mânânın okuyucu tarafından çıkarılabileceğini
düşünmüştür. Bir kavramın birden çok yerde kullanılmasına örnek olarak cerbeze, tehevvür,
kesl gibi kavramları verebiliriz.
Taşköprîzâde temel erdemlerin altındaki erdemlerin sayısı konusunda şerh ettiği Îcî’yi
esas almakla beraber literatürdeki farklılıklara da işaret etmiştir. Mesela Taşköprîzâde, Îcî gibi
şecaatin altında onbir erdeme yer vermiştir. Ancak şecaatle ilgili bir başka erdem olan
affediciliğin de bu kapsamda ele alınabileceğini dile getirmiştir. Zira bazı filozoflar, Îcî’nin
zikrettiğinden başka şecaatin bir alt türü daha olduğunu söylemişlerdir. O da affedici olmaktır,
bununla kastedilen gücü olduğu halde intikamı terketmektir.277 Aynı durum sayıları onbir olan
iffetin alt erdemlerinde de geçerlidir. Zira Taşköprîzâde’nin ifade ettiği gibi bazı bilginlere göre
iffetin şubeleri on ikidir ki bunlardan biri uzlaşıdır (müsâleme).278

Tablo 4: Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye’de şecaatin tâlî erdemleri ve erdemsizlikleri
Erdemsizlik

Erdem

Erdemsizlik

İfrat

İtidal

Tefrit

276
277
278

, s. 74-75.
Taşköprîzâde, Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye, s. 78-79.
, s. 86-87.

التهور

الشجاعة

الجبن

Deli cesareti

Şecaat

Korkaklık

استحقار األمور
Küçük görmek

عدم المباالة

كبر النفس

استعظام األمور

Ruh yüceliği

Gözünde büyütmek

عظم الهمة
Himmeti yüce tutmak

التهور
Deli cesareti

المباالة بسعادة الدنيا و
شقاوتها

الصبر

الجزع

Sabırlılık

Acelecilik/kaygılanmak

التهور

النجدة

الجبن

Köpürme

Soğukkanlılık

Ürkeklik

الخمود

الحلم

الغضب

Hamiyetsizlik/zillet/tepkisizlik

Hilim

Öfke taşkınlığı

الجبن

السكون

الطيش

Korkaklık

Ölçülü olmak

Ölçüsüzlük/teenniyi
yitirmek

التملق

التواضع

الكبر

Dalkavukluk/yaltaklanmak

Tevazu

Kibir

طلب الفضل

الشهامة

الكسل

Üstün olma çabası

Gayretlilik

Tembellik

الطمع

االحتمال

الكسل

Tamahkarlık

Yüklenme

Tembellik

تأدية الغيرة إلى الحمية

الحمية

نقصان الغيرة

Tutuculuk

Namusu koruma

Kıskançlığın yetersizliği

الخوف

الرقة

الغضب

Korkaklık

Yumuşak kalplilik

Öfkeye kapılma

İbn Sînâ’nın şecaat erdemi altında verdiği tâlî erdemler ile felsefî ahlâk literatüründeki
şemalara baktığımızda “kerem”in farklı bir değerlendirmeye tâbi tutulduğu dikkatlerden
kaçmaz. Literatürde bu erdem çoğunlukla cömertlikle (sehâ) ilişkilendirilir ve bu bağlamda
iffet erdeminin bir alt erdemi olan cömertliğin bir türü olarak addedilir.279 İbn Sînâ ise ahlâk

Aristoteles’in karakter erdemleri arasında saydığı cömertlik İshak b. Huneyn’in
Nikomakhos çevirisinde elhurriyye kavramı ile karşılanmıştır. Aristoteles, el-Ahlâk,
1103a 5, s. 83.

279

risalesinde cömertliği kerem ile karşılamış, bu erdemi şecaat kapsamında değerlendirmiştir. Öte
yandan İbn Sînâ iffet erdemi altında tekrar cömertlik erdemine yer vermiş, bu kez onu sehâ ile
karşılamıştır. Ayrıca tutumluluk olarak karşıladığımız hüsnü’t-takdîr erdemini de sehâdan
sonra vermiştir ki geleneğe uyan da bu kullanımdır. Dolayısıyla literatürde büyük ölçüde malî
hususlarla ilgili bir erdem olarak kabul edilen kerem erdeminin bu kullanımında bir
uyumsuzluk olduğu âşikardır.
Söz konusu eserlerde iffetin altında yer alan bir erdem olarak telakki edilen sehâ iffet
kapsamındaki diğer erdemlerden farklılık arzeder. Zira sehâ genel anlamda cömertliği
karşılayan bir terimdir ve cömertliğin de farklı tezahürleri vardır. Bu sebeple Tûsî ve Îcî gibi
müellifler sehâ için ayrı bir başlık açarlar ve bu başlığın altında altı tür erdeme yer verirler.
Taşköprîzâde de bu tasnifi takip etmiş ve daha sonra Kınalızâde’nin yaptığı gibi “sehâ”yı türleri
olan bir erdem olarak ele almıştır.280

280

, s. 89-93.

Tablo 5: Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye’de iffetin tâlî erdemleri ve erdemsizlikleri
Erdemsizlik

Erdem

Erdemsizlik

İfrat

İtidal

Tefrit

الفجور

العفة

الجمود

Azgınlık

İffet

Şehvet azlığı

الخوف و الجبن

الحياء

الوقاحة و الخالعة

Korkaklık/pısırıklık

Haya

Yüzsüzlük/arsızlık

التر ُّهب

الصبر

إتباع الهوى

Ruhbanlık

Sabırlılık

Şehvetperstlik

الخمود

الدعة

الفجور

Şehevî duyarsızlık

Arzuları dizginlemek

Azgınlık

اإلسراف و الجور

النزاهة

Savurganlık ve haksız kazanç

العجز عن الكسب و
البخل عن
اإلنفاق

Malını temiz tutmak

التكاسل

االقتصار

الحرص

Tembellik

Kanaat

Mal tutkusu

العجز

الوقار

العجلة

Acizlik

Vakar

Acelecilik

العجز

الرفق

 الفظاظة/ الغلظة

Acizlik

Uyumluluk

Kabalık/katı yüreklilik

الجربزة

حسن السمت

التقاعد

Hinlik

Hal ve gidişçe iyi olmak

Geri durmak

الرهبانية

الورع

الفسق

Ruhbanlık

Vera

Günahkarlık

الجربزة

االنتظام

العذر

Pimpiriklik

Düzenlilik

İhmalkarlık

السرف

السخاء

البخل

İsraf/savurganlık

Cömertlik

Cimrilik

Tablo 6: Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye’de cömertliğin alt erdemleri ve erdemsizlikleri
Erdemsizlik

Erdem

Erdemsizlik

İfrat

İtidal

Tefrit

السرف

الكرم

البخل

Savurganlık

İhtişam/Kerem

Cimrilik

السرف

اإليثار

البخل

Savurganlık

Diğergamlık

Cimrilik

السرف

النبْل

البخل

Savurganlık

Âl-i cenaplık

Cimrilik

السرف

المواساة

البخل

Savurganlık

Paylaşımcılık

Cimrilik

السرف

السماحة

البخل

Savurganlık

Bahşetme

Cimrilik

المسامحة
Feragat

Nitelik Bakımından Erdemsizlikler
Buraya kadar üzerinde durulan erdem ve erdemsizlikler erdemin nicelik, yani sayısal,
oransal ya da matematiksel bir dille anlatımına dayalı olan Aristotelesçi itidal nazariyesinin
İslâm döneminde İslâm düşünürleri tarafından geliştirilmiş versiyonunun bir özeti idi. Bu
erdem anlayışına İslâm döneminde başka katkılar da yapılmıştır. Bunlar arasında en dikkat
çekici olan Nasiruddin et-Tûsî’nin ahlâk felsefesine dâhil ettiği bir tartışmadır. Tûsî’nin Ahlâkı Nâsırî’de ortaya koyduğu bu anlayışa göre erdemden nicelik ve nitelik bakımından olmak
üzere iki türlü uzaklaşma söz konusudur. Erdemden ifrat ve tefrit şeklindeki uzaklaşma
anlamına gelen reziletler nicelik yönünden sapmadır. Erdemden bir de nitelik yönünden sapma
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(redâetü’l-keyfiyye) vardır.281 Mesela arzu gücünün nicelik yönünden sapması ifrat ve tefrit
şeklinde olur. Arzu gücünün erdemi iffetin ifratı azgınlık, tefriti şehvet azlığı idi. Bu örneği
merkeze alırsak iffetin nitelik yönünden sapması eşcinselliktir.299 Bu şekilde nefsin üç gücünün,
yani düşünce, öfke ve arzu gücünün herbirisinin nitelik yönünden sapması söz konusudur.
Hikmet erdeminin nitelik yönünden sapması âlimlere küstahlık yapmak ve beyinsizlerle
didişmek için bilgi öğrenen kimsenin durumu gibidir. Şecaat erdeminin nitelik yönünden
sapması, şanının yürümesi ve ganimet elde etmek için şecaat arzedenin yaptığı gibidir. Yani
böyle bir kimse akla tâbi olduğu ya da nakilde vadedileni tasdik etmek için değil, bilakis
bahadırlığını göstermek veya yağma yapmak için kendini savaş meydanlarına atar, helak edici
ve öldürücü işlere girişir. İffet erdemininki, yani onun nitelik yönünden sapması ihtiyaç olan
şehevî lezzeti terkedip de bunun karşılığını âhirette veya dünya hayatında daha fazlasıyla
almayı amaçlayan kimsenin yaptığı gibidir. Sözde iffetli kimselerin bazılarının toplumsal
yaşamdan bütünüyle uzak olduğunu, kişinin kendisinin ve türünün bekâsını sağlayan dünya
malı ve diğer dünyalık şeylerden kendilerini mahrum ettiklerini görürsün, bunu da yüceler
yücesi olan Allah’a yakınlaşmak ya da Rablerinin rızasını kazanmak için değil, aksine âhirette
onları misliyle elde etmek için yaparlar. Bunlar gerçekte insanların en hırslısı ve en arzulu
olanlarıdır. İslâm’da ruhbanlık olmadığı halde tamahkarlıkları onları ruhbanlığa sevketmiştir.
Yine arzu tembelliğinden, bu gücünün donmasından ve cismânî hazzı hissedemediğinden
dolayı kendini zühde veren ya da dünyada daha fazlasına kavuşmak veya övgüyle anılmak için
kötü bir vaziyeti tercih eden ve sadece yiyecek ve giysilerle yetinip cinsel ihtiyaçlarını
karşılamaktan sakınan kimse de böyledir.282

281

Mustafa Çağrıcı, İslâm Düşüncesinde Ahlâk, (İstanbul: Dem Yayınları, 2006),

s. 283-284. 299 Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, s. 149-150.
282

Taşköprîzâde, Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye, s. 54-60.

ÇALIŞMA SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi hikmetin tâli erdemlerinden biri değildir?
a.Safâü’z-zihn
b.Taakkul
c.Cevdetü’l-fehm
d.Zeka

e.Sühûletü’t-taallüm
2. Şecaatin ifrat ve tefriti hangi şıkta doğru bir sıralama ile verilmiştir?
a.Cübn-tehevvür
b.Cerbeze-cehalet
c.Humûd-fücûr
d.Tehevvür-cübn
e.Fücûr-humûd
3. Nefste üç temel erdemin bir arada ve tam olarak bulunmasıyla meydana gelen
dördüncü erdem nedir?
a.Hikmet
b.Şecaat
c.Adalet
d.İffet
e.Sabır
CEVAPLAR: 1. B, 2. D, 3. C
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?

Felsefî literatürde temel erdemler ve tali erdemler şeklinde bir ayrım söz konusudur.
Temel erdemler nefsin güçlerine göre belirlenmiş olup bunların altında ikincil erdemler
ele alınır. Erdemlerin iki yanı ise erdemsizlikler olarak kabul edilir ve bu çerçevede ayrıntılı bir
erdemler şeması ortaya çıkar. Bu ünitede erdem ve erdemsizlikler felsefî ahlâk literatürü
bağlamında işlenmiştir.
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12. ÜNİTE
GAZALİ’NİN AHLAK ANLAYIŞI VE TASAVVUFİ AHLAK: ZÜHD VE DÜNYA YERİLMESİ
LİTERATÜRÜ

DOÇ. DR. VEYSEL KAYA

12. GAZALİ’NİN AHLAK ANLAYIŞI VE TASAVVUFTA AHLAK: ZÜHD VE
DÜNYA YERİLMESİ LİTERATÜRÜ
İslam felsefesi tarihinde Gazâlî, Tehâfütü’l-Felâsife (Filozofların Tutarsızlığı) isimli
eseriyle felsefeye yönelttiği sistematik eleştiri ile gündeme gelir. Bu eserinde Gazâlî; Fârâbî ve
İbn Sînâ ile ana çizgileri belirleşen Aristotelesçi ekolü özellikle metafizik ve fizik disiplinleriyle
ilgili ortaya koydukları görüşlerinden dolayı sorumlu tutar. Gâzâlî’nin Tehâfüt’te filozofların
ahlâk görüşü ile ilgili bir tespiti ilgi çekicidir. Ona göre felsefe geleneğinin ahlâk felsefesi
noktasında ürettiği birikim, İslâm inancının karşısında değildir; filozofların ahlâkta ulaştığı
yüce ilkeler, aslında dinin ortaya koyduğu esaslarla uyum içindedir. Bir müslüman, ahlâk
sahasında incelemelerde bulunurken, filozofların ürettiği bilgilerden faydalanabilir. Nitekim
Gazâlî’nin kendi eserlerinde de bunun örneğini verdiğini, hatta İbn Sînâ gibi filozoflardan
birebir alıntılar yaptığını tespit edebilmekteyiz.
Gazâlî’nin ahlâk görüşünü ortaya koyan iki temel eseri vardır: Arapça kaleme aldığı
temel ve hacimli eseri İhyâü Ulûmi’d-Dîn (Din Bilimlerinin Canlandırılması) ve farsça özet bir
tarzda yazdığı Kimyâ-i Saâdet (Mutluluğun Kimyası).283 İhyâ’nın aşağıda görülen başlıkları,
Gazâlî’nin hangi hususların üzerinde önemle durduğunu ortaya koyacaktır:
1. Bölüm/Cilt (İbadetler)
1. Kitap: İlim
2. Kitap: Akâid Kuralları
3. Kitap: Temizliğin Sırları
4. Kitap: Namazın Sırları
5. Kitap: Zekatın Sırları
6. Kitap: Orucun Sırları
7. Kitap: Haccın Sırları
8. Kitap: Kur’ân Okuma Âdâbı
9. Kitap: Zikirler ve Dualar
10. Kitap: Virdlerin Düzenlenmesi ve Geceyi İhyâ Etmenin Açıklanması

283

Ayrıca bk. Coşar, Hakan, “İslam Ahlâk Düşüncesi ve Filozof Ahlâkçılar”, İslam Ahlâk Esasları ve
Felsefesi, ed. Murat Demirkol, Ankara: Bilay, 2018, 65.
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2. Bölüm/Cilt (Muâmelât)
1. Kitap: Yeme-İçme Âdâbı
2. Kitap: Nikah Âdâbı
3. Kitap: Kazanç ve Geçinme Âdâbı
4. Kitap: Helâl ve Haram
5. Kitap: Yakınlık, Kardeşlik, Sohbet ve Çeşitli İnsanlarla Muaşeret Âdâbı

6. Kitap: Köşeye Çekilme Âdâbı
7. Kitap: Yolculuk Âdâbı
8. Kitap: Semâ ve Vecd Âdâbı
9. Kitap: İyiliği Emretmek ve Kötülükten Sakındırmak
10. Kitap: Geçinme Âdâbı ve Peygamberlik Ahlâkı
3. Bölüm/Cilt (Helâk Ediciler)
1. Kitap: Kalbin Acâyipliklerinin Açıklanması
2. Kitap: Nefs Terbiyesi
3. Kitap: İki Şehvetin (Dünya ve Cinsel Arzu) Kırılması
4. Kitap: Dilin Âfetleri
5. Kitap: Öfke, Kin ve Kıskançlığın Yerilmesi
6. Kitap: Dünyanın Yerilmesi
7. Kitap: Cimriliğin ve Mal Sevgisinin Yerilmesi
8. Kitap: Karizmanın (câh) ve Gösterişin Yerilmesi
9. Kitap: Kibir ve Kendini Beğenmenin Yerilmesi
10. Kitap: Gururun Yerilmesi
4. Bölüm/Cilt (Kurtarıcılar)
1. Kitap: Tevbe

2. Kitap: Sabır ve Şükür
3. Kitap: Korku ve Ümit
4. Kitap: Fakirlik ve Zühd
5. Kitap: Tevhit ve Tevekkül
6. Kitap: Sevgi, İştiyak, Yakınlık ve Rıza
7. Kitap: Niyet, İhlas ve Doğruluk

8. Kitap: Kendini Kontrol Etme ve Kendini Hesaba Çekme
9. Kitap: Tefekkür
10. Kitap: Ölümü ve Sonrasını Hatırlama284

Gazâlî, İhyâ’sındaki bu konuları işlerken belirli bir yöntem takip eder. Öncelikle ele
aldığı konununun felsefî açıdan hakikat ve mahiyetini belirtir. Sonra Kur’ân, Hadisler, sahabe
sözleri, tabiînden aktarılan rivayetler ve Allah dostlarının sözlerine yer verir ki, bunlarda amaç
söz konusu durumu bilfiil yaşanyanların tecrübelerini aktararak, sâlik’e nasıl bir yol izlemesi
gerektiğini göstermektedir. Daha sonra da Gazâlî, konuyu farklı yönleriyle ayrıntılı bir şekilde
tartışmaya girişerek, dinî ilimlerin ihyâsı projesinden hangi bağlamda anlaşılması gerektiğini
ortaya koymaya çalışır. Gazâlî bunları yaparken, konunun fıkıh, kelâm ve tasavvufla ilgili
yönlerini de gözler önüne serer. Felsefe ile ilişkisi açılsından bakıldığında, Gazzâlî ruh, akıl,
mutluluk, siyaset ve özellikle fazilet nazariyesinde Eflâtun, Aristo, Yeni Eflâtunculuk ve o
dönemde artık iyice sistemleşmiş bulunan eklektik İslâm felsefesinden faydalanmaktadır.
Ancak bu faydalanma yine de şer‘î ölçülerle sınırlıdır. Adını anmamakla birlikte çok yakın
benzerliklerden anlaşıldığı kadarıyla Râgıb el-İsfahânî’nin ez-Zerî‘a ilâ mekârimi’ş-şerîʿa adlı
eserinden de istifade ederek felsefenin vardığı bazı sonuçları âyet ve hadislerle delillendirir.
Ona göre, ahlâkta aslolan, şeriatın öğretilerini sadece şeklen icra etmek değildir; en yüksek
ahlâkî ideal olan mârifetullah yalnızca arınmış kalplerde yer bulur.285 Genel olarak Gazâlî’nin
nassa dayanan ahlâk ile felsefî ve tasavvufî ahlâkı birleştirip yakınlaştırdığı söylenebilir.286
Kimyâ-yı Saâdet, İhyâ’nın özeti sayılabilecek ve Gazâlî’nin Farsça telif ettiği bir eserdir.
Bu eserde Gazâlî, “Nefsini bilen, Rabbini bilir” hadisini merkeze alarak kendinden önceki
İslam felsefesi geleneğine dayalı bir sunum yapar. İnsan nefsi, onun kendi özünü teşkil etmesi
dolayısıyla, kendine en yakın gerçekliktir. İnsan aslında bütün diğer bilgilerine bu “kendi
284
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gerçekliği” hakkındaki bilincini basamak yapar ulaşır. İnsanın birinci görevi bu gerçekliği
araştırmaktır. Gazâlî’nin deyimiyle “sen nesin, nereden gelmişsin, nereye gideceksin, bu
dünyaya ne yapmak için geldin, seni ne için yarattılar, mutluluğun nedir ve nerededir;
mutsuzluğun nedir ve nerededir” sorularının peşinde koşmak gerekir.
Bu sorulara cevap vermek üzere, insanın içinde toplanan özelliklere bakıldığında bir
kısmının genel olarak hayvanlara, bir kısmının yırtıcı hayvanlara, bir kısmının şeytanlara ve
nihayet bir kısmının da meleklere mahsus özellikle olduğu görülür. İnsanın görevi, cevherinin
ve kendisini kurtaracak kısmın hangisine ait olduğunu tespit etmektir. İnsanın mutluluğu bu
bilgiye bağlıdır. İnsanın yukarıda bahsedilen yönelerinin her birinin ayrı bir gıdası ve
mutluluğu/mükemmellik seviyesi vardır. Hayvanın gıdası ve mutluluğu yemek, uyumak ve
çiftleşmektir. Hayvanlık tabiatı baskın gelen bir insan, gece gündüz midesini doldurma ve
çiftleşme yollarını arar. Yırtıcıların gıdası ve mutluluğu saldırmak, yırtmak, parçalamak ve
öldürmektir. Şeytanların gıdası, kötülük, aldatmak ve hile yapmaktır. Meleklerin gıdası ve
mutluluğu ise Allah’ın cemâlini müşahede etmek ve onunla doyuma ulaşmaktır. İnsanda melek
cevheri ağır basar ise, Tanrı’yı tanımak ve onun güzelliğini müşahade etmek üzere harekete
geçer. Diğer hayvanî ve şeytânî özelliklerinin baskınlığını azaltmasına ve kendisine ait
“mutluluk tohumu”nu elde etmesine neden olur. Gazâlî ulaşılan bu mutluluğun, bâtınî tefsir
yöntemini de hatırlatır bir şekilde, seçkin insanlara (havâss) göre “ilâhî huzur”, avam
tabakasına göre ise “cennet” olarak isimlendirildiği yorumunu yapar.287
İslam filozoflarının beden ve nefs ikiliği üzerine bine ettiği ve dış ve iç idrak yetileri
bağlamında incelediği konuları Gazâlî, tasavvufî terminolojiyi merkeze alarak işler. İnsan Tanrı
tarafından iki kısımdan yaratılmıştır; dış kalıp olan beden ve içi temsil eden nefs. Gazâlî’ye
göre insanın hakikatini temsil eden bu iç tarafa, farklı terminolojilerle nefs, ruh ya da kalp
denilir. Aristoteles’in bedeni ruhun aracı olarak görmesi benzetmesinde olduğu gibi, Gazâlî’ye
göre kalp için beden bir asker ve hizmetçi mesabesindedir. Beden bu âlemde içkin olmasına
rağmen, kalbin hakikati bu alemden değildir. Bu aleme bir yolcu olarak gelmiştir (YeniPlatonculuk).
Kalbin insanın durumundaki bu merkezî konumu Gazâlî, tüm bedene yansıyan işlerin
aslına bağlamakta ve insanın ahlâkî fiilerindeki başat rolünü şöyle belirlemektedir:

“Biz kalp demekle ruhun hakikatini kast ediyoruz. Bu ruh olmasa, beden temiz olamaz.
Gözünü kapayıp kalıbını, gökleri, yerleri ve gözle görülebilen her şeyi unutsa da kendi varlığını
zarurî olarak bilir. Her ne kadar kalıbından, yerden, gökten ve göklerde olanlardan haberi
olmasa da, kendinden haberi olur. Bu hususta dikkatli düşünen bir kimse, ahiretin hakikatinden
bir şey anlar ve yine anlar ki, bu bedeni ondan alırlar ama, kalbi bir yerde kalır; yok olmaz.”288
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Böylelikle bedenin fiilllerini, yani dolayısıyla ahlâkı ruhun hakikatine bağlayan Gazâlî,
ruhun mahiyeti noktasında Platoncu kurama yaklaşır. Gazâlî’ye göre ruh araz ya da sıfat
değildir; araz demek kendi ile kâim olmayan demektir; ruh ise kendi başına var olur; bir şeye
ilişmez. Ruh cisim olamaz; çünkü cismin bölünüp parçalara ayrılabilemesine rağmen, ruh
bölünemez. Canlıya canlılılık katan ve hayvanlarda da bulunan özelliğe “ruh” denilebilir; ancak
insanın ruhu tanıma (marifet) ve bilme özelliği olan bir ruhtur; insana hastır. Evreni oluşturan
maddî varlıkların ya araz ya da cisim olduğu açık olduğuna göre, ruhun farklı bir cevher olduğu
açığa çıkar. Ruh, meleklerin cevherinden bir cevherdir ve ilâhî âleme aittir. Gazâlî, ruh-beden
ayrımını bu şekilde Felâsife geleneğine mutabık bir şekilde ortaya koymuş olsa bile, o ruhun
ezelî olmadığını da katî bir şekilde ifade etmektedir.
Gazâlî insan bedenini kalbin hüküm sürdüğü bir ülke olarak görür. Kalbin bu ülkede
farklı görevler üstlenmiş askerleri vardır. Nitekim âyette, “Senin Rabbinin askerlerini, O’ndan
başkası bilmez” (Müddessir 74:31) buyrulur. Kalbin işi, mutluluğu aramaktır. Allah’ı tanımak,
Allah’ın yarattıklarını bilmekle olabilir. Bu açıdan kalp, bütün âlemle irtibatlı olma
durumundadır. Âlemdeki şeyleri tanımak ise, insana duyu organlarını taşıyan bedeni vasıtasıyla
gelir. Beden, kalbin binek hayvanıdır. Beden sudan, topraktan, sıcaklıktan ve rutubetten
oluşmaktadır. Beden çözülme, dağılma ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. İçerden
acıkma ve susama, dışardan ateş, su ve düşmanlar ile canavarların ve diğer yırtıcıların kendisini
öldürmek istemeleri sebebiyle korku içerisindedir. Bedenin kendisini koruması için
düşmanlarının bilmesi, bunun için de dış ve iç idrâk vasıtalarına ihtiyacı vardır. Dış idrak
vasıtaları, beş duyu organıdır. İç idrak vasıtaları ise insan beynindeki hayal, düşünme,
ezberleme, hatırlama ve vehim kuvvetleridir. 289 Bu kuvvetlerden her birinin kendine özel
görevleri ve işleri vardır. Bir tanesine bile zarar gelirse, insanın dünya ve ahiretinin aksaması
söz konusu olur.
Gazâlî, Platonun ortaya koyduğu üçlü nefs kuramını, kalp ve askerleri benzetmesiyle
gündeme getirir. 290 Beden bir şehre benzer; el, ayak ve diğer organlar şehrin zanaat erbabı
gibidirler. Arzu yetisi, şehrin maliye müdürü gibidir; öfke ise şehrin emniyet âmiridir. Kalp
şehrin padişahı, akıl ise padişahın veziridir. Padişahın veziri olan aklın öğütleri doğrultusunda
memleketi çekip çevirmesi gerekir. Çünkü maliye müdürü olan arzu, yalancıdır. Sebepsiz yere
başkalarının işlerine karışır ve yalan-yanlış konuşur. Memleketteki bütün malları kendinde
toplamak ister. Diğer taraftan emniyetten sorumlu olan öfke, şerîr, şiddetli, azgın ve serttir.
Herkesi öldürmek, her şeyi kırıp dökerek zorbalıp yapıp şehri yönetimi altına almak ister.291
Gazâlî’ye göre öfke ve arzunun her birinden, kalp için bir sıfat ve bir huy meydana gelir.
Huylardan bir kısmı kötüdür ve kişiyi helâk ederler; diğer bir kısmı da iyidirler ve kişiyi
mutluluğa kavuştururlar. Tüm huy ve ahlâkın tamamı, birçok çeşiti içeriyorsa da, dört ana
başlıkta toplanabilir. Bunlar hayvan, yırtıcı, şeytan ve melek huylarıdır. Hayvanlık huyu
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domuza, yırtıcılık huyu köpeğe benzer. İnsan, kendisine yerleştirilmliş arzu (şehvet) ve hırs
sebebiyle hayvanlık özelliğine ait işler yapar. Yemek yemeye ve cinselliğe çok düşkün olması
bu özellik sebebiyledir. Canavarlık ve hışım insana köpek, kurt ve aslanların yaptıklarını
yaptırır: Vurmak, öldürmek, eliyle ve diliyle insanlara sıkıntı verip baş belâsı olmak. Hile,
aldatma, sûret-i haktan görünüp başkalarını kandırma, insanlar arasından fitne-fesat çıkarma
ise şeytanlık özellikleridir. Nihayet melekî ahlâk, insanda aklın yolunu tutma vasıtasıyla elde
edilir. İlmi ve salâhı sevmek, kötü ve çirkin şeylerden sakınmak ve sakındırmak, insanları
barıştırmak, kendini süflî işlerden uzak tutmak, davranışlarının bilincinde olarak mutlu olmak,
cehaletten utanmak meleklerin ahlâkının örneklerindendir.
Gazâlî, Mîzânü’l-Amel isimli ahlâk felsefesiyle ilgili eserinde, hevâ ile mücadele
etmenin üç aşamasını belirtmektedir. 1. Hevâ insanı insanı mağlup edip ona baskın gelebilir;
böylece Kur’ân-ı Kerîm âyetinde olduğu gibi bir nevi insanın mabudu/tanrısı haline gelir
(“Hevâsını kendine tanrı edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?”). İnsanların
çoğunun durumu böyledir. 2. Kişi hevâ ile devamlı mücadele halindedir; bazen hevâ ve hevesi
bazen de aklı gâlip gelmektedir. Bu noktada hevâ ile olan savaş tam olarak kazanılmış değildir.
Bu seviye, peygamberler ve Tanrı dostları dışında insanların yüksek derecesidir. 3. Bu seviyede
hevâ ve hevâ sonusunda çıkan durumlar tümüyle kontrol altına alınmıştır. İnsan için gerçek
özgürlük durumu bu olup, kişi bir açıdan devamlı olarak cennete bulunuyor (en-naîmü’l-hâdır)
gibidir.292
Gazâlî, hazları şu şekilde bölümlere ayırır: 1. Bilgi/bilimleri öğrenme ve hikmet gibi
aklî hazlar, 2. yeme, içme, cinsel ilişki gibi insan ve hayvanların ortak olduğu biyolojik hazlar
ve 3. Başkalarına üstün gelme, toplumda bir bürokratik makamı işgal etme gibi sosyal
konumdan doğan sosyal ve siyasi içerikli hazlar. Bu hazlardan en üstün ve insanın özüne en
layık olanı, birincisi olup, öbür dünyada sonsuz mutluluk ile ödüllendirilmektedir. Bu manevî
hazzın insandaki işareti, ona sahip olanın hiç bir korumaya ihtiyaç duymaması ve hazzı
kullandıkça hazzının daha da artmasıdır. O, günah sebebi olup sürekli koruma gerektiren ve
kullanılmakla azalan dünyevî sahipliklerin tersine, bütün şartlar altında ve her zaman
faydalıdır.293
Gazâlî’ye göre nefsin kötülüğe yönelik eğilimleriyle savaşmada en etkili yöntem, belirli
bir hastalığın belirtilerine karşı zıt ilkeleri ve panzehirleri kullanan doktorların yöntemlerini
izlemektir. Ahlâkî hastalıklar, bu hastalıkların en iyi zıtlarını kendine benimsetmeye çalışmakla
düzeltilebilir. Doktorlar da bu şekilde, sağlığı eski haline döndürüp, mizaçları
dengeleyebilmektedirler. Nefs, korkaklık ya da açgözlülük gibi aşırı isteklere yöneldiği zaman,
“denge” (ortada olma/iktisad) erdemini başarıncaya kadar cömertlik ve şecaat eylemlerini
kendi kendine talim etmelidir.294
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Gazâlî’nin kalp ve nefsi meleklerin özelliklerini kazanma yolunda merkeze alması ve
diğer bedensel kuvvetlerin baskınlığını bu amaca engel görmesi, onu zühd literatürünün önemli
bir temsilcisi yapmaktadır. Gerçekten de Gazâlî’de “kişinin dünyevî araçlardan sadece kendine
yetecek olanı alması” olarak tanımlanabilecek zühd hayatı önemli bir yer tutar. Ona göre zühd,
ahlâkı tamamlama üzerine manevî yolculuğu çıkanların (sâlikîn) duraklarından (makâm)
biridir. Her bir durağın bilgi ve hâlden oluşan kısımları, zühd için de geçerledir. Zühd hâli,
kendisnden daha hayırlı bir durum olduğunda, ilgilenilen şeyin bırakılması demektir; tıpkı
alışverişte alıcının daha iyi malı gördüğünde ilgi duyduğunu bırakması gibi. Bu doğrultuda
zühdün sonucu, dünyaya olan rağbetin bırakılıp ahirete yönelmektir. Zühdün tam anlamı ise,
cennet bahçeleri dahil Allah dışındaki her şeyin bırakılıp, Allah sevgisiyle meşgul olmakla
gerçekleşecektir. 295 Öyleyse, geçici hazların mekânı olan dünyanın bir tarafa bırakılması
gerekmektedir. Bu amaçla Gazâlî, eserlerinde dünyanın yerilmesi (zemmü’d-dünyâ) konusuna
önemli bir yer verir. Onun tam ifadesine göre dünya, bizzat Tanrı’nın düşmanıdır. Çünkü dünya
kulların Tanrı’ya giden yollarını tıkamış, Tanrı da bu yüzden dünyayı yarattığından beri
dünyaya nazar etmemiş; onunla ilgilenmemiştir. Gazâlî’ye göre insanlara gönderilen ilahî
mesajların amacı, onlara dünyanın yerilmesi ve onların gözünde dünyanın kötü gösterilmesidir.
“Dünya sevgisi her türlü hatanın başıdır” şeklinde Hz. Muhammed’den (a.s.) aktarılan sözler,
buna işaret eder. Dünyanın en öne çıkan özelliği, görüntülerinde ortaya çıkan güzelliklerin sahte
olması, dışı ile içinin bir olmamasıdır. Dünyanın bu aldatıcı tarafı, onu elde etmeye yönelen
insanın ahlâkî meziyetlerini kaybetmesine de neden olacaktır. 296 Bu gibi duruşlarla Gazâlî,
kendinden önceki İbn Miskeveyh’in zühd tavrını yeren anlayışından farklılaşmaktadır. İbn
Miskeveyh’e göre insanın yetkinliğe ulaşması tek başına gerçekleştirebileceği bir gaye değildir
ve bu nedenle dağlara-mağaralara çekilerek insanlardan uzaklaşan zühd erbâbı medenîliğin zıttı
olan vahşiliği seçenlerdir. 297 Nitekim Gazâlî de bu inandığı ilkeleri kendi hayatında
uygulamaya koymuş, kendi otobiyografisi olan el-Munkiz mine’d-Dalâl’de aktardığına göre
bürokrasinin merkezi olan Bağdat’tan Şam’a giderek burada iki yıl kalmıştır. O esnada
Emeviyye Camisi’de kendisine ayrılan bölüme çekilerek nefsini terbiye etmek, ahlâkını
güzelleştirmek ve kalbini arındırmak maksadıyla riyâzet ve mücâhede ile meşgul olmuştur.
Gazâlî ardından Kudüs’e gitmiş ve bir süre orada inzivâ hayatı yaşamış; İḥyâʾü ʿulûmi’d-dîn’in
bir bölümü olan er-Risâletü’l-ḳudsiyye adlı eserini Kudüs’te telif etmiştir.298

295

Gazâlî, İhyâ, 1571.
Gazâlî, İhyâ, 1101 vd.
297
Kaya, Felsefe ve Vahiy, 66.
298
Çağrıcı, Mustafa, “Gazâlî”, TDV İslam Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/gazzali#1.
296

216

Çalışma Soruları

1. Gazâlî’nin ahlâk konusunda temel eseri olan olan İhyâ’sında, ahlâk konuları hangi
sistem içerisinde ele alınır?
Cevap: Gazâlî, ahlâk konusundaki ilkeleri İhyâ’nın üçüncü ve dördüncü kısımlarının
oluşturan “helâk ediciler” ve “kurtarıcılar” başlığı altında sınıflandırır. Buna göre, “helâk
ediciler” altında, iki şehvetin (Dünya ve Cinsel Arzu), dilin âfetleri, öfke, kin ve kıskançlık,
dünya sevgisi, cimrilik ve mal sevgisi, karizma (câh) ve gösteriş, kibir ve kendini beğenme ve
gurur vardır. Kurtarıcılar altında ise, tevbe sabır ve şükür, korku ve ümit, fakirlik ve zühd, tevhit
ve tevekkül, sevgi, iştiyak, yakınlık ve rıza, niyet, ihlas ve doğruluk, kendini kontrol etme ve
kendini hesaba çekme, tefekkür ve ölümü ve sonrasını hatırlama bulunur.
2. Gazâlî’ye göre öfke ve arzunun her birinden, kalp için bir sıfat ve bir huy meydana
gelir. Huylardan bir kısmı kötüdür ve kişiyi helâk ederler; diğer bir kısmı da iyidirler ve kişiyi
mutluluğa kavuştururlar. (D/Y)
Cevap: Doğru
3. Gazâlî, Râgıb el-İsfahânî gibi önceki kelâmcı/filozofların eserlerini bilmemekte, daha
çok kendi dönemindeki hadis ve tasavvuf literatürünü kullanmaktadır.
Cevap: Yanlış. Gazâlî, Râgıb’ın özellikle Zerîa isimli eserinde özel bir önem atfetmekte
ve bir anlamda önceki felsefecilerin kavram ve incelemelerini kullanmaktadır.
4. “Gazâlî ulaşılan bu mutluluğun, bâtınî tefsir yöntemini de hatırlatır bir şekilde, seçkin
insanlara (havâss) göre “…”, avam tabakasına göre ise “cennet” olarak isimlendirildiği
yorumunu yapar”
Cevap: ilâhî huzur
5. “Gâzâlî’nin … filozofların ahlâk görüşü ile ilgili bir tespiti ilgi çekicidir. Ona göre
felsefe geleneğinin ahlâk felsefesi noktasında ürettiği birikim, İslâm inancının karşısında
değildir; filozofların ahlâkta ulaştığı yüce ilkeler, aslında dinin ortaya koyduğu esaslarla uyum
içindedir.”
Cevap: Tehâfüt’te
6. Gazâlî’nin kalp ve nefsi meleklerin özelliklerini kazanma yolunda merkeze alması ve
diğer bedensel kuvvetlerin baskınlığını bu amaca engel görmesi, onu hangi önemli
literatürünün önemli bir temsilcisi yapmaktadır?
a. Hadiste ahlak literatürü literatürü

b. Zühd literatürü
c. Kelâmda kulların fiilleri literatürü
d. Kelâmda hüsün-kubuh literatürü
e. Usûl-i fıkıh literatürü
Cevap: b) Zühd literatürü
7. Gazâlî, ruhun mahiyeti ve ruhanî bir cevher oluşu noktasında klasik Yunan felsefesi
açısından hangi kurama yaklaşır?
a. Aristotelesçi
b. Sokratesçi
c. Platoncu
d. Stoacı
e. Epikürcü
Cevap: c) Platoncu
8. Gazâlî, “Senin Rabbinin askerlerini, O’ndan başkası bilmez” (Müddessir 74:31)
ayetini hangi bağlamda kullanmaktadır?
a. Ruhsal hazların esas olması
b. Şehvet kuvvetinin öfke kuvvetine baskın gelmesi
c. Ahlakın değiştirilemeyeceği
d. Faal akıllar teorisi
e. İnsan bedeninin kalbin hüküm sürdüğü bir ülke gibi olması
Cevap: e) İnsan bedeninin kalbin hüküm sürdüğü bir ülke gibi olması
9. Hangisinin Gazâlî’nin hazlar konusunda ayrımda yeri yoktur?
a. Bilgi/bilimleri öğrenme ve hikmet gibi aklî hazlar
b. Yeme, içme hazzı
c. Başkalarına üstün gelme hazzı
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d. Başkalarını merak etme hazzı
e. Toplumda bir bürokratik makamı işgal etme hazzı
Cevap: d) Başkalarını merak etme hazzı
10. “Biz kalp demekle onun hakikatini kast ediyoruz. Bu olmasa, beden temiz olamaz.
Gözünü kapayıp kalıbını, gökleri, yerleri ve gözle görülebilen her şeyi unutsa da kendi varlığını
zarurî olarak bilir. Her ne kadar kalıbından, yerden, gökten ve göklerde olanlardan haberi
olmasa da, kendinden haberi olur. Bu hususta dikkatli düşünen bir kimse, ahiretin hakikatinden
bir şey anlar ve yine anlar ki, bu bedeni ondan alırlar ama, kalbi bir yerde kalır; yok olmaz.”
Gazâlî’nin bu pasajında “kalp” ile kastedilen nedir?
a. Akıl
b. Vahiy
c. Ruh
d Mizaç
e. Heyet

Cevap: c) Ruh

13. ÜNİTE
NEFSÂNÎ HASTALIKLARDAN KORUNMA

İ.Ü. İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı
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Bu Bölümde Ne Öğreneceğiz?

İslâm düşünürleri teorilerini farklı yöntem ve terminoloji ile dile getirseler de ahlâkî
fiilin nihai amacının dünyevî ve uhrevî mutluluğa ulaştırması olduğu tezinde ortak bir kanaate
sahiptirler. Bu amaca ulaşmanın yolu da insanın ahlâkî bir çabasından geçmektedir. Bu çaba
genel hatlarıyla erdemlerin kazanılması ve bunların korunması ve bir de bunun yanında kişinin
erdemsizliklerden uzak durması, içine düştüğü erdemsizliklerden, kötü huylardan ve ahlâkî
hastalıklardan korunması sayesinde gerçekleşir. Erdemsizlikler, yani kötü huylar ahlâk
literatüründe birer hastalık olarak görülmüş, bedenî hastalıkların teşhis ve tedavisine benzer bir
şekilde bunların tesbit edilmesi ve nasıl düzeltilecekleri son derece hayati ve önemli bir mesele
olarak tahlil edilmiştir.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Akıl ve
ruh
sağlığı
bağlamında erdemsizlikler.

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Erdemsizlikler akıl ve ruh sağlığı Konu felsefî literatür üzerinden
açısından bir hastalık halidir.
işlenecektir.

Anahtar Kavramlar
•

Mutluluk

•

Hüzün

•

Ruh hastalıkları

•

Tedavi
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13.NEFSÂNÎ HASTALIKLARDAN KORUNMA

Ahlâkî Fiilin Gayesi

İslâm ahlâk düşüncesi gayeci bir ahlâk anlayışına sahiptir. Bu ahlâk anlayışının gayesi
nihayetinde insanın dünyevî ve geçici değerler için gam ve kederden azade olarak mutluluğunu
(sa‘âdet) hedeflemektedir. Bu çerçevede mutluluk kavramın insanın ahlâkî içerikli eyleminin
ereği olduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda mutluluğun ne olduğu, insanı mutsuz eden
şeylerin nelerden ibaret olduğu İslâm filozoflarının üzerinde durduğu meseleler olarak
karşımıza çıkmaktadır. Ahlâkî görüşlerini üzüntüden kurtulma üzerine kuran iki filozof dikkati
çekmektedir: Kindî ve Ebû Bekir er-Râzî. Kindî bu konuyu tahsis ettiği Risâle fi’l-hîle li-def‘i’lahzân adlı eserinde “üzüntü”yü merkeze alarak ahlâk konusundaki görüşlerini ortaya
koymaktadır. Ona göre üzüntü (el-hüzn) “sevilen şeylerin elden gitmesinden veya amaçlanan
şeylerin gerçekleşmemesinden doğan nefsanî bir elemdir”. Öyleyse neyin gerçekten kayıp
neyin de gerçekten kazanç olduğunun tespit edilmesi, bir yandan mutsuzluğun ne olduğunu
belirlerken bir yandan da üzüntünün ahlâkî alandaki yerini tayin edecektir. Şöyle ki, bir insanın
bu dünyada bütün isteklerini elde etmesi ve sevdiği bütün şeyleri kaybetmeden elinde tutması
mümkün değildir, çünkü duyulur âlemde değişmezlik ve süreklilik yoktur. Değişmezlik ve
süreklilik, zorunlu olarak yalnızca bizim için müşahedesi mümkün olan akıl âleminde
geçerlidir. Öyleyse sevdiklerimizi kaybetmek ve isteklerimizden mahrum kalmak istemiyorsak
akıl âlemini gözetmeli; seveceğimiz, elde edeceğimiz şeyleri o âlemden seçmeliyiz. Nitekim
sonlu şeyleri arzulayan, kazancının ve sevdiğinin bu şeylerden olmasını isteyen kişi mutsuz
(şakî), isteği eksiksiz gerçekleşen kişi de mutludur (sa‘îd). 299 Ahlâk görüşlerini üzüntüden
(elem) kurtulma üzerine bina eden bir diğer filozof da Râzî’dir. Râzî’nin ahlâk felsefesinin
amacı da insanı aklın buyruğuna vermek ve hevâyı kontrol ederek, hatta bastırarak sebep
olduğu veya olacağı elem ve sıkıntılardan onu kurtarmaktır. Ona göre akıl, üstün bir kılavuzdur
ve dolayısıyla onun gösterdiği yoldan gitmek gerekmektedir. Aksi halde “hevâ”ya tâbi olmak
kaçınılmazdır ki, bu da aklın değer ve kıymetini alçaltacak; hâkim olan aklı mahkûm durumuna
düşürecektir. Hevâ terimini, insanın maddî/hissî/tabiî yönünden kaynaklanan her türlü gazabî
ve özellikle de şehevî arzu ve eğilimlerini kapsayacak şekilde kullanan Râzî’ye göre “Bütün
elem ve sıkıntıların sebebi hevâdır”; öyleyse elemden kurtulmanın yolu da hevâyı kontrol altına
almaktan geçmektedir.300

Hasan Hüseyin Bircan, “Ahlâk: Mutluluk ve Erdem”, İslâm Felsefesi: Tarih ve
Meseleler, ed. M. Cüneyt Kaya, (İstanbul: İSAM, 2013), s. 669.
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İslâm felsefesinde ahlâk alanı, Fârâbî’yle birlikte, psikolojik temelden hareketle
epistemolojik ve toplumsal yönleriyle incelenmeye başlanmıştır. Artık üzüntüden kurtulma
temel ilke ve gaye olmaktan çıkmış; onun yerini mutluluğa ulaşma (tahsîlü’s-saʻâde) almıştır.
Yine Fârâbî’yle birlikte ahlâk da dahil insanın bütün yapıp etmelerinin en yüce gayesinin en
yüce mutluluk olması gerektiği ve bu mutluluğun ahlâkı belirlediği düşüncesi İslâm ahlâk
görüşlerinde belirleyici olmuştur. Dolayısıyla gaye ve vasıta, iyi ve kötü, erdem ve erdemsizlik
gibi ahlâkın diğer temel problemleri de bu bağlamda ele alınmış ve çözümler sunulmuştur.301
Fârâbî’ye göre mutluluk, aslında gayelerden bir gaye, yetkinliklerden bir yetkinlik ve
iyilerden bir iyi olsa da en son gayedir ve en yüksek iyidir. Zira mutluluk hiçbir şeye vasıta
kılınmamakta; diğer bütün şeyler kendisine ulaşılmak için tercih edilmektedir. Gerçi ilim ve
riyaset gibi kendi özünden dolayı tercih edilebilecek başka şeyler de vardır, fakat bunlar, meselâ
zengin olma veya haz alma gibi şeylere de vasıta kılınabilmektedir. Oysa “en yüce mutluluk”
böyle değildir. Bu sebeple mutluluk yeterli, yalın ve nihaî bir gayedir; “mutluluğun ötesinde
insanın elde edebileceği daha büyük bir şey yoktur” ve zaten “insan mutluğu elde ettiğinde,
onun dışında bir gayeye ulaşmak için asla çaba göstermemektedir.” Bu demektir ki insanın
yöneldiği bir gaye, iştiyak duyduğu bir yetkinlik ve tercih ettiği bir iyi olarak mutluluğun, onun
bütün hayatında “belirleyici” bir yeri vardır. Durum bu olduğuna göre mutluluğun mahiyetinin
tespit edilmesi ve insan davranışlarındaki belirleyiciliğinin bilinmesi, onun nasıl
kazanılacağından daha öncelikli ve önemlidir. İbn Miskeveyh’in sözleriyle, akıl bir sonuca, bir
gayeye doğru çaba gösterir ki bu, aklın ilk ilkelerinden biridir. İradeye bağlı yapıp etmeler
mutlak iyiye doğru yönelir. Mutlak iyi, bütün insanların zorunlu olarak yöneldiği en son
gayedir. Bu sebeple mutlak iyinin ne olduğu doğru bilinmeli; mutluluk ile mutluluk zannedilen
şeyler birbirinden iyi ayırt edilmelidir. Gerçek mutluluk (es-sa‘âdetü’l-kusvâ, essa‘âdetü’luzmâ), biri “özü itibariyle ya da kendisinden dolayı tercih edilir olması” diğeri ise “kendi
kendine yeterli bir durum arzetmesi” gibi niteliklerinden dolayı en son gaye (elgāyetü’l-uzmâ,
el-gāyetü’l-kusvâ), en son yetkinlik (el-kemâlü’l-aksâ) ve en yüksek iyidir (elhayru’l-a‘lâ, elhayru’l-mutlak). Ancak bu nitelikleri haiz gerçek mutluluğun tam olarak “yetkinliğini kazanmış
nefislerin” bedenden ayrıldıktan sonra, öteki hayatta kavuşacakları mutluluk olduğu da
unutulmamalıdır. Fârâbî bu mutluluğu şöyle ifade etmektedir: “Gerçek mutluluk insan
ruhunun, varlık bakımından kendisine dayanacağı bir yetkinlik derecesine ulaşmasıdır ki o, bu
noktada, cisimden bağımsız ve maddeden ayrı varlıklar sınıfına dahil olur, ebediyen de bu
durumda kalır.” İhvân-ı Safâ “Durumunu yetkinleştirmiş ve gayesini tamamlamış olan her
nefsin bedenden ayrıldıktan sonra en iyi durumlarda en yetkin gayelere doğru yükselerek
ebediyen varlığını sürdürmesidir” şeklinde belirlemektedir. İbn Sinâ’ya göre ise gerçek
mutluluk nâtık nefsin “madde ve maddeyle ilintili şeylerden (levâhık) mücerret bir akıl
olmasıdır.” Buna göre en yüce mutluluk, yetkinliğini tamamlamış aklın, insana özgü “nâtık
nefs”in mutluluğudur. Kendinden dolayı tercih edilen ve ulaşılmak istenen gayeler içinde
gerçekte en üstünü olan gerçek mutluluk (es-sa‘âdetü’l-hakīkiyye) budur. Zira belirtildiği gibi
iyilerin gaye olanları bulunduğu gibi gaye olamayanları da vardır. Gaye olanların da kimisi
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tamdır kimisi değildir. Tam olan gaye mutluluktur. Çünkü biz mutluluğa ulaştığımız zaman ona
bir şey eklemek ihtiyacı duymamaktayız, zira “eksiksiz tamlık kendi kendine yetmektir.”302

Nefsânî Hastalıklarla Mücadele

Gayeci bir ahlâk anlayışının hâkim olduğu İslâm ahlâk ekollerinin, özellikle de felsefe
ve tasavvufun bu amaca ulaşma noktasındaki temel mücadelesi (i) erdemlerin kazanımı ve (ii)
erdemsizliklerden uzak olma şeklinde tezahür eder.
Felsefî gelenekteki ahlâk metinlerinde gerek niceliksel ve gerekse niteliksel açıdan
erdemsizlik olarak görülen durumlara akıl ve ruh hastalıkları (el-emrâdu’nnefsâniyye/ela‘râzu’n-nefsâniyye/el-emrâdu’r-rûhâniyye) veya bugünkü tabirle psikiyatrik
bozukluk (el-‘ilelü’n-nefsâniyye) denilmiştir. Bu bağlamda erdemsizliğin nefsânî hastalık,
erdemsizlikle mücadelenin tedavi (müdâvât / mu‘âlece), sunulan yöntemlerin ilaç (devâ/‘ilâc),
bunlara çare arayanların ruh hekimi (etıbbâü’n-nüfûs) şeklinde ele alınması Ahlâk-ı Nâsırî, elAhlâku’lAdudiyye ve Ahlâk-ı Âlâî gibi metinleri İslâm düşüncesinin klasik döneminde
psikiyatrinin önemli kaynakları hâline getirmektedir. Bu tür metinlerde nefsin sağlıklı
durumunun, yani akıl ve ruh sağlığını muhafaza etmenin temelini oluşturan iki husus vardır.
Bunların ilki ahlâkî hastalıkların kişiye isabet etmemesi ve erdemlerin korunması; ikincisi de
hastalıklar, yani erdemsizlikler geldiğinde de onlarla mücadele edilmesidir. Bu perspektif Îcî
ve şarihi Taşköprîzâde’nin de temel kabul ettiği bir yaklaşımdır.303 Gayeci bir ahlâk anlayışını
benimseyen İslâm ahlâk düşünürleri gibi Taşköprîzâde’ye göre de kişinin amacına ulaşma
noktasındaki temel mücadelesi (i) erdemlerin kazanımı/korunması ve (ii) erdemsizliklerden
uzak olma şeklinde tezahür eder. Bu iki madde tıpta hastalık gelmeden önce beden sağlığını
korumanın ve gelip çattığında da hastalıklardan kurtulmanın karşılığıdır. Bunların her ikisi de
nefsin terbiyesi (terbiye), olgunlaşması (tehzîb) ve yetkinleşmesi (istikmâl) amacına matuf olup
bu hedefe nefsin erdemlerle süslenmesi (taḥliye) ve erdemsizliklerden uzak olma (tebrie), kötü
huylardan temizlenme (taḫliye) ve arınma (tasfiye) sayesinde ulaşılır ve böylelikle nefs ıslah
edilmiş olur. 304 Bu çaba ve mücadeleye en genel anlamda “riyazet” demek mümkündür.
Taşköprîzâde riyazeti hem felsefî anlamda hem de tasavvufî bir bağlamda kullanır. Riyazet bu
ikinci anlamda kişinin erdemli olma ve marifetullaha ulaşma yolundaki (sülûk) ahlâk
mücadelesidir.
İlk anlamda, yani felsefî bağlamda Îcî ve Taşköprîzâde’ye göre erdemleri korumanın
dört yolu vardır: (i.i) Bunların ilki erdemli kimselere yakın olmaktır. Zira nefsin hayra ulaşmış,
Bircan, “Ahlâk: Mutluluk ve Erdem”, İslâm Felsefesi: Tarih ve Meseleler, s. 672674.
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mutlu, Allah katından olan yetkinliğine yönelip kötülüklerden yüz çevirmesi ruh sağlığını
korumakla olur. Bu da fazilet sahipleriyle bir arada olmakla, fazilet sahipleri ve talipleri gibi
örnek alacağı kimselerle iç içe bulunmakla, bunların sözleri ve anlattıklarına kulak kesilmekle,
yaşantılarına tâbi olmak ve izlerinden gitmekle mümkündür. Ve aynı zamanda çirkin huylara
sahip kötüleri dost edinmemekle, adi kimselerden uzak durmakla olur. Bu bağlamda özellikle
eğlence, maskaralık, alaycılık ve kınayıcılık peşinde koşanlardan sakınmak, böyleleriyle
arkadaşlıktan kaçınmak, onların âdet ve hayat tarzlarından uzak durmak, hafif meşrep ve kaba
sözlerine kulak vermemek, onların bâtıl ve kaba saba işlerini örnek almamak gerekir. Erdemleri
koruma yollarının (i.ii) ikincisi kişinin düşünceye alışması için zihnini ilmî ve fikrî ödevlerle
çalıştırmasıdır. Yani tefekkür, bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler insan zihnini faydalı işler
yapmaya, kötü alışkanlıkardan uzak durmaya teşvik edeceği için bu tür meşgaleler akıl ve ruh
sağlığı açısından da gerekli görülmüştür. Erdemleri koruma sebeplerinin (i.iii) üçüncü çeşidi
kişinin, hata ve yanlış davranışlar sergilediğinde kendisini ikaz edecek arkadaşlar seçmesidir.
Çünkü ayıplar, sahibine görünmez ve bunları işleyen kişinin zihni kusurlarına kapalı kalırken
gerçek dost ise arkadaşının göremediği kusurlarına muttali olmasını sağlar. (i.iv) Erdemleri
koruma sebeplerinin dördüncüsü kişinin nefsinde bir gevşeklik görmesi hâlinde, yani
kötülükleri kökünden sökme ve onlardan kurtulma sırasında nefsinde bir tembellik ve gevşeklik
sezinlemesi durumunda katı riyazetlerle, pratiklerle onu itaat eder hâle getirmesidir. Yani kişi,
nefse ağır gelen bir şekilde onu eğitmeli, sert ve ağır şeylerle onu kontrol altına almalıdır.305
Erdemlerin korunmasından başka bir de psikolojik hastalıklardan, yani
erdemsizliklerden kurtulma filozofların üzerinde özenle durduğu bir meseledir. Buna göre
nefsinde psikolojik bir hastalık oluşan kişi bunu dört şeyi işlemek suretiyle tedavi eder. Tıpkı
bedenin tedavisinde gereğini yapanların, hastalığı zıddıyla gidermesi ve onun da yolunun dört
olması gibi. Tıpta bu çareler, eğer mümkünse şifalı bir gıda, bu iyi gelmezse besleyici ya da
mutlak manada ilaç, bu fayda vermezse panzehir, eğer bununla da hastalık temizlenmiyorsa
tedavi dağlama ya da organı kesme yoluyla yapılır. Bunun gibi ruhani hastalığı tedavide (ii.i)
ilk olarak, cimriliğin, karşıtı olan cömertlikle tedavi edilmesi gibi, nefiste meydana gelmiş
erdemsizliğin karşıtı olan erdem işlenir. Bu, tıpta bedene uygun bir diyet veya perhiz gibi
uygulanabilirliği daha kolay olan yola tekabül eder. (ii.ii) İkinci olarak kişi, hastalık karşısında
sert durarak tedavi etmeye çalışmalıdır ki bu, eğer bir erdemsizliğin karşıtını işlemek fayda
vermezse nefsin bu erdemsizliği terk etmeye zorlanması ve ayrıca gizli ve açıktan kendisini
kınanma ve ayıplanması ile olur. Bu, ilaçla tedavinin karşılığıdır. (ii.iii) Üçüncüsü panzehir
uygulamasının karşılığıdır. Yerleşik bir hâl alan erdemsizliğin karşıtı olan erdemi işlemek de
zor kullanmak da fayda vermediğinde nefste kökleşmiş olan erdemsizliğin karşısında bulunan
erdemsizlik işlenir. Mesela cimrilik ortadan kaldırılmak istendiğinde ve bu, cömertlik
yapmakla ve nefsin cimriliğinin kınanmasıyla mümkün olmuyorsa, kişinin cimriliği yok etmek
için israfa yöneltilmesi ve harcamayı bir süreliğine alışkanlık hâline getirmesi istenir. Bu
şekilde onun bu huyunu bırakması umulur. Riskli bir tedavi yolu olsa da böyle bir durumda
mesela israfa yönelmek zamanla cömertliği tercih etmeyi daha kolay getirebilir. Ancak bir
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erdemsizlik, kökleşmiş olan erdemsizliğin ortadan kaldırılmasına yarayıncaya kadar
işlenmelidir, aksi takdirde yani daha ileri gidilirse diğer erdemsizlik de yerleşik bir hâle gelir
ve kişi bir kötülükten kaçarken diğerine düşebilir. (ii.iv) Eğer erdemsizlik nefste kökleşmişse,
ortadan kaldırılması güçleşmiş ve söz konusu ilaçlar da yeterli gelmiyorsa tedavi için nihayet
daha çetin egzersizler yapılmalıdır. Bu durumda kişinin, adaklarda bulunup onlara riayet
etmeye ve bir daha dönmesi hâlinde yapılması güç vaatlerde bulunma ve benzeri sıkı
uygulamalarla kendini yükümlü tutma gibi daha zor ilaçlara ve meşakkatli eğitimlere ihtiyacı
vardır. Böylece nefs bunların içinden en kolay olanı güzellik ve kolaylıkla benimser ve ona
uyar.306
Nefsanî hastalıkların tespitinde tasavvufî perspektif filozofların yoluna oldukça benzer.
Taşköprîzâde her bir hastalığın dört yolla bilinebileceğini söyler. (i) Kişi, nefsin kusurlarını
öngörebilen basiret sahibi ve manevî afetlere muttali olan bir şeyhi karar mercii kılarak
hastalıklarını bilebilir. (ii) İnsan basiret sahibi, dindar ve gerçek anlamda dostu olan birinden
gizli kusurlara karşı kendisini uyarmasını isteyebilir. (iii) Bunlardan başka insan kusurlarını
düşmanlarından da öğrenebilir. Zira kişinin çekiştiği bir insan hatalarını görme noktasında
yardakçılık yapan bir dostundan daha faydalı olabilir. (iv) Çirkin davranışları tespit etmek için
insanların arasına karışmanın ve gözlemler yapmanın da bazı faydaları vardır. Kişi çirkin
saydığı bir şeyi başkasında gördüğünde onu kendisine nispet eder ve bu o davranışın
terkedilmesini sağlar.307
Nefsanî hastalıkların teşhisi ve tedavisi konusunda Gazzâlî’nin İslâm düşüncesinde
büyük bir etkisinin olduğunu da ilave etmek gerekir. Zira Gazzâlî’den sonra Taşköprîzâde,
Kınalızâde, İmam Birgivî ve Hâdimî gibi birçok ahlâkçı eserlerinde erdemsizlikler, yani nefsanî
hastalıklarla mücadele konusunda Gazzâlî’nin İhyâu Ulûmi’d-dîn’de çizdiği tasavvufî
perspektifi takip ederler. Gazzâlî, bu eserin “Acâibü’l-kalb” bölümünün alt başlıklarında
nefsanî hastalıklara ayrıntılı olarak değinir. Öfke, haset, kibir, riya, mevki hırsı, mal hırsı,
cimrilik Gazzâlî’ni çok geniş yer ayırdığı ahlâkî hastalıklardır. Bunların yanında o, dille ilgili
hastalıklar meselesini ayrıntılı bir şekilde tahlil etmektedir. Cedel, gereksiz tartışmalar, sözlü
husûmet, lanetleme, şaka, alay, yalan söz, yalan vaad, gıybet, kötü zanda bulunma, söz taşıma,
iki yüzlülük ve zemmedilecek bir şekilde övgüde bulunma dille ilgili hastalıklardır. 308
Gazzâlî’den sonra konuyu bu denli geniş bir şekilde ele alan Kınalızâde’dir. Kınalızâde, Ahlâkı Alâî’de nefsanî hastalıklara kitabın üçte biri kadar yer verir. Eserin ahlâk, ev yönetimi ve
siyasetten müteşekkil olduğu düşünülürse söz konusu kısmın ne kadar önemsendiği ortaya
çıkmaktadır. Önce nefsanî hastalıkları tanımlayan Kınalızâde, ardından düşünce, öfke ve arzu
güçlerinin hastalıklarını ele alır. Bunları Tûsî ve Îcî’nin çizdiği felsefî perspektife göre şematize
Taşköprîzâde, Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye, s. 116-119. Bu bölümler “Adududdin elÎcî’de Huy ve Erdem Problemi” başlıklı çalışmamızdan iktibas edilmiştir. Ayrıntı için
bkz. s. 49-51.
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Taşköprîzâde, Miftâhü’s-sa‘âde, III, 338-339.
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Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn, 2. bsk. (Haleb: Dârü’l-Va‘y, 2004), III, 57-435.

eden Kınalızâde, meseleyi ele alırken büyük ölçüde Gazzâlî’den faydalanmaktadır.309 Benzer
bir yaklaşımı Taşköprîzâde’de görmekteyiz. Taşköprîzâde Miftâhu’s-sa‘âde’nin bâtın ilimleri
bölümünde “Mühlikât” başlığının altında tıpkı Gazzâlî’de olduğu gibi “Acâibü’l-kalb” üst
başlığını açar, ardından “Riyâzetü’n-nefs ve tehzîbi’l-ahlâk” alt başlığı altında nefsanî
hastalıkları tahlil eder.310
Kişinin erdemli olma mücadelesi Taşköprîzâde’nin dağarcığında en genel karşılığını
riyazet teriminde bulur. Riyazet filozofların ahlâk metinlerinde saydığı bazı fikrî ve amelî
yöntemlerin (er-riyâdâtü’s-sa‘be / er-riyâdâtü’ş-şâkka) karşılığı olduğu gibi 311 müridin,
mürşid veya şeyhin verdiği reçeteye uygun olarak davranması ve bir yola girmesi anlamına da
gelir. Ancak mürşidin verdiği riyazetin de bir inceliğinin olması gerekir. Zira doktorun bütün
hastalara aynı tedaviyi uygulaması hastalara zarar verdiği gibi mürşidin bütün müritlerine aynı
riyazeti uygulaması da yanlıştır. O, müridin durumuna, yaşına ve mizacına bakar ve
kaldırabileceği bir yöntem uygular. Dinî mükellefiyet ile ilgili bilgisi eksik olan bir kişiye
öncelikle temizlik ve namaz gibi hususları öğretir. Harama meyyal olan bir kişiye öncelikle bu
tür zaaflarını terketmesini salık verir. Gururuna düşkün olan bir kimse için reçete bunu kıracak
uygulamalardır. Mesela böyle bir kişi için çarşı pazarda dilencilik yapma bir eğitim yoludur.
Zira toplum içine çıkıldığında insana bundan daha ağır gelen bir şey olamaz.312
Erdemli insan olma yoluna (sülûk) girme öncelikle irade gerektirir. Böyle bir yola
girmeyi engelleyen ilk şey iradesizlik olup o da iman yoksunluğundan kaynaklanır. Bu da
temelde dünyayı değersiz, âhireti yüce görüp bu şekilde irşadda bulunacak yol göstericilerin
eksikliğine dayanır. Müridin bu yola girmesi mal ve makam düşkünlüğünden ve mezhep gibi
taklid bağlarından kurtulmasına bağlıdır. Öte yandan nefsin eğitiminde açlık, geceleri uykusuz
geçirme, az konuşma ve yalnızlık esas ilkelerdir. Açlık kalbin nurunu aydınlatan bir yöntem
olduğu gibi öfke gücünün kötü bir tezahürü olan düşmanca davranışa da mani olur. Geceleri
uykusuz geçirmek kalbi parlatır ve aydınlatır. Açlığın üstüne bu da eklenince kalp inci gibi
parlayan bir yıldıza benzer ve Hakk’ın cemâli ona yansır. Ahlâkî arınma yolunda ihtiyaç miktarı
dışında suskun olmanın da önemli bir etkisi vardır. Zira kalp konuşmaya alıştıkça zikir ve
tefekkür insana ağır gelir. Yanlızlığın faydası ahlâkî arınmaya engel olan şeyleri bertaraf etmek
ve göz, kulak gibi duyu organlarını gereğinin dışında kullanmamaktır. Zira duyu organları
engellendiğinde metafizik âlemin kapıları açılır.313

Bu hususlar ahlâkî olgunlaşma (tehzîbü’l-ahlâk) için aslî olan tümel tedavi
yöntemleridir (mu‘âlece külliyye). Elbette ki bunların dışında ahlâkî yetkinlik, nefsin her bir
Kınalızâde Ali Çelebi, Ahlâk-ı Alâî, haz. Mustafa Koç, (İstanbul: Klasik, 2012), s.
166 vd.
310
Taşköprîzâde, Miftâhü’s-saâde ve misbâhü’s-siyâde fî mevzûâti’l-ulûm, III, 338 vd.
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Taşköprîzâde, Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye, s. 114-115, 118-119.
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Taşköprîzâde, Miftâhü’s-sa‘âde, III, 338.
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Taşköprîzâde, Miftâhü’s-sa‘âde, III, 342-343.
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gücüyle ilgili başka bir çok uygulamayı gerektirir ve bunlar da ayrıntılı bir anlatıma dayanır.314
Taşköprîzâde bu görüşünün bir uzantısı olarak Miftâhü’s-sa‘âde’nin kalan kısmını erdemli
olma ve nefsânî hastalıklardan korunma mücadelesine ayırır. Bahsedilen bölümün
Miftâhü’ssa‘âde’nin yaklaşık sekizde birine denk geldiğini belirtelim. Bu da eseri önemli bir
ahlâk metni haline getirmektedir. Eserin bu kısmının planı insanı “Helake Götüren Şeyler
(Mühlikât)” ve insanı “Kurtaran Şeyler (Münciyât)” şeklinde iki temel üzerine oturur. Müellifin
“Mühlikât” başlıklı bölümde anlattığı hususlar Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye’nin “İkinci Bölümü”
ile oldukça benzeşir. Diğer yandan Taşköprîzâde’nin bu çerçevede en önemli kaynağı İhyâu
ulûmi’d-dîn’in ilgili bölümleridir. Dolayısıyla onun bu bağlamdaki ahlâk görüşleri Gazzâlî’nin
ahlâk anlayışının bir izdüşümü gibidir. Miftâhü’s-sa‘âde’nin “Mühlikât” kısmı ağırlık olarak
ahlâkî hastalıklarla mücadeleyi esas alır. Bu çerçevede insanın kaçınması gereken birçok husus
vardır. Taşköprîzâde bunları İhyâu ulûmi’d-dîn’in ile uyumlu bir şekilde belli başlıklar altında
mütalaa eder. Yeme-içme ve cinsel arzuların mutedil hale çekilmesi (kesrü’ş-şehveteyn;
şehvetü’l-batni ve’l-ferec) ilk esaslı problemlerdir. “Dilin afetleri”, “öfke, kin ve hasedin
kötülüğü”, “dünyanın geçici oluşu ve değersizliği”, “malın kötülüğü, servet düşkünlüğünün
çirkinliği ve cimriliğin yerilmesi”, “makam ve riyakârlığın yerilmesi”, “kibir ve kendini
beğenmişliğin yerilmesi”, “gururun yerilmesi” bu bölümde ele alınan diğer problemlerdir.315
Arzu gücünün tezahürü olan en güçlü iki dürtü yeme-içme dürtüsü ve cinsel dürtülerdir.
Bu ikisinin kontrol altına alınması arzu gücünün sağlığı ve dolayısıyla akıl ve ruh sağlığı
bakımından çok önemlidir. Açlığın ahlâkî arınma hususunda etkili bir yöntem olduğu husunda
felsefe ve tasavvuf metinlerinde yaygın olan yaklaşımı Miftâhü’s-sa‘âde’de de görmekteyiz.
Taşköprîzâde’ye göre açlığın birtakım faydaları vardır. Tokluk beyne doğru yükselen bir
ağırlığa sebebiyet verir ki bu da ahmaklığa yol açar ve kalbi köreltir. Bunun aksi olan açlık ise
kalp temizliği ve keskin bir basireti beraberinde getirir. Diğer yandan insanın işlediği tüm
kötülüklerin kaynağı arzularıdır ve bunların temelinde de iştah ve cinsel dürtüler gelir. Bu
bakımdan açlığın en büyük faydası bu arzuları kırmasıdır. Açlık rehavet ve uykuyu giderir,
böylelikle geceleri ayık kalmak da mümkün olur. Hastalıkların önemli bir kısmı yeme içmedeki
ölçüsüzlükten kaynaklandığı için açlık beden sağlığına da katkı sağlar.316 Ancak riyazet yoluna
giren müridin açlığa bir terbiye metodu olarak yönelmesi bazı ilkelere bağlıdır.
Öncelikle alınan gıdaların helal kazançtan temin edilmesi gerekir. Alınan gıdaların
azaltılması birden yapılmamalı, tedrici bir usul uygulanmalıdır.317 İnsanın en güçlü dürtülerin
başında gelen cinsel arzuların insana bahşedilmiş olmasının bazı fayda ve hikmetleri vardır.
Cinsel ilişki gücü insana türün devamı ve İslâm neslinin çoğalması için bahşedilmiş olup, bu
arzu bir şekilde dinde yasaklanmış ve örfte de yerilmiş yolların herhangi biriyle gidererek haz
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Taşköprîzâde, Miftâhü’s-sa‘âde, III, 343.
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Taşköprîzâde, Miftâhü’s-sa‘âde, III, 344-424.

316

Taşköprîzâde, Miftâhü’s-sa‘âde, III, 344-345.
Taşköprîzâde, Miftâhü’s-sa‘âde, III, 345-346.
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alınsın diye verilmemiştir. 318 Bu tatmin ve haz insana âhiret nimetleriyle mukayese yapma
imkânı verir. Böylelikle dünya nimetlerinden daha kalıcı olan âhiret lezzetlerinin mahiyeti
hakkında insan bir nebze olsun fikir yürütebilir. Diğer yandan cinsel arzuların karşılanması
neslin devamını mümkün kılar ve beden sağlığına da katkı sağlar. Buna karşılık bu nimeti
mutedil olarak karşılanmaması birtakım afetleri beraberinde getirir. Cinsel gücün ifratı dinin
haram kıldığı fuhşiyata yönelmektir. Bazıları bu ifratı daha fazla haz için afrodizyak etkisi
yapan şeyler almaya kadar götürmüşken diğer bazıları da aklı cinsel ilişkiyi kötü gördüğü için
bu dürtüyü müfrit bir aşka sevketmiştir. Bu bakımdan müridin bahsedilen afetlere düşmemesi
için işin başındayken evlenmemesi gerekir.319
Taşköprîzâde Miftâhü’s-sa‘âde’de tasavvufî yaklaşımını insanı “Kurtaran Şeyler
(Münciyât)” bölümünün bazı meselelerinde daha açık bir şekilde gösterir. Bunlardan biri de
onun eş anlamlı olarak kullandığı “murâkabe ve muhâsebe”dir. Kişinin kendini daima Allah’ın
huzurunda hissederek gözetim altında tutması (murâkabe) ve hesaba çekmesi (muhâsebe)
sâlikin erdemli olma ve marifetullah yolundaki manevî bir halidir. Murakabeyi akılla nefs
arasındaki ticarî bir ortaklığa benzeten müellife göre akıl, nefsi kontrol altında tutmalıdır. Bu
da öncelikle aklın, yedi organın fiillerini işlerken onlara mukayyet olmasından geçer. Fakat
murakabe gerçek anlamda kalbin, kendini gözetene riayet etmesidir. Böyle bir bilinç ancak
Allah’ın her daim insanı gözettiğinin farkında olmasına dayanır. Bu bilgi kalbi kuşattığında
kalp kendini gözetene meyleder. Söz konusu bilince sahip olanlara Allah’a yakın olanlar
(mukarrebûn) denilir. Bunlar Allah’ın celâlinin farkında olarak dinin yasaklarına yaklaşmaz,
cemâlinin farkında olarak da kalpleri O’na yönelir. Kişi bütün kalbî durumlarda Allah’ı
gözettiğinde ona Allah’a kulluğunda niyet, edebe riayat ve güzel fiiller takdir edilir. İbadet ve
taatte murakabe ihlâs, kemâl, edebe riayet ve manevî afetlerden korunmadır. Günahlarda
murakabe tövbe, pişmalık ve günahtan bütünüyle vazgeçme, haya ve tefekkürdür. Mübahlarda
murakabe edebe riayet, nimetleri verene şükürdür.320
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ÇALIŞMA SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi nefsanî hastalıkların ele alınması hususunda
Gazzâlî’nin Osmanlı dönemindeki takipçilerinden biri değildir?
a.Taşköprîzâde
b.Hâdimî
c.Kınalızâde
d.Kutbuddin eş-Şîrâzî
e.İmam Birgivî
2. Nefsin ahlâkî hastalıklardan tedavi edilmesi anlamına gelen kavram nedir?
a.Müdâvât
b.Mücâhede
c.et-Tıbbu’r-rûhânî
d.İstikmâl

e.Tasfiye
3. Ahlâkî görüşlerini üzüntüden kurtulma üzerine kuran iki filozof dikkati
çekmektedir:
Bunlar .......................... ve .............................’dir. cümlesinde boş bırakışan yere
gelmesi gereken iki isim hangileridir?
a.Fârâbî ve Ebû Bekir er-Râzî
b.Kindî ve Ebû Bekir er-Râzî
c.Kindî ve Fârâbî
d.Gazzâlî ve Kindî
e.Fârâbî ve Gazzâlî
CEVAP ANAHTARI: 1. D, 2. A, 3. B
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?

İslâm düşüncesinde erdemsizlikler bahsi salt ahlâkî tartışmalara konu olan bir alan
değildir. Özellikle tabip filozofların açtığı bir çığır olarak erdemsizlikler duruma göre sağlıklı
ruh halinden sapma olarak değerlendirilmiştir. Bu ünitede akıl ve ruh hastalıkları olarak görülen
erdemsizliklerin neler olduğu, bunların sebeplerinin ne olduğu, nasıl keşfedilecekleri, bunlarla
başa nasıl çıkılacağı ve tedavi yolları üzerinde duruldu.

14. ÜNİTE
AHLÂK-SİYASET İLİŞKİSİ
VE SİYASET AHLÂKI

İ.Ü. İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı

234

Bu Bölümde Ne Öğreneceğiz?

Bir teori ve düşünce alanı olarak siyaset, İslâm kültür ve medeniyetinde ahlâk gibi çok
yönlü ve çok katmanlı bir mesele şeklinde ele alınmıştır. Fıkıh, felsefe ve kelamın kendine has
siyaset düşüncesi ve devlet yönetimi teorileri olduğu gibi siyasetnâme literatürünün de müstakil
bir devlet teorisi ve siyaset anlayışı vardır. Bu ünitede bunların her birisine işaret etme olanağı
bulunmadığı için bahsedilen teorilere kısaca işaret edilecektir. Asıl üzerinde durmak
istediğimiz konular felsefî literatürde siyasetin nasıl ele alındığı ve özellikle siyaset ahlâkıdır.
Zira siyaset felsefesi ve İslâm siyaset düşüncesi başka meselelerdir ve bunlar alanımızın dışında
kalmaktadır.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Pratik felsefenin bir şubesi olarak İktisat (ekonomi) biliminin
ev yönetimi.
temellerini oluşturan ve Yuanan
felsefesinden İslâm
düşüncesine aktarılan
tedbirü’lmenzilin ne olduğu?

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Konu felsefî literatür üzerinden
işlenecektir.
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Anahtar Kavramlar
•

Pratik felsefe

•

Siyaset

•

Siyaset ahlâkı

14. AHLÂK-SİYASET İLİŞKİSİ VE SİYASET AHLÂKI

İslâm Siyaset Düşüncesinde Farklı Yaklaşımlar

İslâm düşüncesinde siyaset kurumu Allah, insan, toplum ve tabiat arasındaki ilişkiye
dair İslâm’ın ontolojik tasavvuruna dayanır. Sadece değersel (axiologique) düzlemde
mekanizmaya indirgenemeyen siyaset, modern sosyal bilimlerde olduğu gibi ekonomi ve
hukuktan bağımsız bir disiplin olarak düşünülmez. İslâm medeniyetinde bu alan ancak fıkıh,
ahlâk, kelâm ve felsefenin iç içe olduğu bütünün bir parçası şeklinde anlaşılabilir. İslâm siyaset
düşüncesinde sorumluluk sahibi hür insan kavramlaşmış bütün siyasî faaliyetlerin temel aktörü
olarak kabul edilir. İslâm’ın insan tasavvurunda kul olma bilincine sahip kişi, hür iradesiyle ve
seçme yetisine sahip olarak yaptığı işlerden her iki dünyada sorumlu tutulacağına inandığından
kendi içinde uyumlu ve dengeli bir yaşam kurmaya, bu uyum ve dengeyi toplum ve tabiatla
ilişkisinde de gözetmeye çalışır. Dolayısıyla müslüman fert ile İslâm tasavvuruna göre inşa
edilmiş toplum ve devlet arasında çatışma değil uyum söz konusudur. Öte yandan toplumun ve
siyasal organizasyonların oluşması ve devamı aile sayesinde mümkün olduğu için İslâmiyet
aile kurumuna özel bir önem vermiştir.321

İslâm siyasî düşünce tarihi içindeki farklı yaklaşımları devlet anlayışları açısından
birkaç ana grupta incelemek mümkündür. (i) İslâm Hukukunda: İslâm siyasî düşünce tarihi
içinde en önemli kaynakları, İslâm hukukunun metodolojisi çerçevesinde devleti ve siyasî
yapılanmaları yorumlayan eserler oluşturmaktadır. “el-Ahkâmü’s-sultâniyye” ve
“esSiyâsetü’ş-şer‘iyye” gibi isimler altında toplanan bu eserlerde devlet anlayışı, siyasî
gerçekliğin İslâm hukuku açısından yorumlanması ve yönlendirilmesi şeklinde ortaya
konmuştur. Mâverdî’nin el-Ahkâmü’s-sultâniyye’si bu türün en tipik örneğidir. (ii) Kelâmda:
Kelâm ilmi çerçevesinde imâmet meselesi üzerinde odaklaşan tartışmalar İslâm siyasî düşünce
geleneğinin bir parçasını oluşturmaktadır. (iii) İslâm Felsefesinde: İslâm felsefe ekolü içinde
devlet, siyasî-tarihî bir gerçeklik olmaktan çok felsefî-teorik sistemin bir parçası veya
uzantısıdır. Dolayısıyla felsefenin devletle ilgili temel meselesi, devleti felsefî bir ideal olarak
tanımlamak ve bu ideal devleti eksik ve bâtıl devlet türlerinden ayırt edebilmektir. (iv)
Siyasetnâme Geleneği. En tipik örneğini Nizâmülmülk’te bulan bu gelenek, devlete yaklaşım
itibariyle felsefe ve hukuk ekollerinden ciddi farklılıklarla ayrılır. Devlet bu eserlerde müessese
olarak tarihî bir tecrübeler birikiminin ürünüdür. Bu müesseseyi ayakta tutan ve başında
bulunan idarecileri başarılı kılan prensipler tarihî tecrübenin anlaşılması ile ortaya konulabilir.
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Bu yaklaşımların dışında İbn Haldûn’un devlet teorisi ile modern İslâm düşüncesindeki
modelleri de eklememiz mümkündür.322
Meşşâî filozofların siyaset felsefesi ise, bu literatürün önemli bir kolunu teşkil
etmektedir. İslâm felsefesinin klasik çağının nazarî felsefe alanındaki zirvesini İbn Sînâ temsil
ediyorsa, meşhur eserlerinin isimlerinden anlaşılacağı üzere Fârâbî de aynı oranda amelî
felsefenin merkezini oluşturmaktadır. Zira bu dönemde hiçbir müslüman düşünür Fârâbî kadar
siyaset felsefesine yoğunlaşmamıştır. Aristoteles’in erişebildiği bütün eserlerini şerheden İbn
Rüşd ise, Politika’nın metnine ulaşamamanın getirdiği bir zorunlulukla, siyasetle ilgili
kuramını Eflâtun’un Cumhuriyet’ine yazdığı Telhîs üzerinden sergilemiştir. Bu filozoflar,
kadim ile modern arasında farklı ve özgün diyebileceğimiz bir siyaset felsefesi geliştirmiş olsa
da antik Yunan ve Aydınlanma perspektifinden yapılan birçok çalışma, bu siyaset tasavvurunun
özgün boyutlarını ihmal etmiştir.323
İslâm siyaset düşüncesinde Aristo etkisi tercümeler dönemi ve sonrasında Aristo’ya ait
olduğu iddia edilen Sırrü’l-esrâr üzerinden olmuştur. Yuhannâ b. Bıtrîk (ö. 200/815 [?])
tarafından Arapça’ya tercüme edilen ve Kitâbü’s-Siyâse fî tedbîri’r-riyâse olarak da bilinen bu
eser İslâm döneminde yazılan birçok metnin esasını oluşturmuştur. Sırru’l-esrâr’ın
nasihatnâme-siyasetnâme, âdâb, tarih-tabakât, pratik felsefe, şer‘î siyaset ve tasavvufî siyaset
gibi İslâm siyaset düşüncesinin kaynaklarını oluşturan pek çok türdeki esere kaynaklık ettiği
söylenebilir. Eserin tam ve kısmî çevirileri olduğu gibi metinden Arapça, Türkçe ve Farsça
ahlâk ve siyaset metinlerinde muhtelif hacimlerde istifade edilmiştir. Metin firâset ilmi ve harp
âdâbı şeklinde ayrı ayrı çeviriler ya da uyarlamalara kaynaklık etmiştir. Meselâ Fahreddin erRâzî’nin (ö. 606/1210) Kitâbü’l-Firâse’si ve İbnü’l-Ekfânî’nin (ö. 749/1348) İkmâlü’s-siyâse
fî ilmi’l-firâse adlı eseri bunların başında gelir.
Osmanlı siyaset ve ahlâk düşüncesi özelinde de “Aristoteles’e ait olmayan Sırru’lesrâr
ya da es-Siyâse fî tedbîri’r-riyâse324ona ait olan metinlerden daha büyük bir etki yapmıştır”
demek mümkündür. Osmanlı ulemâsının Nikomakhos’taki ahlâk felsefesini İslâm filozoflarının
metinleri üzerinden tanımasına rağmen onların Nikomakhos’a doğrudan bir atfına rastlamak
hemen hemen imkânsızdır. Buna karşılık Sırru’l-esrâr’ın Osmanlı kütüphanelerindeki Arapça
nüshaları ve eserin Türkçe çevirilerinin yanında bilhassa firâset ilmi hakkındaki bölümleri
onlarca metinde iktibas edilmiş ve Aristo’ya referans yapılmıştır. Sırru’l-esrâr, nasihatnâme-
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siyasetnâme, âdâb, tarih-tabakât, pratik felsefe, şer‘î siyaset ve tasavvufî siyaset gibi İslâm
siyaset düşüncesinin kaynaklarını oluşturan pek çok türdeki esere kaynaklık teşkil etmiştir.325
Sırru’l-esrâr’ın onaltıncı yüzyıl Osmanlı ahlâk literatürüne olan etkisi de bu kollar üzerinden
görülür. Ayrıca Sırru’l-esrâr’ın belli bölümlerini onaltıncı yüzyıl Osmanlı âlimi ve Sultan III.
Mehmed’in hocası Akhisarî Nevâlî Nasûh Efendi (ö. 1003/1594) Türkçe’ye çevirip Sadrazam
Sokullu Mehmed Paşa’ya ithaf etmiştir.326 Fakat bize göre eserin etkisini gösteren asıl veri az
önce söylediğimiz gibi firâset ilmi bölümünün birçok metinde alıntılanmasıdır. 327 Nitekim
Taşköprîzâde de Miftâhu’s-sa‘âde’de firâset ilmi başlığında literatür verirken Sırru’l-esrâr’a
bir firâset ilmi metni gözüyle bakar.328

Fârâbî Felsefesinde Siyasetin Araştırma Alanları
Metafizik, fizik, matematik gibi ilimleri nazarî aklın; ahlâk, ev ekonomisi ve siyaseti
de amelî akılın kapsamına dahil eden Aristoteles’in bu ayırımı, Yeni Eflâtuncu okulların
metafizik-mistisizm evreninde farklı biçimlendirmelere mâruz kalsa da aynı şekilde aslî öğeleri
ile Fârâbî’ye intikal etmiştir. Aristoteles amelî felsefenin alanına giren üç ilmi de politika
kavramının dışında tutmamış, buna binaen Meşşâî filozoflar da bu alanı el-ilmü’l- medenî
kapsamında tetkik etmiştir. Fârâbî ilimlerin konusu, yöntemi ve gayesini incelediği İhsâü’lulûm adlı eserinde el-ilmü’l-medenî, el-felsefetü’l-medenî veya el-ilmü’l-insanî’nin konu veya
bilim dallarını şu şekilde sıralar: a) İradî fiil ve yasaların (sünen) çeşitleri. b) Bu fiil ve yasalarla
ulaşılacak mutluluk çeşitleri. c) İyi-kötü, güzel-çirkin boyutlarıyla fiil ve yasalar ve bunların
şehir ve milletlerde uygulanma şekli. d) Erdemli ve erdemsiz boyutlarıyla ilk başkanlık mesleği
(riyâset). Ona göre, yönetici veya başkanlık için melik, reis, hükümdar vb. hangi kavram
kullanılırsa kullanılsın; mihenî bir yetenek gerektiren siyaset bu mesleğin eylemlerinin
toplamına yani yönetime atıfta bulunmaktadır. Fakat mutlak anlamda siyaset ilmi, erdemli
siyasettir (es-siyâsetü’l-fâzıla) ve erdemsiz siyaset sanatları (es-siyâsâtü’lcâhilîyye) birincinin
bir cinsi değildir. Fârâbî’nin bu ayırımının konu ve yöntem bakımından olduğu; çünkü erdemli
siyaset sanatının toplumun tanzimi açısından metafizik temaları da kendisine konu edineceği,
fakat ikincilerin bundan yoksun olacağı söylenebilir ki zaten birincisi, ikincisinin alanını da
araştıracaktır. e) Nazarî/teorik ve pratik siyaset sanatı. f) Nazarî siyasetin bilgilerinin statüsü:
Fârâbî bu noktada nazarî siyasetin veya siyaset felsefesinin tümel yasalar ve ilkeler
belirleyeceğini; fakat bu tümellerin şimdi ve gelecekteki sonsuz sayıdaki tikel ve iradî olayların
hepsine birebir çözüm içermeyeceğini, bu çözümü amelî/pratik siyaset sanatının icra edeceğini
325

İlker Kömbe, Adalet Dairesinin Teşekkülü ve Temel Kavramları, s. 154-155.

Metin için bkz. Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristûtâlîs, S. K., Hafidefendi, nr. 253,
vr. 1a, 2b-3b.

326

Alâî b. Muhibbî eş-Şîrâzî, Netîcetü’s-sülûk fî Terceme-i Nasîhati’l-mülûk,
Pertevniyal, nr. 1011, vr. 216a; Celalzâde Mustafa, Mevâhibü’l-Hallâk fî merâtibi’lahlâk, S. K., Hamidiye, nr. 706, vr. 213a.

327

328

Taşköprîzâde, Miftâhü’s-sa‘âde ve misbâhü’s-siyâde fî mevzû‘âti’l-ulûm, I, 333.

240

vurgular. O bu olguyu tıp ilminin tümel yasaları ile tek tek hastalar üzerinde uygulanma şekli;
yani nazarî ve amelî tıp üzerinden örneklendirir. f) Nazarî siyasetin tümel ilkelerinin farklı
zaman ve mekânlardaki iradî ve tikel olaylara uygulanma şekli ve usulü. g) İlk başkanlık
mesleğinin farklı zaman ve mekânlarda sürekliliğinin nasıl temin edilebileceğine dair ilkeler.
Tenbîh adlı eserinde ise Fârâbî, elilmü’l- medenî’nin ahlâk ve siyaset olmak üzere iki ana kolu
olduğunu daha açık bir şekilde vurgular ve Arapçada ilk defa bu alan için “siyaset felsefesi”
(el-felsefetü’s-siyâsiyye) tabirini kullanır. İhsâ’da el-ilmü’l-medenî kapsamında yer açılmayan
ev yönetimiyle ilgili hususlar ise Fusûlu’l-medenî adlı eserde tetkik edilmektedir.329

İbn Rüşd’ün Telhîsü’s-siyâse’si ve Siyaset Felsefesinin Temel Problemleri
İbn Rüşd’ün Platon’un Devlet adlı eserine yazdığı şerhinin orijinal adı Cevâmi‘u
siyâseti Eflâtûn’dur. İbn Rüşd’ün, Eflâtun’un Devlet (Cumhûriyet) diyaloguna yazdığı özetin
orijinali kaybolmuş, Samuel ben Yehuda tarafından yapılan Arapça’dan İbrânîce’ye yapılan
çevirisi günümüze ulaşmıştır. İbn Rüşd’ün bu metni orta şerh (telhîs) hacmindedir. Buna göre
o Plato’nun tüm cümleleri almaz, belli bölümlerden uzun iktibaslar yapar ve yer yer kendi
görüşlerini ekler, dönemiyle mukayeseler yapar. Bazı pasajları atlar ve bunlar hakkında yorum
yapmaz.
Telhîs farklı büyüklükte üç bölümden meydana gelmiştir: Birinci bölüm erdemli şehrin
unsurları ve kanunları, ikinci bölüm erdemli şehrin reisi ve özelliklerini, üçüncü bölüm ise
erdemli şehrin karşıtları ve yasalarını konu edinmiştir.
İbn Rüşd’ün eserini Eflatun’un Devlet’i ile mukayese edecek olursak yapı ve terkib
itibariyle farklı olduğunu görürüz. Şöyle ki; Eflatun’un Devlet’i on bölümden meydana
gelmektedir. Her bölüm farkı bir konuyu ele almaktadır. Örneğin Devlet’in ilk bölümü doğruluk
ve adaleti, ikinci bölümü koruyucular ve koruyucuların eğitimini, üçüncü bölüm erdemli şehrin
yasalarını, dördüncü bölüm devlette bulunan bilgelik, doğruluk, ölçü ve yiğitlik gibi dört
değeri, beşinci bölüm kadın ve çocukların statüsü, altıncı bölüm filozofları, yedinci bölüm
mağara benzetmesi ile çocukların eğitimini, sekizinci bölüm erdemli şehrin karşıtı olan
şehirleri, dokuzuncu bölüm istibdat ve müstebitin yönetim biçimini, onuncu kitap ise şiir, şair
ve er efsanesini konu edinmektedir. Buna bakarak Eflatun’un Devlet’inin yapı ve terkip
itibariyle İbn Rüşd’ün Telhis'inden farklı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca İbn Rüşd, Devlet’i iyi
bildiği halde Eflatun’un on bölümden oluşan eserinin tamamını şerh ve izah etme cihetine
gitmemiştir. İbn Rüşd Devlet’in ilk bölümünün tamamını, ikinci kitabın yarısı ve onuncu
kitabın yine tamamını şerh ve izah etmekten imtina etmiştir. Çünkü İbn Rüşd'e göre onuncu
kitap, içeriği itibariyle cedel, şiir ve efsanevi konuları içermektedir ve bu konular kesin bilgiye
dayalı felsefi bilginin kriterlerine uymaz.
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İbn Rüşd’ün eseri üç bölümden oluşmakla beraber bu bölümlerden her biri Eflatun'un
Devlet'inin birçok bölümünü içermektedir. Örneğin Telhis’in birinci bölümü, Devlet’in ikinci
bölümünün yarısı ile üç, dört ve beşinci bölümün ilk yarısını; ikinci bölümde ise Devlet’in
beşinci kitabının ikinci yarısı, altıncı ve yedinci bölümleri ile Aristo'nun Nikomakhos'a Etik,
kitabında zikrettiği konuların özet bir izahı vardır. Telhis’in üçüncü bölümü ise Devlet’in sekiz
ve dokuzuncu kitaplarının izah ve şerhini içermektedir.
İbn Rüşd, bu eserinde Yunan siyaset kuramından istifade etmiş ve bu kuramı İslam’a
yakınlaştırmaya çalışmıştır. O, bu konudaki düşünceleriyle insanın iyiliğini siyasetin en temel
amaçlarından biri haline getirmiştir. İnsan ise en yüksek iyiye, ancak toplumla birlikte
ulaşabilir. Bu yönelim ise Eflatun'un Devlet’i ile Aristo'nun Etik’i arasında içerik itibariyle
gerçek anlamda benzerlik olduğunu göstermektedir.
İbn Rüşd, Eflâtun ve Fârâbîci zeminde yorumladığı Cumhuriyet üzerinden, siyaset
felsefesi teorilerinin İslâm tarihi ve mevcut Endülüs şehirlerinde nerelere ve hangi fenomenlere
tekabül edebileceğine dair bazı çözümlemeler yapmıştır.
Toplumda yönetenlerin ve yönetilenlerin bulunması tabii bir kural olduğundan bu
farklılık ayrı sınıfların oluşmasına yol açmış ve böylece devlet ortaya çıkmıştır. Diğer
müslüman düşünürler gibi İbn Rüşd de devletle insan ruhu arasında paralellikler kurarak kişinin
erdemli olabilmesi için nefsin diğer bölümlerinin nazarî hikmetin hâkimiyeti altına girmesi
gerektiği gibi devletin de ideal bir devlet olabilmesi için yönetimin hikmete dayalı olması
gerektiğini belirtir. Devletin asıl görevi vatandaşları arasında erdemlerin yaygınlaşmasını
sağlamaktır. Bunun için devlet biri ikna (eğitim), diğeri de zorlama olmak üzere iki yol takip
edebilir. İkna yolları Aristo gibi İbn Rüşd’e göre de halkın büyük çoğunluğu için retorik ve
şiirsel söylem, seçkinler ve bilgeler içinse aklî istidlâl yöntemleridir. Gerçekçi ve akılcı olmayı
sürekli ön planda tutan filozofa göre ikna yöntemiyle başarı sağlanamazsa zorlama yoluna
başvurulabilir. Aslında bu olumlu bir metot değildir; çünkü zorlama ancak bir fikri kendi
isteğiyle kabul etmeyenler için başvurulan bir yöntemdir, dolayısıyla erdemli bir devlette buna
ihtiyaç duyulmaz.
Savaş kaçınılmaz olduğundan devlet, vatandaşları arasında savaşın gereği olan
kahramanlıkları teşvik etmelidir. Kahramanlık erdemiyle ilgili olarak bölgeden bölgeye,
toplumdan topluma farklılıklar görülür. Bir erdem olarak kahramanlığın elde edilmesi
konusunda Eflâtun’un Cumhûriyet’indeki görüşlerini tekrarlayan İbn Rüşd, aklî yöntemlerin
insanlar tarafından daha iyi anlaşılması için onların duyuları aracılığıyla doğrulayabilecekleri
örneklerden yararlanmak gerekir. Aynı şekilde kazâ ve kader, âhiretteki mükâfat ve ceza gibi
konularda da bu yöntemi kullanmak uygun olur, aksi takdirde toplumda yanlış inanışlar
yaygınlaşabilir.
İbn Rüşd’de Endülüslü filozof İbn Bâcce’den de yansımalar görmek mümkündür.
Mesela İbn Bâcce gibi İbn Rüşd’e göre bir devlette doktorların ve hukukçuların bulunması
zorunludur. Ancak hukukçulara ve doktorlara fazla gerek duyulması sistemin bozukluğunun
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göstergesidir. Buradan devletin organlarına geçen filozof, Eflâtun’un Cumhûriyet’indeki
görüşlerini açıklayarak devlet başkanının doğuştan ne gibi meziyetlere sahip bulunması
gerektiğini, sonradan hangi özellikleri kazanması icap ettiğini ve hangi usullerle seçilmesinin
daha uygun olacağını tartışır. Ona göre insan olarak kadınlarla erkekler eşit olmakla beraber
cinsiyet bakımından kabiliyet ve yetenekleri farklıdır. Ancak bu farklılıklar kadınların devlette
görev almalarına, felsefe ile uğraşmalarına engel teşkil etmez. Erdemli devletin bozularak sapık
devlet haline nasıl dönüştüğünü araştıran filozof yine Eflâtun’un görüşleri doğrultusunda
monarşi, timokrasi, oligarşi, demokrasi ve tiranlık şeklinde beş farklı devlet modelinden söz
eder ve bunlarla erdemli devlet arasında karşılaştırmalar yapar. Hikmet, iyi anlayış, hayal gücü
ve savaşma yeteneği gibi karakteristik özelliklere sahip yöneticinin başkanı olduğu devletin
erdemli devlet sayılacağını belirtir.
Fârâbî’nin Eflâtuncu şehir tasvirlerinin İslâm tarihi ve güncel müslüman toplum
bakımından nerelere tekabül edebileceğine dair çözümlemeleri İbn Rüşd’de bulmaktayız. İbn
Rüşd, siyaset teorisinde Fârâbî’nin, Gutas’ın suskun kaldığını söylediği söz konusu boşlukları
sık sık yoklamıştır. İbn Rüşd, Fârâbîci bir zeminde Eflâtun’un Cumhuriyet’ine yazdığı
Telhîsu’s-Siyâse li-Eflâtûn adlı eserinde Cumhuriyet’te belirlenen ilke ve fikirler etrafında
geçmiş müslüman devletleri belirli bir okumaya tâbi tutmuş ve içinde yetiştiği mevcut şart ve
imkânlara yönelik bir dizi eleştiri üretmiştir. Başka hiçbir müslüman düşünürün denemediği ve
rağbet etmediği bu tür yüzleştirme şekline dair birkaç örnek vermek yerinde olacaktır.
Ona göre, erdemli şehrin bir örneği olan Hz. Muhammed ve Hulafâ-i Râşidîn dönemi,
Muâviye tarafından şeref devletine evrilmiş, kezâ Murabıtlar dönemi Halife Yûsuf b. Tâşfîn
zamanında şeriata uygun bir devletken; oğlunun halife olmasının akabinde servet düşkünlüğü
sebebiyle timokrasiye dönüşmüştür. Aynı şekilde V./XI. yüzyıldan sonra demokratik bir şehir
olan Kurtuba, demokrasi ortamını sinsi ve gizli bir şekilde kullanan bir grubun gücü eline
geçirmesi ile tiranlığa dönüşmüştür. İbn Rüşd, tiranlığın zulmüne mâruz kalan bu şehirdeki bir
grubun erdemler bakımından kendilerini yetiştirip, bir süre sonra tiranlık güçlerine galip gelip,
bu şehri erdemli şehre dönüştürebileceğini belirtmektedir.
Hz. Peygamber ve dört halife devrinde müslümanların erdemi esas alan bir hukuk
devleti kurduklarını ve bu devletin örnek alınması gerektiğini söyleyen İbn Rüşd’e göre
Muâviye b. Ebû Süfyân döneminde bu devlet şan ve şerefi ön plana çıkaran “timokrasiye”
dönüşmüştür. İslâm dünyasında bu geleneğin Murâbıtlar devrine kadar böyle devam
edegeldiğini söyleyen düşünür, bu devlet şeklinin kendisinin yaşadığı dönemde hazcı bir
“tiranlık” biçimini aldığını belirtir. Erdemli devletin karşısında yer alan bozuk devlet
şekillerinin en iyisi seçkinlerin yönetime hâkim olduğu “oligarşi”lerdir. “Monarşi”lerde ise
yönetim bir aileden gelen fertlerin elinde bulunur. Devletin malî ve iktisadî imkânları daha çok
bu aileye mensup veya yakın kişilerce kullanıldığından askerler bunların ödedikleri vergilerle
beslenir. Savaş durumu ortaya çıkınca krallar asker temin etmek için zaman zaman zenginlerin
mallarına el koyar ve böylece monarşiler istibdat şeklini alır. Demokrasilerde ise hürriyet
sevgisi hâkimdir ve halkın farklı kesimlerinin görüşleri ön plana çıkar. İbn Rüşd, kendi
zamanındaki yönetimlerin nisbeten buna benzediğini düşünmektedir. Öte yandan İbn Rüşd,

demokratik şehrin en temel amacının aileyi korumak olduğunu ve bu şehrin aile denilen sosyal
birime dayandığını ifade eder. Bu sebeple İbn Rüşd kendi dönemindeki mevcut şehirlerin
büyük çoğunluğunun demokratik şehir olduğunu söyler ve bunu da İslâm ülkelerindeki aile ve
hânedanların hâkim görüntüsü ile betimler. Bu yorum demokrasi kuramları açısından oldukça
özgündür. İbn Rüşd şehirlerin birbirlerine nasıl dönüştüklerini ise insan doğasındaki dönüşüm
şekilleri eşliğinde, güncel ve tarihsel örnekler vererek tamamen Eflâtuncu bir çizgide şerheder.
İbn Rüşd, Eflâtun’un kötü masallar üzerinden çocuk eğitimi yapmanın sakıncalarına
dair fikrini bir zemin olarak kullanarak; iyilik ve kötülük bağlamında kelâmcıların yaptığı
yanlış temsiller üzerinden çocuklara yönelik uygulanan din eğitiminin birçok sakıncası
olduğunu dile getirmiştir. Yine İbn Rüşd korucuların eğlenceden uzak bir şekilde müzik ve
beden eğitimi vasıtasıyla eğitilmesi gerektiğini benimsemiştir. Ayrıca, bu süreçte onların Arap
şiirinin zevk ve safa, kadın ve hedonizm içerikli aşırı lezzetler içeren muhtevalarından
korunması gerektiğini belirtmiştir. İbn Rüşd’ün değindiği önemli bir başka konu ise kadınların
eğitimi üzerinedir. Filozofa göre müzikte olduğu gibi her mesleğin erkekler ve kadınlar
tarafından icra edilecek iki yönü vardır. Endülüs şehirlerindeki kadınlar ise, sadece üreme,
çocuk bakımı, eğirme, dokuma ve kocalarına hizmet etme yolunu tutmuşlar, böylece diğer
işlerdeki yeteneklerini kaybederek insanî erdemlerden pay alamamışlar, erkeklerine yük
oldukları için bu şehirlerin fakirleşmesine sebep olmuşlardır. Nicel olarak sayıları erkekler
kadar olmakla beraber ortak işlerin sadece cüz’î bir kısmını üstlenmişlerdir.
Ayrıca, İbn Rüşd Eflâtun’un Cumhuriyet’te belirlediği bazı görüşlerin kendi çağı ve
toplumu için geçerli olmadığını ifade etmiştir. Meselâ ideal devlette bin tane savaşçının
bulunması gerektiğine dair fikir Eflâtun’un içinde yaşadığı topluma dönüktür. İbn Rüşd,
mevcut haliyle Endülüs’ün yeryüzündeki bütün toplumlara karşı kendisini savunmak zorunda
olduğunu; oysa Eflâtun’un bu şartları görmediğini, dolayısıyla erdemli şehrin arazi büyüklüğü,
nüfusu ve asker sayısına dair zikrettiği hususların şartlara göre değişebileceğini savunmuştur.

Yöneticinin Kılavuzu: Siyaset Ahlâkı Metinleri
Önceki ünitelerde de işaret edildiği gibi ahlâk, ev yönetimi ve devlet yönetimi insan
yönetimini inceleyen ilimler olduğu gibi aynı zamanda felsefenin değerler alanını temsil
etmektedir. Dolayısıyla bireysel ahlâk söz konusu olduğu gibi ev ahlâkı ve devlet ve siyaset
ahlâkı da söz konusudur. Bu bölümde kısaca devlet yöneticisi ve yönetici kademelerinin riayet
etmesi gereken etik modeller ve âdâb üzerinde durulacaktır. İslâm siyaset düşüncesinde bu
alanda yazılmış birçok eser bulunmaktadır. Devlet başkanına lazım gelen âdâb ile vezir ve
müsteşar gibi yardımcı kadrolara lazım gelen âdâbı bağımsız ele alan eserler olduğu gibi bunları
bir arada inceleyen eserler de vardır. Bizim sıklıkla atıf yaptığımız Tûsî, Kınalızâde gibi isimler
de bu gelenek içinde değerlendirilebilecek filozoflardır. Ayrıca Siyasetnâme, Nasihatnâme,
Âdâbü’l-vüzerâ geleneklerini de bu bağlamda değerlendirebiliriz. Konu felsefî literatürde daha
çok tedbîrü’l-medîne, tedbîrü’l-müdün, siyâsetü’l-medîne, siyâsetü’l-müdün ve siyâse gibi
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başlıklar altında incelenir.330 Biz burada VII. XIII. yüzyılın önemli filozofu İbn Kemmûne’den
(ö. 683/1284) hareketle konuyu işleyeceğiz.331
İbn Kemmûne insanları yönetmeye talip olup Allah ile kulları arasında bulunacak
kişinin öncelikle kendine çeki düzen vermekle ve aile ahlâkına riayet etmekle işe başlaması
gerektiğine inanmaktadır. Yönetime talip olan kişi, bunların ardından halkı idare etmeye
yönelmelidir. Zira kendine söz geçiremeyen kişinin başkasından itaat beklemesi olmayacak bir
şeyi arzulaması demektir.332 Bu düşünce, onun erdemli bir toplumun ancak bireysel hayatında
ve aile yaşantısında erdemli olanlar eliyle inşa edilebileceği, dolayısıyla erdemli bir toplumun
ancak erdemli bireyler eliyle yönetilebileceği anlayışını kabul ettiğini göstermektedir.
Böylelikle İbn Kemmûne bireyin bedendeki çok sayıda gücü yönetip (siyâset) onlara hükümran
olması anlayışını333 topluma uyarlamaktadır. İbn Kemmûne, Fârâbî’de de görülen334 bedenin
yönetici organı ile devlet başkanı arasında kurduğu analoji ile bu fikrini perçinlemektedir. Ona
göre kalp, kalp diye bilinen organ değil nefsin ta kendisidir. O itaat edilen bir hükümdar,
kendisine tabi olunan reistir. Organların hepsi ona tabidir. Tabi olunanın sıhhati yerindeyse tabi
olanlar da sağlıklıdır. Başkan doğruluktan ayrılmadığında halk da istikamet üzeredir. 335
“İnsanlar yöneticilerinin adeti üzeredir (en-nâsu alâ dîni mülûkihim)” sözü de devlet başkanının
halk üzerindeki etkinliğe işaret etmektedir. Öyleyse yönetici namuslu ise halkı da ona
benzemek ve ona yakın olmak için namuslu olur. Yönetici kendini nefsî arzulara kaptırmamalı
ki halk da yöneticisinin kötülüğü sebebiyle bunlara dalmasın.336
İbn Kemmûne’nin kendisinden önceki eserlerde görülen devlet başkanında olması
gereken özellikler gibi bir meseleyi geçiştirmesi dikkat çekicidir. Mesela Tûsî şu yedi şartın
devlet başkanında olması gerektiğini belirtir: Soyluluk, asil karakter, doğru yargı, kararlılık,
sebat, zenginlik ve güvenilir yardımcılara sahip olmak. 337 İbn Kemmûne buna benzer bazı
ahlâkî hasletleri sistematik olmayan bir tarzda tavsiye ederek yönetimi ele alanın dikkat etmesi
gereken hususları saymaktadır. Kanaatimizce bu durumun yaşadığı dönemin çalkantılı siyasî
330
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yapısıyla yakın bir ilişkisi bulunmaktadır. Bu sebeple o, yaşadığı dönemin reelpolitiğini dikkate
alarak yöneticilerin iktidara gelmeden önce sahip olmaları gereken vasıflardan daha ziyade
işbaşındayken uymaları gereken ilkelere dikkat çekmiş ve İlhanlı devlet adamlarına evrensel
ahlâkî çağrılarda bulunmayı yeğlemiştir.
İbn Kemmûne devlet başkanının dini korumak gibi bir görevi olduğuna da
inanmaktadır. Devlet başkanı gücüne ve askerlerinin çokluğuna güvenerek dinin emirlerini asla
ihmal etmemelidir. Askerleri dine bağlılığın gereğine inanmadıklarında yönetici için
düşmandan bile zararlı olurlar. Ona göre “din temeldir ve devlet başkanı onun koruyucusudur
(ed-dînü üssün ve’l-melikü hârisühu)”.338 Biz bu düşüncelerin doğrudan olmasa bile bir şekilde
İlhanlı tarihinde oldukça etkili olduğunu düşünüyoruz. Zira bu dönem İlhanlı idarecilerin farklı
dinî temayüller arasında gidip geldiği bir dönemdir. Şaman olan Cengiz Han ve oğullarından
sonra Moğollar içinde Budizm’i seçenler olduğu gibi, Hıristiyanlığa meyledenler ve hatta
İslâm’a karşı bir Moğol-Hıristiyan ittifakı arayanlar da olmuştur. Mesela Abaka Han, Avrupa
hükümdarlarına elçiler göndererek onları müslümanlar aleyhinde bir ittifaka teşvik etmiştir.339
Daha sonra bilindiği gibi Gâzân Han, İslâm’ı resmî din olarak kendisi ve İlhanlılar için kabul
etmiş, bir süre sonra İlhanlılar Şiîliğe geçmiştir. Menşe ve temelleri daha eskilere dayanan bu
değişim hareketi, sadece basit bir din değişikliği ile sınırlı kalmamış, devletin bütün
kurumlarıyla İslâmîleştirilmesi sürecini başlatan, İlhanlılar için siyasî, sosyal ve idarî açıdan
son derece önemli ve geniş kapsamlı bir hadise olmuştur. Daha sonra ülkede âteşgede ve
puthâneler inşa edilmesi yasaklanmış, hatta Argun Han’ın inşa ettirdiği ve içinde resminin
bulunduğu bir tapınak da yıkılmıştır. Bununla birlikte kolayca farkedilmeleri amacıyla
hıristiyan ve yahudilerin elbiselerine müşahhas alametler takmaları emredilmiş, Gâzân’ın
cülusunu müteakiben ehl-i kitaba konulan cizye vergisi kaldırılmıştır.340
İbn Kemmûne’ye göre dinin korunması ve yönetici kadrolarının/bürokratların (e‘vân)
seçiminden sonra adil bir yönetimin (es-siyâsetü’l-‘adile) üzerine kurulduğu dört temel esas
şunlardır: (i) Yönetimin dostluğa ve bağlılığa yönelik arzusu. (ii) Direnç gösteren ve
bozgunculuk çıkaranlara karşı tavizsiz bir caydırıcılık. (iii) Yönetimin insaf ve adalete sahip
olması ki halkın durumu da bunlarla düzelir. Yönetici adaletten saparsa halk da bağlılıktan
ayrılır. (iv) Dağıtımı hakkaniyete riayet ederek yapmak. Bu ilke sayesinde devlet başkanı
yüceltilir, mallarda artış olur.341
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Gökler ve yerin mükemmel bir düzen ile yaratılması ilahî adaletin tecellileridir ve ilâhî
nizam adalet sayesinde ayakta durmaktadır. Âlemde zulmün vaki olması ise bir insanın
hastalığı ya da veba salgınındaki günler gibidir. Rabbanî hikmet, ilahî inayet ve kuşatıcı rahmet
sağlığın hastalıktan fazla olmasını gerektirmiştir. Bunun gibi adaletin zulme galip gelmesi için
ümmetin idarecilerinin adalete dayanması, zulmü terk etmesi bir vazife olmuştur. İbn
Kemmûne burada isimlerini vermediği tecrübe ehline dayanarak siyaset felsefesinin serlevha
yargılarından birini zikretmektedir: “Siyasî otorite küfür ile varlığını sürdürebilir, ancak zulme
dayalı bir düzen kalıcı olamaz (bi-enne’l-mülke yebkâ ale’l-küfri ve lâ yebkâ ale’z-zulmi).”342
Devlet başkanı halkın lehine ya da aleyhine olan bir hak hususunda halkıyla eşit
durumda olmalıdır. Bir hakkı elde etmede asilleri halka, kuvvetliyi zayıfa, müslümanı zimmiye
tercih etmemelidir. Aksine zayıf olana korunma üstünlüğü vermesi icab eder. Devlet başkanı
mezhep, din ya da bir şahıs veya gruba bağlılık adına fanatik bir topluluğun bir başka topluluğa
zarar vermek için yöneldiğini görürse zayıf olan tarafın yanında olmalıdır. Güçlü olan topluluğa
zayıf olanı işgal etme ya da onlara eziyet etme imkanını hiçbir şekilde vermemelidir. Başkanın,
halk içerisinde başkalarına üstünlük kurma gibi bazı kişilerde ortaya çıkacak arzuları kırması
üzerine düşen bir görevdir. Haklı olsa bile halktan hiç kimseye intikam alması imkanı
verilmemelidir. Çünkü bu, zulmün artmasına ve hak edilmeyenin alınmasına yol açar. Hatta
devlet başkanı için vatandaşının hakkını koruması, haksızlığa uğraması durumunda da onun
hakkını araması zorunludur. Devlet başkanı halkı faiz, kumar ve iki tarafın karşılıklı faydası
olmayan her türlü kazançtan menetmelidir. Çünkü bunun gibi gay-ı meşru yolların mubah
görülmesinin toplumsal yarar ve dayanışmaya (fî fâidet’l-ictima‘ ve’t-te‘âdudi’l-medenî) büyük
bir zararı vardır. Devlet başkanlarının en hayırlısı masumun güven, zararlının korku
duyduğudur, en şerli devlet başkanı ise zararlıyı himaye eden ve masumun kendisinden
korktuğudur.343
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ÇALIŞMA SORULARI
1. Fusûlü’l-medenî adlı eser hangi filozofa aittir?
a.İbn Sînâ
b.Kindî
c.Fârâbî

d.İbn Miskeveyh
e.İhvân-ı Safâ
2. “İslâm siyasî düşünce tarihi içinde en önemli kaynakları, İslâm hukukunun
metodolojisi çerçevesinde devleti ve siyasî yapılanmaları yorumlayan eserler oluşturmaktadır.
“el-Ahkâmü’s-sultâniyye” ve “es-Siyâsetü’ş-şer‘iyye” gibi isimler altında toplanan bu
eserlerde devlet anlayışı, siyasî gerçekliğin İslâm hukuku açısından yorumlanması ve
yönlendirilmesi şeklinde ortaya konmuştur.” İslâm siyaset düşüncesinde bu literatürün en
önemli eseri aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?

a.Gazzâlî
b.Fârâbî
c.İbn Rüşd
d.Mâverdî
e.Kınalızâde
3. Aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?
I.İbn Rüşd, Aristoteles’in Politika’sına bir şerh yazmıştır.
II.Feraset hükümdarlarda aranan bir özelliktir.
III.İbn Kemmûne İlhanlılar döneminde yaşamış bir filozoftur.
IV.İslâm siyaset düşüncesinde İbn Sînâ oldukça belirleyici bir filozoftur.
A. II, IV

B. I, III,

C. I, II

D. II, III E. I, IV

CEVAP ANAHTARI: 1. C, 2. D, 3.
248

KAYNAKÇA
Ahmet Davutoğlu, “Devlet”, DİA, IX, 234-240.
Cevher Şulul, İbn Rüşd’ün Siyaset Felsefesi, (İstanbul: İnsan Yayınları, 2009).
Fârâbî, el-Medînetü’l-fâzıla, nşr. Albert Nasri Nadir, (Beyrut: Dârü’l-Maşrık, 1985).
Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn, 2. bsk. (Haleb: Dârü’l-Va‘y, 2004), I.
H. Bekir Karlığa, “İbn Rüşd”, DİA, XX, 257-288.

Hızır Murat Köse, “Siyaset”, DİA, XXXVII, 294-299.
İbn Kemmûne, el-Kelimâtü’l-vecîze müştemiletün alâ nüketin latîfetin fi’l-ilmi ve’lamel,
A Jewish Philosopher of Baghdad: Izz al-Dawla Kammūna and His Writings içinde, R.
Pourjavady, S. Schmidtke (Leiden: Brill, 2006).
Hüseyin Sarıoğlu, “İbn Rüşd: Bir Denge Filozofu”, İslâm Felsefesi: Tarih ve Meseleler,
ed. M. Cüneyt Kaya, (İstanbul: İSAM, 2013), s. 365-398.
Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd, (İstanbul: İSAM, 2011).
İlker Kömbe, Adalet Dairesinin Teşekkülü ve Temel Kavramları, (Doktora tezi), M. Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.
İbn Rüşd, Siyasete Dair Temel Bilgiler, çev. M. Hilmi Özev, (İstanbul: Bordo-Siyah,
2011).
İbn Rüşd, Metafizik Şerhi: Telhîsü mâ ba’de’t-tabî‘a, çev. Muhittin Macit, (İstanbul:
Litera Yayıncılık, 2004).
Mahmut Kaya, İslâm Kaynakları Işığında Aristoteles ve Felsefesi, (İstanbul: Ekin
Yayınları, 1983).
Mustakim Arıcı, “İbn Kemmûne’nin Ahlâk ve Siyaset Düşüncesi”, İstanbul
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 24 (2011), s. 41-78.
Mustafa Çağrıcı, “Tedbîrü’l-medîne”, DİA, XL, 259-260.
Nasiruddin et-Tûsî, çev. Anar Gafarov, Zaur Şükürov, (İstanbul: Litera Yayıncılık,
2007).
Osman Gazi Özgüdenli, “Moğollar”, DİA, 2005, XXX, 225-229.
Osman Gazi Özgüdenli, Gâzân Hân ve Reformları, (doktora tezi), Marmara Üniversitesi
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2000.
250

Şenol Korkut, “Siyaset: Felsefe, Din ve Şehir”, İslâm Felsefesi: Tarih ve Meseleler, ed.
M. Cüneyt Kaya, (İstanbul: İSAM, 2013), s. 685-724.
Taşköprîzâde, Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye, thk. Elzem İçöz, Mustakim Arıcı, çev.
Mustakim Arıcı (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2014).

Bu Bölümde Ne Öğrendik?

Pratik felsefenin bir şubesi olarak siyaset, filozofların oldukça önem verdikleri bir
alandır. Siyaset, filozofların eserlerinde müstakillen ele alındığı gibi bilhassa Nasiruddin etTûsî
ile başlayan gelenekte ahlâk kitapları ahlâkın yanıda ev yönetimi ve siyasete de bir başlık açarak
siyaset felsefesinin belli başlı tartışmalarını ve siyaset ahlâkına dair bazı problemleri
tartışmıştır. Bu ünitede siyaset ahlak ilişkisi ve söz konusu meseleler üzerinde duruldu.
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