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slâm ahlâk düşüncesi, İslâm düşünce mirasının üzerinde çalışılan 

önemli alanlarından biridir. Çünkü bu alan Felsefe’nin yanı sıra Kelâm, 

Tasavvuf, Fıkıh gibi dinî ilimler alanının da ilgi sahasına giren inter-

disipliner bir karaktere sahiptir. Ahlâka ilişkin Türkçe literatüre bakıldı-

ğında, bu disiplinler arası karakterine rağmen çalışmalar daha çok felsefî 

alanla sınırlı kalmıştır.1 

Türkçe’deki İslâm ahlâk literatürüne bakıldığında bu alana ilişkin çe-

şitli yayınları görmek mümkündür. Bu çeşitlilik okuyucu için bir imkân 

olmakta ve okuyucunun farklı okuma alanlarına yönelmesini sağlamakta-

dır. Bu alanda üzerinde durulması gereken çalışmalardan biri de İslâm Ah-
lâk Esasları ve Felsefesi adlı editöryal çalışmadır. 

                                                           
1 Türkiye’deki İslâm ahlâk felsefesi literatürüne dair değerlendirmeler için bkz. Hümeyra Özturan, “Etik ile 
Ahlâk Arasında: Türkçe Ahlâk Felsefesi Literatürüne Dair Etik Kavramı Kullanımı Üzerinden Bir 
Değerlendirme (EK-1),” Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 9 (2011/17), ss.192-201; Hümeyra Özturan, 
“İslâm Ahlâk Düşüncesi Çalışmalarının Dünü ve Bugününe Dair Bir İnceleme,” Ömer Türker, Kübra Bilgin 
(ed.), İslâm Ahlâk Literatürü: Ekoller ve Problemler, (Ankara: Nobel Kitap, 2015), ss.1-41; İzzet Gülaçar, 
“Türkiye’de İslâm Ahlâk Felsefesi Alanında Yapılan Türkçe Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Bibliyografyası", 
ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (2015/2), ss. 85-108. 
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ÖZET Bu makalede Türkçe literatürde yer alan ve ahlâk alanına ilişkin hazırlanmış çalışmalardan 
biri olan İslâm Ahlâk Esasları ve Felsefesi başlıklı kitabın tanıtım ve değerlendirilmesi yapıl-
mıştır.  
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ABSTRACT In this article, The assesment and introduction of the book , which has been prepared 
concerning the ethics field and which is existent in Turkish literature, Principles of Islamic Ethics 
and Philosophy have been done.  
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İslâm ahlâk felsefesine dair çalışmalarııyla 

bilinen Müfit Selim SARUHAN’ın editörlüğünde 

on kişilik bir yazar kadrosu tarafından hazırlanan 

İslâm Ahlâk Esasları ve Felsefesi kitabı, editörün 

önsözü ve her bir bölümü ahlâk alanının farklı 

konularını içeren on beş makaleden oluşmakta-

dır.  

Müfit Selim SARUHAN tarafından kaleme 

alınan önsöz kısmında bireyin felsefeye ve felsefî 

düşünceye olan ihtiyacı çeşitli sorular bağlamın-

da ele alınmaktadır. Saruhan’a göre birey, bu ara-

yışının sonucunda felsefenin kuşatıcılığı, yararı 

ve bireyi düzenli bilgiye ulaştırmasıyla buluş-

maktadır.  

Felsefenin kelime anlamı olarak “bireyde 

oluşan bilme isteği çabası” olduğunu belirten Sa-

ruhan’a göre, felsefe metafizik, mantık, etik ve 

estetik açıdan bizim doğruyu, iyiyi, güzeli bul-

mamızı, yanlışı, kötüyü, uyumsuzu ayırt etmemi-

zi sağlayan sistematik bir düşünce yöntemi olarak 

fonksiyonel bir nitelik taşımaktadır.  

İslâm ahlâk felsefesinin, İslâm düşünce gele-

neğinin kendi dinamikleri olan Kelâm, Tasavvuf, 

Fıkıh gibi diğer disiplinler ile olan ortak vurgu-

suna dikkat çeken Saruhan’a göre İslâm ahlâk fel-

sefesi İslâm düşüncesinin ortak bir ürünüdür ve 

bu felsefe, felsefe ve din uzlaşının imkânı üzerine 

de ciddi bir göstergedir. İslâm ahlâk felsefesinin 

kavramsal çerçevesi, konusu ve tanımı ile yazarın 

bu alana ilişkin beklentilerini ifade eden temen-

nilerle önsöz bölümü son bulmaktadır. 

Kitabın ilk makalesi olan ve Burhanettin 

TATAR tarafından kaleme alınan “Din ve Ahlâk 

İlişkisi” başlıklı makale okuyucuya yorum bilimin 

imkânları çerçevesinde bu problemin nasıl tartı-

şılabileceğinin güzel bir örneğini sunmaktadır. 

Tatar’a göre küreselleşmeyle birlikte ortaya çıkan 

çok kültürlülük, büyük şehirlerin temel karakteri 

haline gelmiştir. Buna bağlı olarak da din ve ah-

lâkın mahiyetine dair gelişen yeni perspektifler, 

geleneksel toplumlarda önceki nesillerden genel 

olarak sorgulanmaksızın ve normatif biçimde 

devralınan dinî ve ahlâkî hayat tarzları hakkında 

bir tür eleştiriyi beraberinde getirmiştir. Söz ko-

nusu küresel değişimler, basit bir değişim olma-

nın ötesinde “yeni görme ya da düşünme” biçim-

lerine yol açtıkça her şeyden önce dilin gelenek-

sel kullanım tarzlarını da değiştirmiştir. Dolayı-

sıyla küresel dönüşümler, en temelde dilin küre-

sel dönüşümü, daha önce dil içinde görünür ol-

mayanın şimdi görünür olması, daha önce dil 

içinde anlaşılır olanın şimdi anlaşılmaz hale gel-

mesi gibi “eski-yeni” ikilemine yeni boyutlar 

katmıştır.  

Tatar, “kelime” ve “kavram” ayırımına gide-

rek “kelime eksenli anlama” ile “kavram eksenli 

anlama”nın imkân ve farklılıkları üzerinde dur-

maktadır. Buna göre “kelime” içinde ya da aracı-

lığıyla görülen, duyulan yani anlaşılan şey, aynı 

zamanda onu anlayan kişinin bir varolma tarzı 

haline gelir. Mesela Hz. Aişe’nin “Hz. Muham-

med yaşayan bir Kur’an’dı” anlamına gelebilecek 

sözü, Kur’an’ın Hz. Peygamber için bir “kelime” 

yani yaşadığı ortam içinde bir varolma tarzı oldu-

ğuna işaret etmektedir. Kelime eksenli anlama, 

her bireyin kendine özgü gerçekliğini örtbas et-

meyecek, aksine bir varoluşsal gerçekliği daha da 

güçlendirecek şekilde bir başka gerçeklikle yüz-

leşme ve onu anlamlandırma çabasıdır.  

Din ve ahlâk arasındaki ilişkiyi fıkhî düşünce 

örneğinde ele alan Tatar’a göre fıkıh, kavramsal 

düşünme tarzı olarak, belli bir metnin analizin-

den hareketle bir soruna çözüm üretme çabasıdır. 

Ancak ahlâkî düşünme, her şeyden önce karşıda-

kinin varlığını dikkate almak ile teşekkül eder. 

Yani ahlâk, fıkıh gibi belli bir kavramsal düşün-

cenin belli bir fıkhî soruna tatbikatını değil, kar-

şıdaki insanın varlığını dikkate alarak, ahlâken 

doğru olanı düşünmeyi gerektirir. Durum buysa, 

fıkhî düşüncenin din kavramını en belirgin şekil-

de temsil etme çabası ile ahlâkî düşünme tarzı 

arasında günümüz küresel ortamında sürekli bir 

gerilim ortaya çıkmayacak mıdır? 
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Buradan hareketle Tatar, çağımızın kendine 

özgü gelişmelerini göz önünde tutarak şu soru-

nun sorulması gerektiğini söylemektedir. “Ahlâk 

ne tür bir düşünme tarzını gerektirir?” Bu soruya 

hem Batı hem de İslâm düşüncesinin kurucu me-

tinlerinden hareketle cevaplar arayan Tatar, ah-

lâkın ontolojik ve epistemolojik destekleri, mahi-

yeti, problem alanları hakkında önemli tespitler-

de bulunmaktadır. 

İslâm ahlâk felsefesinin önemli konularından 

biri olan “İslâm Ahlâkının Kaynakları” başlıklı 

ikinci makalede de “İslâm ahlâkının kaynağı ya 

da kaynakları nelerdir? Onun oluşmasını sağla-

yan unsurlar hangileridir?” sorularının cevabı 

aranmaktadır. Kitap içerisinde toplam üç bölü-

mün hazırlanmasında emeği geçen Hüseyin KA-

RAMAN’ın yazmış olduğu makalede İslâm ahlâ-

kının tanımı referans çerçevesi ile ele alınmıştır. 

İslâm ahlâkının varlık nedeni, ahlâkî bilginin 

kaynağı ve değeri gibi konuların ele alındığı ça-

lışmada akıl ve nakil ilişkisi din-ahlâk ilişkisi bağ-

lamında tartışma konusu edilmiştir.  

Karaman’a göre İslâm ahlâkının kaynakları 

1. Kur’an-ı Kerim,  

2. Sünnet,  

3. Örf, adet ve gelenekler, 

4. Ahlâk kitaplarıdır. Bu kitaplar da kendi 

içerisinde felsefî ahlâk kitapları, tasavvufî 

ahlâk kitapları ve kelâmî ahlâk kitapları 

olmak üzere üç kısma ayrılır. 

Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in sünneti 

İslâm ahlâkının oluşturucu ve onun hakkında 

bilgi veren temel kaynakları olurken, toplumun 

veya milletin geçmişten süregelen her türlü dil, 

duygu, düşünce, gelenek, görenek, örf, adet, ya-

şam ve sanat anlayışları anlamına gelen sözlü ve 

yazılı kültür ile ahlâk kitaplarını da içine alan 

kültür, İslâm ahlâkı hakkında bilgi veren ve onun 

sistematiğinden bahseden tali kaynaklardır.  

Bugün, hâkim kültürün sınırsız gücüne ve 

yerel kültürleri silip süpürme gayretine rağmen, 

Müslüman milletlerin kendilerine özgü bazı nite-

likleri ayakta kalabilmişse, bunu büyük ölçüde 

İslâmiyet’e, özellikle de Sünnet’e borçluyuz diyen 

Karaman’a göre, farklı kültürlere ve coğrafyaya 

ait olmalarına rağmen aralarında müşterek bir 

kimlik oluşmasını sağlayan, asgari kültür ve ya-

şam biçimi oluşturan ana unsur büyük ölçüde 

Resulullah’ın sünnetidir.  

Hüseyin KARAMAN tarafından yazılan baş-

ka bir makale “İslâm Ahlâk Filozofları” başlıklı 

bölümdür. Buna göre İslâm filozofları, Antik Yu-

nan ve Helenistik dönem filozoflarının ahlâkî te-

rimlerle ilgili önemli gördükleri tarif ve tasnifleri 

benimsemişler ve onlardan hareketle temeli 

Kur’an ve Sünnet’e dayanan İslâm ahlâkını sis-

temli bir şekilde açıklamaya çalışmışlardır. İslâm 

filozoflarının ahlâk anlayışında İslâmî unsurlar 

her zaman ağır basmıştır ve bu da İslâm filozofla-

rının ortaya koyduğu ahlâk felsefelerinde dinî 

yönü açıkça ön plana çıkarmıştır. 

Makalede, İslâm filozoflarından Ebu Bekir 

er-Râzî, Fârâbî, İbn Miskeveyh, Gazzâlî, 

Nasîrüddin et-Tûsî, İbn Bâcce, Celâleddin ed-

Devvânî gibi isimlarin ahlâk anlayışları ele alın-

mıştır. 

“İslâm Ahlâkında Temel Erdemler” başlıklı 

makalesi Hüseyin KARAMAN’ın kitapta yer alan 

üçüncü çalışmasıdır.  

Karaman’a göre İslâm ahlâkının temel er-

demlerini belirlerken şu hususların göz önünde 

bulundurulması gerekir. 

1. Erdemlerin belirlenmesinde ilk kaynak 

ve hareket noktası Kur’an olmalıdır. 

2. Kültürel ve mezhepsel farklılıklara takıl-

madan bütün Müslümanlara önerilebile-

cek şekilde “kapsayıcı” olmalıdır.  

3. Eğitimsel kolaylık sağlaması açısından sa-

de olmalıdır. 
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Makalede İslâm ahlâkındaki dört temel er-

dem olan adalet, muavenet (yardımseverlik), iffet 

(özdenetim) ve merhamet erdemleri kaynaklarda 

geçtiği şekliyle ele alınmıştır. 

Kitapta yer alan diğer bir çalışma; ahlâkî ha-

yatın temel şartları, ahlâkî özne olmanın koşulla-

rı, ahlâkî hayatta temel davranış kuralları ve İs-

lâm ahlâkında değerler gibi problemlerin tartışıl-

dığı ve Ahmet Kâmil CİHAN tarafından kaleme 

alınan “İslâm Ahlâkının Temel İlke ve Değerleri” 

başlıklı makaledir.  

Ahmet Kâmil CİHAN’a göre ahlâk sahası, 

pratik hayatın hemen hemen her boyutunun za-

hiri şekliyle ele alındığı ve fiillerin iyilik ve kötü-

lükle olan ilişkisinin teorik düzeyde tartışılması 

açısından fıkıh ilminin; insanın özgürlüğü, iyilik 

ve kötülüğün mahiyeti, sorumluluk ve bunların 

Allah’ın adalet ve hikmet sıfatı ile ilişkisi yönüyle 

kelâm ilminin; Allah’a ulaşma yolunda salikin iş-

lemesi gereken fiiller, kalp tasfiyesi, nefis tezki-

yesi vb. konular itibariyle tasavvuf ilminin; ahlâ-

kî öznenin belirlenmesi, erdemler, özgürlük gibi 

problemler yönüyle de felsefenin ilgi alanı içeri-

sinde yer alarak birçok disiplinin ortak çalışma 

alanı olmuştur.  

Cihan’a göre insanın eylem ve hareketlerin-

den sorumlu olup ahlâkî bir özne olması için ön-

cesinde bir takım şartların gerçekleşmiş olması 

beklenir. Bu şartlar da akıl, özgürlük ve irâde, so-

rumluluk, ahlâk yasası ve yaptırımdır. 

Klasik dönemde yazılan ahlâk kitaplarının 

ağırlıklı olarak erdemler üzerinde yoğunlaştığını, 

her bir ruhî kuvvete temel erdem tespit edildiğini 

ve o erdeme bağlı alt erdemlerin sıralandığını be-

lirten Cihan’a göre erdemler bir bakıma sonuçlar 

gibidir. Bu erdemleri doğuran ortak düşünce ise 

temel davranış kuralı veya ilke olarak görülebilir. 

Bu ortak düşünce ise ifrât ve tefritten uzak du-

rup, ölçülü ve dengeli olma prensibidir. 

Ahlâk konuşulduğunda “Ahlâkî hayat söz 

konusu olduğunda bir insanın ulaşmak istediği 

son gaye ne olabilir?” sorusuna verilen cevabın 

“mutluluk” olduğunu belirten Cihan, eylemin ah-

lâk alanını ilgilendirebilmesi için hiçbir karşılık 

beklemeden Allah rızası için yapılması gerektiği-

ni belirtmektedir. 

Kitapta yer alan diğer bir çalışma “Varlığımı-

zı ve varoluşumuzu neye göre anlamlandırmalı-

yız?” sorusunun sorulduğu, bu anlamlandırma 

arayışının izlerinin ilâhî isimler üzerinden yürü-

tüldüğü ve Gürbüz DENİZ tarafından yazılan 

“İlâhî Mana ve İsimlerin Müslüman Ahlâkına Et-

kileri” başlıklı makaledir. Makalede genel olarak 

ilâhî isimlere benzemenin imkânı, Hz. Peygam-

ber’in ahlâkı ve ilâhî isimler, Kur’an’da insan ve 

ahlâkı, ilâhî isimlerin mü’minin hayatındaki te-

cellileri gibi konular ele alınmıştır. 

Deniz’e göre tevhid anlamında tam bir inanç 

ve teslimiyet meydana gelmeden, ilâhî isimlere 

benzeme bir anlam ifade etmemektedir. Çünkü 

iman ibadete, ibadet ise ahlâka öncülük etmekte, 

temel oluşturmaktadır.  

İlâhî isimler, her varlığın aslıdır. Hiçbir şe-

yin zuhuru bu isimler olmadan mümkün olmadı-

ğı için imkân âleminin kaideleri de ancak ilâhî 

isimlere dayanarak sabit olabilmektedir diyen 

Deniz’e göre ilâhî isimlerin işaret ettiği yaratıcı 

Allah’tır. Bu isimlerin varlığa getirdiği şey ise, bu 

ayetlerde de ifade edildiği üzere, mümkün âlem-

deki varlıkların kendileri ve nitelikleridir. Buna 

göre varlık âlemindeki her varlık ve her fiil, ilâhî 

isimlerin gereği olan ilâhî tezahürlerdir.  

Deniz’e göre ilâhî isimler vesilesi ile insan, 

yaşayışının her türlü durumunda ulûhiyetle ken-

disi arasında bir bağ kurma imkânına kavuşur. 

Yine ilâhî isimlerin bir mü’minin davranışlarına 

yansıması ilâhî bir emirdir. Allah-u Teâla’nın Al-
lah isminin dışında diğer bütün isimleri kendisi 

ile ahlâklanılmaya elverişlidir.  

Enver UYSAL tarafından yazılan 

“Dindârlığın Ahlâkî Temeli Üzerine Bazı Düşün-

celer” başlıklı makale okuyucuyu başka bir prob-
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lem alanı ile buluşturmaktadır. Kitapta bu maka-

lesinin yanısıra iki ayrı makalesi daha bulunan 

Yazar, din-ahlâk ilişkisi, insanın ahlâkî yapısı ve-

ya yatkınlığı gibi konuları tartışmaktadır. 

Din, dindârlık ve ahlâk kavramlarının ta-

nımlandığı çalışmada bu kavramların birbirleri 

ile olan ilişkileri üzerinde durulmuştur. Yazara 

göre din-ahlâk ilişkisi genelde dinden ahlâka ve-

ya ahlâktan dine giden yollar olarak iki şekilde 

ele alınır. Bu iki alan arasındaki ilişki birbirleriy-

le tam olarak örtüşen bir ilişkiden ziyade dinamik 

bir ilişki biçimidir. Din-ahlâk ilişkisi peygamber-

lik, insanın gündelik eylemleri ve değerler açı-

sından tartışılarak aralarındaki dinamizme vurgu 

yapılmıştır. 

Uysal, Aristoteles, Fârâbî, İbn Miskeveyh 

üzerinden insanın ahlâkî yapısının imkânını tar-

tışmaktadır. Bu durum aynı zamanda insanın do-

ğal yapısı itibariyle bir eğilimler ve yetenekler 

varlığı olduğunu göstermektedir. Buna göre in-

san, bedeni yapısı ile tabiat bilimlerinin konusu-

dur. Onu ahlâkın konusu yapan şey, insan olması 

itibariyle sahip olduğu, insanlığını ve erdemlerini 

geliştiren, kendine özgü güçleri ve yetenekleridir 

ki, bunlar da “düşünme ve temyiz gücüne bağlı 

durumlar”dır.  

İnsanın ontolojik yapısının tesptini yapan 

Uysal, ayet ve hadislerde telkin edilen ahlâkın 

Müslümanlığın tavanını değil, asgari düzeyde sa-

hip olunması gereken ahlâk ilkelerini verdiğini 

ve bu niteliklerin bir bakıma Müslüman olmanın 

artısı olmaktan çok, insan olmanın gereği ya da 

artısı olduğunu vurgulamaktadır. Çünkü bu nite-

likler günlük hayatta sadece dindâr insanlarda 

değil dindâr olan olmayan herkeste aranır.  

Enver UYSAL’ın kitapta yer alan ve birbiri-

nin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde olan iki 

makalesi ise aile, evlilik, ailenin amacı ve gerekli-

liği, aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumlu-

lukları konularının ayet, hadis ve klasik eserler 

bağlamında ele alındığı “Aile Ahlâkı” bölümü ile 

devlet ahlâkı veya siyaset felsefesi, insanın top-

lumsal bir varlık oluşu, devlet bilinci, erdemli şe-

hir ve buna bağlı problemlerin daha çok 

Kınâlızâde Ali Efendi’nin Ahlâk-ı Alâi adlı eseri 

bağlamında tartışılan “Devlet Ahlâkı” bölümü-

dür. 

Yazara göre İslâm düşünce geleneğinde felse-

fî yöntemle yazılan ahlâk kitapları üç bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölüm; teorik ahlâk konula-

rı ile bireysel ahlâkı, ikinci bölüm aile ahlâkını 

(İlmu Tedbiri’l-Menzil) üçüncü bölüm ise devlet 

ahlâkını (İlmu Tedbiri’l-Müdûn) konu edinir. 

Bu yöntemle yazılan eserlerin en güzel ör-

neklerinin Nasıruddin Tûsî’nin Ahlâk-ı Nâsırî’si 
ile Kınâlızâde Ali Efendi’nin Ahlâk-ı Alâi adlı 

eserleri olduğunu söyleyen Uysal’a göre ahlâk ki-

taplarımızda bu iki konunun peş peşe incelenme-

sinin nedeninin devletin bütüncül yapısıyla bir 

aileye benzetilmesidir. Devletin en üst yönetici-

sine baba rolü yüklenmesi ve yönetilenlere adeta 

bir baba şefkati ile davranılması gereğinin vurgu-

lanması bu sıralamanın başka bir izahıdır.  

Kitapta yer alan diğer bir çalışma İslâm ahlâk 

literatüründe ahlâkı kendi metodolojileri içeri-

sinde ele alan perspektiflerin tartışıldığı “İslâm 

Ahlâk Literatüründe Başlıca Perspektifler” başlık-

lı makaledir. Murat DEMİRKOL tarafından ka-

leme alınan çalışmaya göre İslâm ahlâk literatü-

ründe temelde dört ahlâk perspektifinden söz 

edilebilir.  

Bunlardan ilki; İslâm filozoflarının Ame-

lî/Pratik Felsefe kapsamında ele aldıkları ve insa-

nın bütün irâdî fiil ve davranışlarını ele alan Fel-

sefî Ahlâk Perspektifidir. Bu başlık altında filo-

zofların nefs, mutluluk, erdem ve erdemsizlikler, 

iyi ve kötü gibi ahlâk felsefesinin veya felsefî ah-

lâk perspektifinin temel problemleri ele alınmış-

tır.  

İkincisi; hüsün ve kubuh’un mahiyeti, kay-

nağı, Mu’tezile’nin akılcı yaklaşımı, Eş’ariye’nin 

iradeci yaklaşımı, Maturidiye’nin dengeci ahlâk 
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görüşünün Kelâm ilminin kendi imkânları içeri-

sinde tartışıldığı Kelâmî Ahlâk Perspektifidir.  

Üçüncü; yaklaşım ahlâk meseleleri ile ilgili 

olarak tefsir, hadis ve fıkıh âlimlerinin perspektifi 

ile dinî naslara bağlı olarak geliştirilen Dinî Ah-

lâk Perspektifi ve son olarak da zühd hayatının 

tezâhür biçimleri çerçevesinde şekillenen Tasav-

vufî Ahlâk Perspektifidir. 

Eserin önemli bir makalesi de Eyüp 

BEKİRYAZICI tarafından kaleme alınan “Kötü-

lük Problemi” başlıklı makaledir. Tanrı-insan-

evren ilişkinin önemli tartışma noktalarından biri 

olan, güncelliğini koruyan ve çeşitli disiplinler 

tarafından tartışılan konu kitabın problematik 

okuma örneklerinden biridir.  

Kâinatta mevcut kötülüğün nasıl ortaya çık-

tığı, bunun Tanrı’ya ve insana nispetinin nasıl an-

laşılması gerektiğinin Antik dönem düşünürle-

rince ele alındığı gibi İslâm mütefekkirlerince de 

tartışıldığını ifade eden Bekiryazıcı’ya göre kötü-

lük probleminin üzerine kurulduğu önermeler 

hem inanç sahiplerinin hem de “iyi bir Tanrı” 

fikrini dolayısıyla da “Tanrı’nın kabülünü” im-

kânsız görenlerin hareket noktalarını oluştur-

muştur.  

Yazara göre problem üç farklı bakış üzerine 

temellendirilmiştir. Bunlardan ilki; aşkın bir gü-

cün kötülüğü isteyip istemeyeceği, Onun bu fiille 

nitelenmesinin imkânı. İkincisi, kötülüğün doğa-

nın tabiî bir işleyişi olarak görülüp görülemeye-

ceği, âlemdeki kötülüğün nasıl anlaşılmasının ge-

rektiği. Üçüncüsü ise, kötülüğün insanın bir ey-

lemi ya da eylemlerinin bir sonucu olarak kabul 

edilip edilemeyeceğidir.  

Kötülük problemi düşünce tarihinde iyilikle 

birlikte tartışılmıştır. Bekiryazıcı’ya göre, iyilik 

ve kötülüğün Tanrı ve insanın eylemlerine konu 

olması bu problemin külli ve cüz’i irâde ile nasıl 

izah edileceği, ilâhî inâyet ve adalet, Tanrı’nın 

müdahalesi karşısında insanın özgürlüğünün an-

lamı gibi problemler bağlamında felsefî ve dinî 

açıdan çeşitli disiplinlerce ele alınıp tartışılmıştır.  

Tarihsel süreçte kötülük probleminin algıla-

nışı, İslâm düşüncesinde kötülük problemi, âlem-

de mevcut olan kötülüğün Tanrı’ya nispetinin ir-

delendiği metafiziki kötülük ile doğal kötülük, 

ahlâkî kötülük çeşitleri, kelâmcıların, filozofların, 

ahlâkçıların bu meseleye yaklaşımları yazar tara-

fından etraflıca tartışılan konu başlıklarıdır. 

İbrahim MARAŞ tarafından ele alınan “Mut-

luluk” başlıklı makale ahlâk felsefesinin ilgili ol-

duğu başka bir problem alanını irdelemektedir.  

Maraş’a göre İslâm filozofları, mutluluğu ge-

nel olarak dünyevî mutluluk, mutluluk sanılan/ 

sahte mutluluk (saadetü’l-ednâ-saadetü’d-dünya) 

ve gerçek mutluluk/en yüce mutluluk (saadetü’l-

uzmâ-saadetü’l-kusvâ, saadetü’l-hakikiyye) ol-

mak üzere iki kısma ayırmışlardır. Maraş, İslâm 

filozoflarının dünyevî mutluluğu en yüce mutlu-

luğun kazanıldığı aracı bir mutluluk olarak gör-

düklerini ancak gerçek mutluluğun özünden do-

layı istenen, erişildiğinde ondan ötede daha bü-

yük bir mutluluk veya yetkinlik olmayan bir ga-

ye olarak kabul ettiklerini ve bu en yüce mutlu-

luğun erişileceği yerin de ancak ahiret hayatında 

olabileceğini ifade etmektedir. 

İnsanın beden ve nefisten oluşan bir varlık 

olduğunu ve gerçek mutluluğun elde edilmesi 

için insana akıl, istek ve öfke gücünün verildiğini 

belirten Maraş, İslâm filozoflarının bu konudaki 

görüşleri ile mutluluğa ulaşmak için gerekli dış 

şartlar olan toplum ve siyasetin etkisini de tar-

tışmaktadır. 

Kitap içerisinde İbrahim MARAŞ tarafından 

kaleme alınan ikinci bir çalışma ise “Türk-İslâm 

Düşüncesinde Ahlâk ve Örnek Metinler” başlıklı 

makaledir. Söz konusu çalışmanın önemi ve diğer 

çalışmalardan ayrılan yönü tartışılan meselelerin 

klasik ve modern döneme ait kurucu ve temel 

metinler üzerinden nasıl okunabileceğinin örne-

ğini teşkil ediyor olmasıdır.  
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Makalede İslâm öncesi Türk düşüncesinin 

ahlâk anlayış ve kaynakları ile İslâmî dönem 

Türk düşüncesinde ahlâkın temel kaynakları 

hakkında genel bir çerçeve çizilmektedir. Maraş’a 

göre Türk ahlâk düşüncesinde etkili olan isimler 

şunlardır: Fârâbî, İbn Miskeveyh, İmam 

Matûridî, Sadreddin Konevî, Kınâlızâde Ali 

Efendi, Taşköprülüzâde, Yusuf Has Hacip, Ahmet 

Yesevî, Hacı Bektaş Veli, Mevlânâ, Nurettin Top-

çu. 

Kindî’den Nurettin Topçu’ya kadarki geniş 

bir zaman aralığında yer alan düşünürlerden der-

lenen ahlâk metinleriyle makale, ilgili isimlerin 

metinlerini dikkatlere sunarken aynı zamanda 

metin merkezli bir okumanın nasıl yapılabilece-

ğinin de somut örneklerini sunmaktadır. 

Çalışmadaki mevcut araştırmalardan farklı 

olarak İslâm ahlâkının yanısıra çağdaş ahlâk fel-

sefelerini araştırma konusu edinen “İslâm Ahlâkı 

ve Modern Ahlâk Felsefelerine Eleştirel Bir Yak-

laşım” başlıklı makaledir. Mehmet VURAL’ın ka-

leme aldığı makalede ahlâkın mahiyeti, Antik-

çağ’dan modern döneme kadar süregelen ahlâk 

anlayışları, klasik ve modern ahlâk öğretilerinin 

karşılaştırılması gibi konular tartışılmıştır. 

Vural’a göre modern çağdaki ahlâk çalışma-

ları özellikle Kant’la birlikte önceden kabul edi-

len ahlâk kuramlarının rasyonel bir şekilde sis-

temleştirilmesine yöneliktir. Günümüzde ise yeni 

kuram geliştirmek yerine, mevcut kuramların 

temel kavramlarını açıklığa kavuşturma eğilimi 

vardır.  

Geleneksel ve modern ahlâk teorilerini kar-

şılaştırılarak, Kant ahlâkının temel karakteri ve 

Kant’ın diğer ahlâk öğretilerini eleştirdiği nokta-

ları ele alan Vural, Kant ahlâkını etraflıca ele 

alırken Kant’ın ahlâk görüşüne yönelik eleştirile-

re de yer vermektedir. 

Yazar faydacı ahlâk ve İslâm ahlâkında gaye 

düşüncesi, faydacı ahlâka yönelik eleştiriler, 

Nietzche’nin immoralist ahlâk anlayışı ve İs-

lâm’da ahlâkın önemi, Nietzche ahlâkına yönelti-

len eleştiriler, süreç felsefesinin ahlâk anlayışı ve 

İslâm dünyasındaki izdüşümleri gibi konuları dü-

şünürlerin kendi metinleri üzerinden okuyarak 

İslâm düşüncesi ile karşılaştırmıştır. Yazarın ta-

kip ettiği bu yöntem iki farklı geleneğin bir arada 

nasıl okunabileceğinin güzel bir örneğini sun-

maktadır. 

Vural’a göre birçok modern ahlâk kuramı, 

ahiret yaşamına inanmadığı için, bu dünyanın 

zevk ve sefasından faydalanmayı, bedensel hazla-

rı, günü yaşamayı yaşamın temel gayesi saymak-

tadır. İlâhî dinlerin ahlâk anlayışında ise iyiler 

için cennet vaat edilmiş, kötülerse cehennemle 

uyarılmıştır. Bu yüzden İslâm ahlâkında davra-

nışları sonuçlarına göre değerlendirme prensibi 

hâkimdir. 

Kitap içerisinde yer alan son makale de Cev-

det KILIÇ tarafından yazılan “İslâm Ahlâkı Açı-

sından Modern Uygulamalı Etik” başlıklı maka-

ledir. İslâm ahlâk anlayışının modern sorunların 

çözümündeki imkânını ele alan Kılıç’a göre etik, 

araştırma ve uygulama olarak çoğu etkinliğimiz-

de ve yaşam alanımızın hemen her alanında yay-

gın olarak kullanılan bir kavram haline gelmiştir. 

Kılıç’a göre, 20. yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren bilimler ile etik arasındaki ilişki her ge-

çen gün daha fazla artmaktadır. Örneğin tıp etiği, 

biyoetik, biyomedikal etik, iletişim etiği, basın 

etiği, çevre etiği, iş etiği, spor etiği gibi alanlarda 

etiğin gerekliliği ve önemi konusunda dikkate 

değer bir bilinç düzeyine ulaşılmıştır.  

Makale içerisinde sonraki sayfalarda ele alı-

nacak konulara temel oluşturacak etik ve ahlâk 

kavramları ile etik türlerinin ele alınmasından 

sonra uygulamalı etik anlayışının İslâm ve batı 

felsefelerindeki karşılıklarını ele alan Kılıç, yine 

İslâm ve batı düşüncesi kaynaklarından hareketle 

biyoetik ve tıp etiği bağlamında hekimlik ahlâkı, 

kürtaj, genetik ve estetik müdahaleler, ötenazi, 

intihar ve cana kıymak; çevre ahlâkı bağlamında 
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İslâm çevre ahlâkı kuramları ve ilkelerini; iş etiği 

bağlamında iş ahlâkının İslâm düşüncesi açısın-

dan değerlendirilmesi ve Ahilik geleneği gibi ko-

nuları ele alarak İslâm ahlâk düşüncesinin güncel 

sorunlara çözüm üretme noktasında somut veri-

lere sahip olduğunu göstermiştir. 

    DEĞERLENDİRME 

Kitabın ahlâk alanıyla ilgilenen isimlerin çalışma-

ları ile hazırlanmış olması, okuyucuya Türkiye’de 

bu alanın uzmanlarının kimler olduğunu sun-

makta ve okuyucunun ilgili isimlerle buluşması 

adına rehberlik etmektedir. 

Kitapta ele alınan monografik, klasik ve mo-

dern problem odaklı çalışmalar ile disiplinler ara-

sı tartışmalar okuyucuya ahlâk alanının temel ilgi 

sahaları ve çalışma alanlarının neler olduğunu 

vermektedir. 

Makalelerin sonlarında yer alan “ileri okuma 

önerileri” ve “yararlanılan kaynaklar” aynı listeyi 

oluşturmaktadır. Yazarların kaynaklara ulaşma ve 

özellikle yabancı dilde yazılmış olması itibariyle 

bazı kaynakları anlama imkânı okuyucular için 

mümkün olmayabilir. Bu ileri okuma önerileri-

nin yeni baskılarda “yararlanılan kaynaklar”dan 

ayrı olarak hazırlanması okuyucu açısından 

önemli bir imkân ve literatürü tanıması açısından 

iyi bir fırsat olacaktır. 

Ayrıca bu kitap, İslâm ahlâk felsefesi dersleri 

için alternatif bir ders kitabı olarak değerlendiri-

lebilecek bir çalışmadır. 
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