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KISALTMALAR

A.Ü    : Ankara Üniversitesi

as    : Aleyhi’s-selam

bkz.     : Bakınız 

BOA    : Başbakanlık Osmanlı Arşivi

b.    : İbn

c.    : Cilt

çev.   : Çeviren

DEM    : Değerler Eğitim Merkezi 

DİA    :Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

h.    : Hicri

Hz.    : Hazreti 

hzr.    : Hazırlayan 

İSAM    : İslam Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi 

MÜİF    : Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

MÜSBE   : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

nşr.    : Neşreden 

öl.    : Ölüm Tarihi

ra    : Radiyallahu anh (anha) 

s.    : Sayfa

sav    : Sallallahü aleyhi vesellem

sy.    : Sayı 

vb.    : ve benzeri 

y.    : Yıl 





Ne irfandır veren ahlâka ulviyet ne vicdandır
Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır.

Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfı Yezdan’ın 
Ne irfanın kalır tesiri kat’iyyen ne vicdanın

Mehmet Akif Ersoy

ÖNSÖZ

Tanzimat Dönemini, Osmanlı Devleti’nin Avrupa Devletlerine kıyasla her 
alanda geri kalmışlığın farkına vardığı ve bunun önüne geçebilmek için çeşitli 
önlemler aldığı bir dönemin adı olarak anmak mümkündür. Her ne kadar 
Tanzimat Fermanı’nda eğitimle ilgili düzenlemeler bulunmasa da, dönemin 
yöneticileri geri kalmışlığın önüne geçmenin yolunun eğitimden geçtiğinin 
farkında idiler. Bu bağlamda eğitimle ilgili düzenlemeler yapılırken, ahlâk 
eğitim ve öğretimi de bundan nasibini almıştır. Ahlâk dersinin mektep prog-
ramlarında müstakil bir ders olarak konulması, mektepler için ahlâk kitapla-
rının bastırılması, devletin iç yazışmalarında “ahlâkî bir yozlaşmadan” bah-
sedilmesi hep bu dönemde gerçekleşmiştir.

Bu mütevazı çalışmada söz konusu zaman aralığını oluşturan yaklaşık 80 
yıllık zaman dilimindeki ahlâk kitaplarına göre, ahlâk ve terbiyenin tanımı 
yapılarak, bireye kazandırılmak istenen ahlâkî tutum ve davranışlar ile bi-
reyin sakınması gereken ahlâkî tutum ve davranışların neler olduğu ortaya 
konmaya çalışılmıştır. Ahlâki fazilet ve reziletler ortaya konurken bu süreçte 
izlenmesi gereken yöntem ve metotlara da yer verilmiştir. Bütün bunlar ya-
pılırken yer yer bu değer ve metotların günümüzle karşılaştırması da ihmal 
edilmemiştir. 

Çalışmamız giriş ve sonuç haricinde üç bölümden oluşmaktadır. Çalışma-
nın konusu ve amacı ile ilgili bilgi verilen giriş bölümünden sonra, birinci 
bölümde 1839-1923 yılları arasında Osmanlı Devleti’nde çeşitli sahalardaki 
ahlâkî yaşantıdan örnekler verilmiştir. İkinci bölümde, Osmanlı ahlâk dü-
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şünürlerinin ahlâk ve terbiye hakkındaki görüşleri aktarılmış, üçüncü bö-
lümde ise bireye kazandırılması hedeflenen ahlâkî faziletler ve bu faziletleri 
kazanma yolları ile sakınılması istenen ahlâkî reziletler ve bu reziletlerden 
nasıl uzak durulacağı gibi konular ele alınmıştır. Sonuçta ise, konunun genel 
bir özeti ile birlikte ahlâk terbiyesinde izlenmesi gereken yöntemlerden ör-
nekler verilmiştir. Bu bakımdan çalışma, Osmanlı Devleti’nin Tanzimat’tan 
Cumhuriyet’e kadar olan dönemde ahlâk kitaplarına göre nasıl bir ahlâkî an-
layışının olduğunu tasvir ve tahlil etme gayesine yöneliktir. Bu çalışmamızda 
elbette eksiklikler mevcuttur. Ancak bu eksikliklerle beraber, bu alanda ileri-
de yapılacak diğer çalışmalara bir ışık tutacağını umuyoruz. 

Çalışmanın hazırlanması esnasında yardımını gördüğüm kişi ve kurum-
lara şükran duygularımı ifade etmek istiyorum. Bu vesile ile çalışmamızın 
kaynakçasını oluşturan eserlerin temini ve araştırılmasında büyük destekle-
rinden dolayı, başta İSAM Kütüphanesi olmak üzere, Süleymaniye ve Mar-
mara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphaneleri ile Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi’ne teşekkür etmeyi zevkli bir vazife olarak kabul ediyorum. Çalışma-
mız esnasında değerli zamanlarını bizden esirgemeyip çalışmanın tamamını 
sabırla ve titiz bir şekilde okuyarak uyarılarda bulunan ve yol gösteren Prof. 
Dr. Mehmet Faruk Bayraktar’a en kalbî şükranlarımı sunarım. Aynı şekilde 
çalışma sırasında bizi yönlendiren kıymetli hocalarım Prof. Dr. Ali Köse ile 
Yrd. Doç. Dr. Emine Keskiner’e müteşekkirim. Bu çalışmanın yayımlanma-
sında yardımlarını gördüğüm Ensar Vakfı ve DEM Yayınları yetkililerine de 
şükranlarımı sunarım.

Bu çalışmaya başlayıp son noktayı koyduğum güne kadar, benden bir an 
olsun dualarını eksik etmeyen muhterem anne-babama ve bu süreçte desteği-
ni benden esirgemeyen, çalışmayı bütünüyle okuyup tashihini yapan, zaman 
zaman modern eğitim metotlarına göre değerlendirmelerde bulunan sevgili 
eşim Rabia Kaya’ya da buradan medyûn-ı şükran olduğumu ifade etmek is-
terim. Son olarak, doğduğu sene başlayıp okula başladığı sene itmam etti-
ğim bu çalışmayı, oğlum Muhammed Sinan’a ithaf ediyorum. Bu vesile ile 
Rabbim’den ona ve tüm müminlere Hz. Peygamber (sav)’in ahlâkını örnek 
alarak Kur’ân ahlâkı ile ahlâklanmalarını nasip etmesini diliyorum. 

Gayret bizden, başarı ise Allah’tandır.

Dr. Umut Kaya 
İstanbul 2013



GİRİŞ

Ahlâk eğitim ve öğretimi konusu günümüzde oldukça önem kazanan bir 
alandır. Özellikle değerler eğitimi alanında her geçen gün yeni çalışmalar ya-
pılmaktadır. Bu çalışmalarda “değer” olarak yer alan temel kavramlar, Os-
manlı müellifleri tarafından da ele alınmış ve incelenmiş kavramlardır. Bu 
açıdan ahlâk eğitim ve öğretimi ile ilgili Osmanlıca eserler, büyük bir miras 
konumundadır. Bu mirasa sahip çıkmak hem geçmişimizi sahiplenmek hem 
de geleceğimize ışık tutmak anlamına gelecektir. Tarihi birikimlerine sahip 
çıkan milletler, geçmişleriyle bağlarını koparmadan ayaklarını yere sağlam 
basarak geleceğe doğru daha emin yürürler. 

Her devletin kurulma, yükselme evreleri olduğu gibi Osmanlı Devleti’nin 
de kuruluş, yükselme, duraklama ve gerileme dönemleri vardır. Araştır-
mamızın zaman aralığını oluşturan 1839 ve 1923 yılları da Osmanlı’nın her 
alanda Avrupa Devletlerinin gerisinde kaldığının farkına vardığı, bu gerile-
menin önüne geçmek için her alanda ıslahat ve yenilikler yapmaya çalıştığı 
bir dönemdir. Hayatın her alanında yapılan yeni düzenlemeler aynı zamanda 
temel taşların da yerinden oynamasına sebep olmuştur. Düzenleme yapılan 
alanlardan birisi de eğitimdir. Dönemin yöneticileri eğitimle ilgili düzenle-
meler yaparken, ahlâk eğitim ve öğretimine de bazı yenilikler getirmişlerdir. 
Ahlâk dersinin mektep programlarında müstakil bir ders olarak konulması, 
ahlâk konulu makale ve eserlerin bu dönemde sayısının artması, devletin 
iç yazışmalarında “ahlâkî bir yozlaşmadan” bahsedilmesi hep bu dönemde 
gerçekleşmiştir. Günümüzde ahlâk eğitimi ile ilgili araştırma ve çalışmalara 
fikir vermesi bakımından, bu dönemdeki ahlâk eğitimi ve öğretimi ile ilgili 
Osmanlı’dan bize kalan miras önem arz etmektedir. Bu miras bizim geçmişi-
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mize sahip çıkarak onu doğru tanımamızı sağlayacak bir anahtar konumun-
dadır.

Bu doğrultuda çalışmamızın konusunu 1839-1923 yılları arasında Osmanlı 
Devleti’ndeki ahlâk ilminin pratik kısmı yani “amelî ahlâk” oluşturmaktadır. 
Tanzimat Fermanı’nın ilanından Cumhuriyet’in ilanına kadar olan dönemde, 
Osmanlı’da ahlâktan ne anlaşıldığı, ahlâk eğitiminin neleri kapsadığı gibi so-
ruları, dönem içerisinde basılan ahlâk konulu eserler üzerinden inceleyen bu 
çalışmada, günümüz ahlak eğitiminin sorunlarına, o dönemin çaba ve uygu-
lamalarından örneklerle ışık tutulması hedeflenmiştir. Eğitimle ilgili sorunla-
rın ana hatları ile (zamanlar değişse de) aynı kaldığı düşünüldüğünde, günü-
müzde ahlâk eğitimi ile ilgili sorunların tespiti ve çözümü için, o yıllardaki 
sorunların tespit ve çözümüne ilişkin çabaların yöntem ve içeriğinin bilinmesi 
ve bu tecrübelerden faydalanılması önemlidir.

Araştırmada ulaşılmak istenen asıl hedef; eğitim tarihi çalışmaları içeri-
sinde bugüne kadar üzerinde yeterince durulmamış olan ahlâk terbiyesinin 
1839-1923 yılları arasındaki fotoğrafını ortaya koymak ve değerlendirmektir. 
Bu değerlendirme sürecinde ahlâk ilmi ile ilgili ele alınan (cömertlik, iffet, 
fedakârlık, doğruluk gibi) temel kavramların, günümüzde önemi gittikçe ar-
tan “değerler eğitimi” ile ifade edildiği görülmüştür. Çalışmamızda “fazilet 
ve reziletler” şeklinde orijinal hali ile ifade etmeye çalıştığımız bu değerler,  
içselleştirilip davranışa dönüşmediğinde bir anlam ifade etmez. “İlmi ile âmil 
olmak” sözü ile ifade edilen bu süreç, ahlâk eğitiminin en zor ve zahmetli 
sürecini oluşturmaktadır. Bu sebeple, çalışmada ahlâkın daha çok eğitimi ilgi-
lendiren pratik sahası üzerinde durularak, söz konusu dönemi ahlâk eğitimi 
açısından değerlendirmek ve geçmişin bu birikimi ile günümüzdeki çalışma-
lara ışık tutmak amaçlanmıştır.

Yazıldıkları dönemin toplumsal durumu, aile yaşantısı ve eğitim düşün-
cesi ile ilgili ipuçları veren bazı ahlâk kitapları, çalışmamızda ahlâk eğitimi 
açısından incelenerek değerlendirilmiştir. Bu açıdan çalışmamızda, Tanzimat 
Fermanı’nın ilanından Cumhuriyet’in ilanına kadar olan süreçteki matbu 
ahlâk kitaplarındaki ahlâk terbiyesi konusu işlenerek aşağıdaki sorulara ce-
vap aranmıştır.

• Tanzimat’ın ilanından Cumhuriyet’in ilanına kadar olan zaman dili-
minde Osmanlı’daki toplumsal yaşantıda ahlâk neyi ifade ediyordu?  

• Resmi kaynaklarda ahlâkî bir yozlaşmadan söz ediliyor muydu? Edi-
liyorsa hangi alanlarda bir bozulmadan bahsediliyordu?
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• Devletin, Avrupa karşısında her alanda geri kalmışlığın farkına var-
masından sonra, yenileşme ve ıslah faaliyetlerinin arasında ahlâk ile 
ilgili çalışmalar da yer almakta mıydı? 

• Dönem içinde yazılan ahlâk kitaplarının muhtevalarında hangi fazilet 
ve reziletler yer alıyordu?

• Bu faziletlerin kazanılması ve reziletlerden kaçınılması için hangi yön-
tem ve metotlara başvurulmuştu? 

• Dönemin ahlâk kitaplarında ahlâk terbiyesinde aileye ne gibi roller 
düşüyordu?

• Dönemin ahlâk kitaplarında devlet adına vatandaştan neler bekleni-
yordu?

• Dönemin ahlâk kitaplarında ahlâk eğitimi adına hangi metotlar izlen-
miştir?

Çalışmamızda bu sorulara cevap aranırken tarihsel metot kullanılmış ve 
literatür taraması yöntemi esas alınmıştır. Buna göre öncelikle belirlenen dö-
neme ait kaynak eserler tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Bu dönem içinde basılan eserlerin sayısının çokluğu, bu çalışmada bizi 
en zorlayıcı kısımlardan birisi olmuştur. Bu yüzden kitap listemizi tespit 
ederken bazı kriterler belirleyerek, ele aldığımız kitapların 1839–1923 yılları 
arasında yayınlanmasına, matbu olmasına, içeriklerinin ahlâk, İslâm ahlâkı, 
terbiye, ahlâk terbiyesi ve edep ile ilişkili oluşuna, telif eserler olmasına ve 
müelliflerinin söz konusu zaman aralığında yaşamış olmasına dikkat ettik. 
Fakat zaman zaman bu kriterlere uymadığı halde dönemin özelliklerini or-
taya koyması bakımından önemli gördüğümüz bazı kitapları bu kriterlerden 
muaf tuttuğumuzu belirtmek yerinde olacaktır.  

(Çalışmada, kaynak kitapların okunması aşamasına geçmeden önce geçi-
ci bir plan yapılmış ve araştırmanın amacına uygun olarak çalışmalara de-
vam edilmiştir. Bununla beraber hazırlanan bu plan, literatürün taranması 
esnasında değiştirilerek Osmanlı ahlâkçılarının görüşlerini yansıtacak şekil-
de yeniden şekillendirilmiştir.) Müelliflerin bilhassa fazilet ve rezilet olarak 
zikrettikleri değerleri, özgün halleri ile günümüze aktarmak için Osmanlıca 
orijinalleri korunmaya dikkat edilmiştir. Ayrıca bu fazilet ve reziletler de ko-
nularına göre tasnif edilerek okuyucunun konuyu sistematik bir tarzda göre-
bilmesine yardımcı olmak hedeflenmiştir.
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Çalışmada konular ele alınırken başlıklar, genel olarak Osmanlı müellif-
lerinin konuyu ele alış sıralarına sadık kalınarak aktarılmaya çalışılmıştır. 
Çalışma içerisinde yer alan fazilet ve rezilet de benzer şekilde Osmanlı müel-
liflerinin söz konusu fazilet ve reziletlere temasları oranında sıralanmıştır. Os-
manlı müelliflerinin konuyu ele alış sıralamalarında herhangi bir ortak nokta 
olmadığı yerlerde ise başlıklar tarafımızdan düzenlenmiştir.

Konumuzu teşkil eden dönemin uzunluğu ve konunun çok geniş olmasın-
dan dolayı, bu çalışmada ahlâk eğitimin genel olarak toplum içinde nasıl ger-
çekleştirildiğini, ahlâktan ne anlaşıldığını, devletin bu konuya nasıl yaklaştı-
ğını, dönem içerisinde yazılan ahlâk kitaplarını referans alarak incelenmeye 
çalışılmıştır. (Bu açıdan çalışmada, ahlâkın terbiye ile ilgili ameli kısmına 
ağırlık verilerek daha çok felsefe ile ilgili konuları barındıran nazari kısımla-
rına pek girilmemeye çalışılmıştır.) Örneğin; bu çalışmada gazap, şehvet, akıl 
kuvvetleri gibi nefsin kuvvetlerinin ne olduğu hususunun tek tek irdelenme-
sinden ziyade, davranışların vücut bulduğu bu kuvvetlerin itidal hallerinden 
hâsıl olan faziletler (sabır, cömertlik gibi) ile ifrat-tefrit hallerinden sadır olan 
reziletler (cimrilik, yalancılık gibi) üzerinde durulmuştur. Ancak ameli ve 
nazari ayırımı (ahlâkın değişip değişmemesi meselesinde olduğu gibi) kimi 
zaman çok net olmadığından bazen konu bütünlüğünü sağlamak için nazari 
kısımlara da girilmek zorunda kalınmıştır. 

Bu doğrultuda çalışma, giriş ve sonuç haricinde üç bölümden oluşmakta-
dır. Bölümler arasında var olan niceliksel farklılık, çalışmanın üçüncü bölümü 
içinde yer alan konular üzerinde yoğunlaşmak istenmesinden kaynaklanmak-
tadır. Bu doğrultuda birinci bölümde, genel olarak ahlâkın tanımı ile ahlâk ve 
eğitim kavramları arasındaki ilişki incelenerek bazı İslam düşünürlerine göre 
ahlâk ve eğitim arasındaki ilişkiye dikkat çekilmiş ve çalışmanın zaman ara-
lığını oluşturan 1839–1923 yılları arasında Osmanlı’nın çeşitli sahalarındaki 
ahlâk kavramı merkezindeki genel durumu hakkında bilgi verilmiştir. İkinci 
bölümde ise Osmanlıca ahlâk ve terbiye kitaplarına göre, “ahlâk” ve “terbiye” 
kavramları geniş biçimde işlenmiştir. Üçüncü bölümde ise Osmanlıca ahlâk 
kitaplarına göre kişinin görev ve sorumlulukları vazife kavramı ekseninde 
ele alınmıştır. Buna göre, bireyin kendisine, Yaratıcısına, ailesine, topluma, 
devletine ve diğer varlıklara karşı olan görev ve sorumlulukları incelenmiştir. 
Bu bölüm çalışmanın esas kısmını oluşturmaktadır. Sonuç bölümünde ise ça-
lışmada ayrıntılı olarak yer alan bilgiler bütünleştirilerek özetlenmiş ve elde 
edilen sonucun günümüzle ilgili çözüm önerilerine yer verilmiştir.




