
Hace Nasiruddin Tdsfnin 
Eğitim, Öğretim ve 

Temelleri Üzerine Görüşleri 

A kJ1 ve nakli ilimiere hakim büyük 
filozof Ebu Cafer Muhammed bin 
Muhammed bin Hasan Tfisl, nam-ı 

diğer Hace Nasiruddin Tfisi, İran'ın ve do
ğunun ilmi çebrelerinden sayılır. O, ahlak, 

eğitim ~e öğretim gibi değişik dallarda paha 
biçilmez eseriere sahiptir. Bu yazıda bu bü
yük İslami düşünüıün eğitimsel görüşlerini 
ve temellerini inceleyeceğiz. 

1. Bölüm: İnsan 

Hace Tı1si çeşitli yazılannda ve eserle
rinde insandan çok bahsediyor amaAhlak-ı 
N ası rf kitabında aynı Miskeveyh gibi düşü
nü,ror. Şerh-i İşarat'ta İbn Sina'nın sözle
rini çok iyi anlatıyor ve onun görüşlerinin 
çoğunu kabul ediyor. 

Bu bölümde eğitim ve öğretimin temeli 
olan insanbilim konusu, Hace Tı1st'nin ba
laş açısından işlenecektir. Ancak İbn Sina 
kendi yazılannda ve eserlerinde bu konu
ların çoğunu aynntılanyla anlattığı ve biz 
bu serinin birinci cildinde bunu işlediğimiz 
için burada bu konuların bir kısmını muh
tasar olarak inceleyeceğiz. 

Prof. Dr. Ali Rıza A'ra:fi 

İnsanın Üstünlüğü 

İnsan, varW< mertebesi açısından can
sız varW<lardan, bitkilerden ve hayvanlar
dan üstün bir varW<tır. Zira bitkisel ve hay
vansal kuvvelere ve de beslenme, gelişme, 
üreme, hissetme ve hareket etme gibi özel
liklere sahip olmasının yanı sua nefs-i nan
kaya, akla ve iradeye sahiptir. Onun cansız 
varW<lara, bitkilere ve hayvanıara üstünlü
ğünün ölçüsü, aklı ve iradesidir. Hace Tfist 
"O da: Bizim Rabbimiz, her şeye bilka
tini (varlık ve özelliğini) veren, sonra da 
doğru yolu gösterendir, dedi." 1 ayetine 
dayanarak varlığın mertebelerinin çeşitlili
ğini ve çokluğunu tabiatın ve hikmetin ge
reği olarak görmüştür.2 

İnsaDJ.Q Hakikati 

Eskiden beri filozoflar, insanın hakika
tine teveccüh etmiş, tahlil ve tefsir etmeye 
çalışmışlardu. Bu alanda birçok görüş sun
muşlardu. Hace Tfisi ilahi ve maddi filozof- -
ların bu alandaki çeşitli görüşlerini beyan 

1 Ta-Ha/ 50. 
2 Ahidk-ı Nasın", 59-63; e/-lşarat ve'I:-Tenbihac, c. 

3, s. 264. 

9~ 



Misbalı ı TQsi'nin E~itim, Öğretim ve Temelleri Üzerine Görüşleri ı llldıahar 2015, Yıl: 4, Sayı: 10 

idrak üç kısma ayrılır: 

ilk kısım üzerinde 
düşünmeden ve iradesizce 
~erçekleşir, reflekse 
dayalıdır. tkinci kısım 

-üzerinde düşünerek ve 
iradeyle e~imlerin, 
Iezzetlerin ve menfaatlerin 

~ tarafına çekilir. _ 
;~·üçüncü kısım zararları _ . 
,:-~u~aıdaştırmak iÇin 
]<illİanılıi. Son iki kısım 
. -.- . 

• ~ehvet ve öfke kuvveleridir _ 
-~ve duyusal ve akli idrak 

baglıdırlar. 

ettikten sonra insanı nefis ve bedenden olu
şan bir bakikat bilmiş, nefsin varlığı, özlüğü, 
nefs-i nat:ıkanın soyutluğu ve madde Özel
liklerinden an oluşunu delillerle ispat et
tikten sonra nefsin ve bedenin irtibannı ve 
birbirlerini karşılıklı etkilernelerini güzelce 
açıklamıştır.3 

Ona göre insan bedeni zamanla kemale 
doğru giden dereceleri kat etmektedir. Nefsi 
bulma derecesine ulaştığında Allah Te§la 
hemen nefs-i natıkayı ona verir ve bu şe
kilde başka bir yaratılış gerçekleşir.4 Kuran-ı 
Kerim'de de bu konuya açık bir işaret var
dır. Bedenin oluşumunun çeşitli merhalele
rini saydıktan sonra şöyle buyuruyor: 

"Sonra onu başka bir yaranşla insan 
haline getirdik."5 

Nefsin Kuvveleri 

Nefs-i nanka valıit olmasıyla beraber 
bitkisel, hayvaı:ıl ve insaıll çeşitli kuvvelere 
sahiptir. Beslenme, gelişme ve üreme kuv
velerine ilaveten idrak ve hareket kuvvele
rine de sahiptir.6 

İnsarıın idraki zalıirl duyular yoluyla, 
yani görme, işitme, tatma, koklama ve do
kunma ve de ortak duygular, hayal, hayal 
edilen, vehim ve hafıza gibi banni duyular 
yoluyla gerçekleşir. Hareket kuvveleri kas
Iann taluikiyle insanı, yapmak için motive 
olduğu bir davranışı göstermeye iter? İdrak 
üç kısma aynlır: İlk lasım üzerinde düşün
meden ve iradesizce gerçekleşir, reflekse da
yalıd.ır. İkind kısım üzerinde düşünerek ve 

3 Tı1sT, Nasiruddin; Kavaidu'I-Akaid, s. 45-47. 
4 Ahidk-ı Nasıri, s. 10 ve 34. 
s Muıninun/ 14. 
6 Ahidk-ı Nasıri, s. 52, 57 ve 109. 
7 Tüsl, Nasiruddin; Telhisu'l-Muhassal, s. 498, 
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iradeyle eğilimlerin, lezzetlerin ve menfaat
lerin tarafına çekilir. Üçüncü lasım zararlan 
uzaklaşurmak iç.irı kullanılır. Son iki lasım 
şehvet ve öfke kuvveleridir ve duyusal ve 
akli idrak kuvvelerine bağlıdırlar.8 

İnsanın Özellikleri 

İnsan, diğer hayvanlarda bulunmayan 
özelliklere scıhlptir. Hace Tils1 eserlerinde 

ı 

bu özelliklerin bazılanna değinmişti.r. Bu-
rada en önemlileri zikredilecektir. 

1. İrade've İhtiyar 

İrade ve ihtiyar insarun özellikleri aıasında 
sayılır. Zira insan sadece bilinçli ve kendi 
ihtiyanyla yapllğı arnellerle kemale ve saa
dete ulaşır. Başka hiçbir tür davranış onun 
kemale ulaşmasına yardım etmez. 

Hace Nasir bu konu hakkında şöyle ya
zıyor: "Hayvanlar tabü, içgüdüsel ve ira
desiz şekilde, düşünmeden kendi ihtiyaç
larını temin ederler. Allah tabiatta onlann 
ihtiyaçlarını gidermeleri için ortam hazır
lamış, yiyecek, giysi ve savunma aletlerini 
onlara bilfiil bağışlamıştır. Yiyeceklerini te
min için ziraate, hasada, öğütıneye, yağur
maya ihtiyaçlan yoktur. Giysileri de ipliğe, 
dokumaya, dikmeye gerek olmadan hazır
dır. İnsan ise böyle değildir. Kendi ihtiyaç
lanru t~ etmek için düşüruneli, çalışmalı 
ve yardım almalıdır."9 

İnsanların fiilieri üç lasımdır: Bir kı-. 
sım fiil ve davranışlan bilgileri ve irade
leri dışında olur; gelişme, büyüme, yiye
ceği bazmetme gibi. Bazılan bilinçli ve 
şuurlu olarak ama irade dışı gerçekleşir; 
uyku, uyanıklık ve teneffüs gibi. İnsanla
rın fiil ve davranışlarının üçüncü losını ise 

8 Ag.e. 
9 Ahliik-ı Nasıri, s. 63 ve 64. 

marifet, irade ve zeka kullanılarak gerçek
leşir; yemek, geçimi sağlamak gibi temini 
için ilim, irade, akıl ve çalışma gereken bü
tün ihtiyaçlan bu guruptadır. İradenin in- . 
san yaşamındaki rolü aÇJkt:ır. 10 

Diğer taraftan irade sahibi bir insan ke
male doğru adım atabilir, melek seviyesine, 
hatta ondan daha yukanya çıkabilir ya da 
bayvanların seviyesine düşebilir ve kına
nabilir. İnsanın arnellerine ve davranışia
rına göre övülebilmesi ve kınanabilmesinin 
kendisi bile irade ve ihtiyar sahibi olduğu
nun bir delilidir.11 

Hace Tils1 iradenin büyük rolünü beyan 
ettikten sonra bakikatini açıklaınışllr. ilim ve 
şevki iradenin iki temel rüknü kabul etmiş
tir. Zira irade, insanın bir şeyi idrak etmesi 
ve SOfl!a ona yönelmesi ve şevke gelmesi · 
veya arkasını dönmesidir. Buıiunla beraber 
ilim ve şevk, iradenin temelidir; ister duyu 
veya tahayyülün idraki olsun, ister akıl kuv
velerinden kaynaklansın.12 

Hace'ye göre insanın ihtiyan fiillerinden 
her biri şu dört temelden kaynaklanmakta
dır: Tik önce insan o fiili tasavvur eder, fay
dasına ve iyiliğine olduğunu düşünürse şevk 
hissetıneye başlar, sonra irade eder, yapmaya 
karar verdiğinde kaslarını ve bedenini hare
kete geçirir ve o işi yapar.13 

Bu arada önemli olan şey şudur: Eğer 
insandan sadır olan fiilin bütün açılarına 
bakılacak olursa cebir ve tefviz şüphesi or
tadan kalkar ve yüce "bel emrun beyne'l
emreyn" bakikati kendisini gösterir. İnsanın 

10 Sergüzeşt ve Akaid-i Felsefi-yi Hace Nasirud
din 1üsl: Risale-i Cebr ve lhtiyar, s. 180 ve 181; 
Keşfu'l-Murad fi Şerh-i Tecridu'l-lcikat, s. 306-
309. 

u Ahliik-ı Nasıri, s. 76 ve 77. 
12 Tı1sT, Nasiruddin; Evsafu'l-işrak, s. 118. 
13 Keşfu'l-Murad fi Şerh-i Tecridu'l-itikat, s. 123. 
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fiilinin Allah'a isnat edilmesinde hiçbir 
müşkül ortaya çı.lanaz.14 Zira insanın fiil
Ierinde ve davi-anışlannda sadece sebeple
lin sebebine, ilk..sebebe bakacak olwsak, 
insanın varlığının ve varlık illeiDinde ke
mal, cemal ve kudret sahibi olan her şeyin, 
bu sahip olduklannın kendilerinden olma
dığını, hepsini subhan olanAllah'a borçlu 
olduklarını görüıiiz. Bu durumda insan ih
tiyar ve irade sahibi değildir. Zira varlığı, 
sağlığı ve hatta nefes alması ondan değil
dir ve mecburen cebri kabul etmek gerekir. 
Diğer taraftan sadece fillin süduruna yakın 
olan sebeplere balo.lıp varlık balışeden eli 
görmezden gelerek tefvizin kabul edilme
mesi gerekir. Her ikisi de yanlıştır. Fiilin 
süduruna her açıdan bakılmalıdır; insanın 
davranışında hem yakın sebeplere, hem de 
uzak sebeplere dikkatle bakılınalı ve bun
lar değerlendirilmelidir. Böylece onun fill 
ve davranışları da kendisine dayandınlır 
-zira ihtiyarı ve iradesiyle yapmıştır, iste
meseydi yapmazdı ve gerçekte iradesi, fi
ilin südurunun son sebebidir- ve aynı fiil 
Allah'a da dayandınlır. Zira fiilin südu
rundaki yakın sebeplelin de uzak sebeple
lin de hepsi O'ndandır. ıs 

Elbette söylemeden geçmeyelim kiAllah'ın, 
insaİılann davranışlaımı ve arnellerini bilmesi 
cebir değildir. ZiraAllah'ın bilmesi kendi ba
şına insaniann davranışlarının ortaya çıkma
sında etkili değildir ve o davranışın mecbu
ren gerçekleşmesine sebep olmaz.16 

14 
Ag.e., s. 306-309; Tiisi, Nasinıdd.in; SergüzeŞe ve 
Akaid-i Felsefi-yi Hace Nasiruddin TGsl (Risale-i 
Cebr ve Ihtiyar), s. 180-181. 

15 Keş(u'l-Murad fi Şerh-i Tecridu'l-İtikat, s. 306-
309; Sergüzeşe ve Akaid-i Felsefi-yi Hace Nasi
ruddin TQsl (Risale-i Cebr ve İhtiyar), s. 180 ve 
181. 

16 Keşfu'l-Murad fi Şerh-i Tecridu'l-İitikat, s. 306-
309. 

2. Bilgelik 

İnsanın hayvana en üstün imtiyazı bilge
liğidir. İnsan sadece duyusal ve akli idrake 
sahip olup ak1i bilgileri yoluyla kendisinin 
tasavvura ve tasdike dayalı bilinmezlerini ta
nımak, halletmek ve bilgisini artırınakla kal
maz, huzuri ve şuhudl ilme de sahiptir. 

Hace TGs1 "Şüphesiz biz insanı, ka
nşım haıindeki az bir sudan (meniderr) 
yaranık ve onu imtihan edeceğiz. Bu se
beple onu işitir ve görür kıld.ık."17 aye
tine istinaden varlık nimetinden sonra zek.a, 
ilim ve bilgiyiAllah'ın insana verdiği en üs
tün ve en yüce nimet biliyor. 18 

Hace insanın iradesinin temelini ve esa
sını ilme ve zekaya döndürmüş ve ilim ve 
iradenin irtibatını öyle derin ve güçlü gör
müştür ki iradeyi, ilmin aynısı olmasa da 
bir türü olarak telakki etmiştir. 19 

3. Toplumsallık 

İnsan toplumsal bir varlıktır. Kişilerin 
birbirlerine ihtiyaç duymalan yapılarına yer
leştirilmiştir. İşbirUği ve dayanışma olmadan 
yaşamalan mümkün değildir. İnsanın toplum
sal olmasıyla ilgili üç görüş vardır: 

1) İnsan tabiatı itibariyle medenidir. 
Yani yaratılışı, toplumsal olmasını gerek
tirmektedir. 

2) İnsan tabi olduğu için medenidir. Şu 
anlamda ki her ne kadar yapısal olarak top
lumsal yaşam sürmesi gerelanese de içinde 
var olan kemale ulaşma iştiyakı, onu top
lumsal yaşama itmektedir. Zira kemale ulaş
mak ve tabii zenginliklerden daha iyi istifade 

17 İnsan/2. 
1
8 Tiisi, Nasiruddin; Ağaz ve Encam-ı Cihan, s. 

63. 
19 Keşfu'I-Murad fi Şerh-i Tecridu'l-ldkat, s. 252 ve 

253. 
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insanin işi birbirleriyle yardımlaşma, işbirliği ve dayamşmayla 
yürüdüğü iÇin ·Allah insanları muhtelif görüşlere, yapılara ve 

isteklere sahip yarattı. Böylece herkes kendi tabiatma 

uygun mesleklere yönelir ve toplumsal yaşam intizama 

kawşur. Bu yüzden hekimler şöyle demişlerdir: insanlar 
eşit olursa toplum helak olur. 

edebilmek, toplumsal yaşam yoluyla daha 
çok mümkün, olur. 

3) İnsan mecbur olduğu için medenidir. 
Yani çeşitli ve kapsamlı insarıl ihtiyaçlan, 
onu toplumsal yaşama zorunlu lolar. Hace 
Tilst'ninAhlôk-ı Nasın"'nin muhtelif bölüm
lerindeki sözleri, üçüncü görüşü kabul etti
ğini göstermektedir. Tabirlerinin bazılaona 
balalarak ikinci görüşte olduğu da söylene
bilir. O bu konuda şöyle diyor: ''İnsanın di
ğerleriyle yardımlaşmaya ve müşarekete ih
tiyacı iki açıdandır: Biri, hiç kimsenin tek 
başına; diğerleriyle müşareket etmeden ve 
yardımlaşmadan kendi ihtiyaçlannı temin 
ve bekasını tazmin edememesidir. Diğeri, 
kemale ulaşmak ve Allah vergisi hediye
lerden daha iyi faydalanmak için kişilerin 
birliğe ve yardımlaşmaya ihtiyaç duymala
ndır. Bunwıla beraber insan kendi şahsının 
ve türünpn bekası için ve de kemale ulaş
mak için diğerlerinin yardımına ve müşare
ketine muhtaçtır."20 

Hace Tiist yiyecek. giyecek, mesken, sa
vunma gibi insanı toplumsal yaşama mec
bur eden doğal ve yaşamsal ihtiyaçlannı 
beyan ettikten sonra insaniann düşüncele
rinin, görüşlerinin, amaçlarının ve ilgilerinin 

20 Ahliik-ı Nosıri, s. 250, 320 ve 321; Tiisl, Nasi-

farklı olmasının felsefesini ve sınını açıklı
yor. Bu konu hakkında şöyle diyor: "İnsa
nın işi birbirleriyle yardımlaşma, işbirliği ve 
dayanışmayla yürüdüğü için Allah insanlan 
muhtelif görüşlere, yapılara ve isteklere sa
hip yarattı. Böylece herkes kendi tabiatma 
uygun mesleklere yönelir ve toplumsal ya
şam intizama kavuşur. B11 yüzden hekimler 
şöyle demişlerdir: İnsanlar eşit olursa top
lum helak olur.'>21 

İnsanın ihtiyaçlan, çeşitli içtimalann or
taya çıkmasına sebep olmuştur. Ev ve ma
halleden başlayarak şehir topluluğuna, sonra 
büyük milletler topluluğuna ve en sonda yer
yüzü topluluğuna dönüşmüştür.22 

Toplumsal hayatın bazı gereklilikleri 
olduğu daha söylemeden ortadadir. Bazıla
nna değinelim (Bu noktalann insanın özel
likleri arasında sayılabileceğini de söyleme
miz gerekir): 

1) Tekellüm: Eğer insan yaşamı diğerle-
. riyle işbirliği, yardımlaşma ve fikir alışverişi 

olmadan mümkün değilse, insaniann bir şe
kilde düşünceleri, bilgileri ve içlerinden ge
çenler hakkında birbirlerini bilgilendirmeleri 
gerekir. Bu yüzden en uygun ve en kolay 
yöntemden faydalanmışlardır. O da konuş-

ruddin; Şerh-i İşarat vet-Tenbihat, c. 3, s. 371; 21 Ahlôk-ı Nasın", s. 250-251. 
Kavaidu'l-Akaid, s. 32 ve 33. 22 A.g.e., s. 256. 
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makor. Kelimeleri ve cümleleri dile getire
rek kendilerini açıklaıi!_aktadırlar. 23 

2) Kitabet: Kişilerin ilmi miraslanndan 
ve tecrübeleriiiden muhtelif toplumlann fay
dalanabilmesi ve gelecek nesillere kalabil
mesi için yazı ortaya çılanışnr. Bu yolla ko
nuşma sırasında ağızdan dökülen kelimeler 
ve cümleler kitaplarda korunabilir.24 

3) Kanun: Şüphesiz küçük veya büyük 
her toplum, kanuna ve idaredye ihtiyaç du
yar. Toplum idarecisi kanuna dayanarak top
lumu yönetebilir, hallan masiahat ve men
faatini temin edebilir, ihtilafın, kargaşanın, 
tartışmanın ve yok olmanın önüne geçebilir, 
ihtilaf çıktığında sorunu çözebilir.25 

4. Tekınili ve Tekarnilli Hareket 

İnsan nefsi potansiyel becerilere, kabi
liyetlere ve semıayelere sahiptir. Kemale 
doğru yöneldiğinde ilim ve amel ile kendi 
becerilerini ve sermayelerini verimli kılmalı, 
Allah'a yaklaşmalı, kesretten vahdete ulaş
malı, şaşlanlık tozunu ve şüphe zilini ru
hunun çehresinden anndırmalıdır. Mülk ve 
melekfit aJ.eminin hakikatlerinden haberdar 
olmalı, rabharıl ilimle seçkinleşmeli, amel 
boyutunda da içsel kuvvelerini, nefsani is
teklerini ve ihtiyaçlarını, adalet ve itidalin 
hakim olacağı ve bütün becerilerinin ge
rektiği biçimde gelişeceği şekilde düzenli 
ve uyumlu bale getirmelidir.26 

İnsan kendi iradesini ilahi iradeye tabi 
kılar, nza makamına ulaşır, kendi kudretini 
ilahi kudret doğrultusunda kullanır, tevek
kül mertebesine erişir, kendi ilmini ilahi ilme 
gark edebilir, teslimiyet menziline yükselebi-

23 Tfisi, Nasiruddin; Esasu'I-İktibas, s. 344, 529 ve 
541. 

2A Ag.e., s. 61 ve 62. 
25 Ahlôk-ı Nasıri, s. 250, 320, 321 ve 346. 
26 Ag.e., s. 69, 70 ve 71. 

lir, sonunda da kendi varlığım yüce Rabbin 
varlığında fanileştirebilirse, bu yükselen şey
rio ışığında sonsuz ilim ve kudrete ve de son
suz varlığa ulaşabilir. Böyle ilerlerse Mabud 
ile arasında hiçbir hicap kalmaz.27 

5. Yalonlık Makamına Vanna 

İnsanın özelliklerinden birisi de ilahi ya
lanlık makamına varabilmesidir. Allab'a ya
kınlığın birçok mertebesi ve derecesi vardır. 
İnsan ilim ve salih amel ile bu makamın de
recelerine nail olabilir ama hayvanlar bu ma
kamdan nasipsizdir. Zira yapısal açıdan ge
rekli özelliğe sahip değillerdir.28 

Hace TGst Kuran'dan aldığı ilbamla, 
insanın ilim, salih amel, nefis tezkiyesi ve 
zatını dünyevi alakalardan tecrit etmesiyle 
kendisinde ilahi yakınlık makamına varma 
zemini hazırlayabileceğine inanmaktadır. 
Hace "İnsana bilmediğini öğretti."29 aye
tine ve "İyi arneller işleyiniz."30 ayetine is
tinaden insanın ilim ve salih arnelden oluşan 
iki kanadıyla ilerleyeceğini, kemal menzil
lerini ve derecelerini kat edeceğini "Dön 
Rabbine" nidasını duyuncaya dek ilerle
yeceğini ve ilahi yakınlık makamına vara
cağıru söylemektedir.31 

Bununla beraber her ne kadar insan yüce 
~emden aşağı inip cennetten kovulduysa da 
yine kullukla yükselebilir, ilk konumuna ve 
asıl vatanına geri dönebilir ve Allah'ın cen
netine girebilir. Ancak bu yükselişin şartı, 
sürekli iriSanı kendisiyle meşgul eden, ke
male ulaşmaktan alıkoyan ve hüsrana uğra
tan bu dünyanın karanlık seddinden geçe
bilmektir. Bu esasa göre insan ilim ve amel 

27 Ağaz ve Encam-ı Cihan, s. 63 ve 64. 
28 Ag.e. 
29 Alak/5. 
30 Muminun/51. 
31 Ah/ôk-ı Nasıri, s. 33 ve 34. 
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meydanında kendisini donatmalı ve diğerle- Maddibir şeyle karşılaştığında, o şeyin dizi 
rinin de elinden tutmalıdır. Böylece büyük ve şahsi sureti nefsinde şekillenir ve hafıza 
bir zafer kazanacakt:ı.r.32 yardımıyla o sureti saklayabilir.37 

2. Bölüm: Marifet 

İnsan iÇgiidüsel olarak ilmi sever ve ma
rifeti arar. Daha önce de söylendiği gibi in
sanın hayvana en önemli imtiyazı idraki ve 
bilgisidir. Haı;:e Nasir bu konuda kendinden 
geriye değerli düşünceler bırakmıştır. Bazı
lanna burada değineceğiz. 

Thrum 

İdrak ve bilgi, idrak edilenin suretinin 
idrak edende şekillenmesi ve zihninde be
lirmesidir. Bu esasa göre idrak edilen maddi 
bir varlık ise duyu organlanyla algılanıp 
sureti nefiste şekillendiğinde duyusal id
rak tahaklaik eder. Şekillenen suretin harici 
şeyden ayrı soyut bir suret olduğu açıktır. 
İdrak edilen, maddi bir varlık değil de so
yut bir varlık olursa insanın nefsinde bu
lunmasıyla idrak edilir, soyutlanması gerek
mez. Bununla beraber marifet ve bilgi, idrak 
edilenin idrak eden yanında bulunmasıdır.33 

MariCetin Kısımlan 

Marifet genel anlamıyla duyusal, hayali, 
vehmi, ş.k1134, şubucfi95, rabbant ve vabya.ffi36 

martfet olarak sınıflanclırılır. Biz burada Hace 

Hace TUst duyusal marifetin önemi üze

rinde duruyor ve marifetin ilk adımının ve 
ilmin anahtannın duyusal idrak olduğunu 
hatırlatıyor. Zira duyusal marifetin sadece 
gerekliliklerin idraldne zernin hazırlayıp 
gereklilikler idrak edildiğinde kesbt mari
federe lllaşılmasını sağlamakla kalmaclığı, 
doğal, deneysel, matematiksel ve fiziksel 
ilimlerin de bu marifet üzerine kurulu ol
duğu bilinmelidir.38 

2. Hayali Marifet: Bütün özellikleriyle 
beraber maddi bir şeyin idrakidir; ister o 
maddi şey hazır bulunsun, ister bulunmasın. 
Bu marifet, hayal kuvvesiyle gerçekleşir.39 

3. Vehmi Marifet: Maddi olmayan dizi 
manalann idrakidir.40 İnsanın karanlıktan, 
kuzunun kurttan korkınası buna örnek ola
rak gösterilebilir. 

4. Akli Marifet: Ha ce Nasir' e göre ha
kiki marifet akli şeylerin idrakidir, yani bir 
şeyin genel olarak, maddeden ve madde
nin özelliklerinden soyut biçimde idrak 
edilmesidir.41 Hace zaruı1, teorik ve eği
timsel ilimleri insan için gerekli telakki et
miştir. Zaruri ilimleri cennette su nehrine, 
teorik ilimleri cennette süt nehrine ve eği
timsel ilimleri cennette bal nehrine benze-

Nasir' e göre her birinin tammını vereceğiz. . terek hepsini insanın ilmi tekfunülü için ge
rekli bilmiştir.42 

!.Duyusal Marifet: İnsan zahiri duyu-
lan vasıtasıyla açık maddi varlıklan tanır. 37 Şerh-i lşarat vet-Tenbihat, c. 2, s. 323-326; Esasu'l

İktibas, s. Gl. 
32 A.g.e. 
33 Şerh-i lşarat vet-Tenbihat, c. 2, s. 310 ve 311. 
34 A.g.e., c. 2, s. 323-326. 
35 Evsafu'l-İşrak, s. 130-134. 
36 Sergüzeşt ve Akatd-i Felsefi-yi Hace Nasiruddin 

Tüsf (ilim, Alim ve Muallim nsalesinden naklen), 
s. 168-169. 

38 Keşfu'l-Murad fi Şerh-i Tecridu'l-ltikat, s. 231-
240; Telhisu'l-Muhassi/, s. 12, 13 ve 26. 

39 Şerh-i İşaral vet-Tenbihat, c. 2, s. 324-326. 
40 A.g.e. 
41 A.g.e. 
42 Tfi.st, Nasiruddin; Ravıatut-Teslim, s. 141 ve 

142. 
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Rabbam ilmin üç 
~ mertebesi vardır: ilki 

vahiydir ve enbiya ya 
mahsustur. Pey!iJllber'in 
mukaddes nefsi, makulat 
ve malumat haldkatlerini 
~ybi kaynaktan aldı!! 
_için ruhuyla kabul 
eder ve bunlarla ilim 
ve kemalin doru~a 
yükselir. Sonra eter 

· teblitle vazüelendirilirse 
~rabbani ilmi dijerlerine de 
- . _ ulaştınr. 

=;-. -;---~ . ... .. -

Hace başlangıç düzeyindeki ve açık ma
rifetleıin tek başına insanı düşüncede ha
taya düşmekten alıkoyamayacağına inaıiır. 
Bu yüzden insanın, teorik ve kesbi ilimiere 
ulaşabilmek ve düşüncesini hatadan koruya
bilmek için mantık kurallarını öğrenmesi ka
çınılmazdır. Zira düşünce, görüş ve edinim 
olmadan teorik ve kesbi ilimiere ulaşmak 
mümkün değildir. Düşünmek, meselelere 
ulaşmak, bir bilinmeyeni bilinene dönüş
türmek münasip bir mukaddimeyi ve özel 
bir sıralamayı gerektirir. Bu da mannkla 
mümkün olur.43 

5. Şuhudi Marifet: Akli ınarifetten daha 
üstün olan şuhucfi marifet:tir. Mükaşefe ve şu
hud ehli, varlık aleminin hakikatlerini müşa
hede edip inceleri er. Şüphesiz ateşi yalandan 
müşahede edip onun ışığıyla diğer varlıklan 
gören kimsenin marifeti, uzaktan gördüğü 
duman vesilesiyle ateşin olduğunu anlayan 
kimsenin marifetinden daha üstündür.44 

Hace Tfisi'ye göre şuhudi marifetin 
mertebeleri vardır ve huzu, dua, yakanş ve 
dünyevi alakalardan uzaklaşmakla bu mer
tebelere ulaşılabilir.45 

6. RabbaniMarifet: ilim öğretim, iktisap 
ve tefekkür olmadan direkAllah Teala'dan 
ve gaybi kaynaktandır. Hace Nasir bu konu 
hakkında şöyle yazıyor: Rabbam ilmin üç 
mertebesi vardır: İlki vahiydir ve enbiyaya 
mahsustur. Peygamber'in mukaddes nefsi, 
makulat ve malumat hakikatlerini gaybt 
kaynaktan aldığı için rUhuyla kabul eder ve 
bunlarla ilim ve kemalin doruğuna yükselir. 
Sonra eğer tebliğle vazifelendirilirse rabhani 
ilmi diğerlerine de ulaştınr.46 

43 Keş(u'l-Murad fi Şerh-i Tecridu'l-İtikat, s. 238-
240. 

44 Evsa{u'l-İşrak, s. 130-134. 
43 Fusuli'l-Akoid, s. 18-21. 
46 Sergiizeşt ve Akaid-i Felsefi-yi Hace Nasinıddin 

Tüsi (İ/im, Alim ve Muallim nsalesinden naklen), 
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Rabhani ilmin ikinci mertebesi ledünni kere cehalete müptela olmuştur ve uyan
ilimdir. Bu ~ertebe enbiya ve evliya ara- ması çok zordur.50 

sında müşterektir. Hızır hakkında şöyle söy-
lenmiştir: • 

"Biz ona katmıızdan bir rahmet ver
miş, kendisine tarafımızdan bir ilim 
öğretmiştik.'.>47 

Şüphesiz' ledünni ilim, öğretme ve te
fekkür olmcl.dan ulaşılan rabhani ilimdir. 
Allah'ın inayetine şamil olmayan ve ruhu 
buna hazır olmayan hiç kimse bu ilme ula
şamaz. Müminlerin Em.iri de (a.s) Resului
lah vasıtasıyla bu ilme ulaşmıştı. 48 

Rabhani ilmin üçüncü mertebesi ilhami 
ilimdir. Rabharıl ilham salihler için müyes
serdir. Bu ancak dünyevt alakalardan uzak
laşılması ve karanlık hicapların yırtılmasıyla 
mümkün olur. 49 

Alimler ve Cahiller 

Hace Nasir halkı, ilim veya cehalete sahip 
olmalan açısından dört guruba ayırmıştır: 

1) Alim: O bilen ve bildiğini bilen kim
sedir. Böyle bir kimseye uyulması gerekir. 

2) Gafil; O hakikatleri bilen ama bildiğini 
bilmeyen kimsedir. Şüphesiz bilgilendirilmesi 
ve gafletinden uyandınlması gerekir. 

3) Talip: O bilmeyen ve bilmediğini bi
len kimsedir. Böyle olanlar amaçladıklan 
menzile ulaşırlar. 

4) Cahil: O bilmeyen ve bilmediğini 
de bilmeyen kimsedir. Böyle bir şahıs iki 

s. 168 ve 169. 
47 Kehf/65. 
48 Sergüıeşt ve Akaid-i Felsefi-yi Hace Nasiruddin 

Tüsf (ilim, Alim ve Muallim nsalesinden naklen), 
s. 168 ve 169. 

49 A.g.e. 

Dikkat edilmesi gereken nokta şudur: 

Enbiyanın risaleti ilim taliplerini ve gafil
leri uyandırmak ve bilgilendimıektir. Bu· 
yüzden akll ilimlerin öğrenilmesi her ne ka
dar zaruri olmasa da alol kendisine ulaşa
madığı için nakli ilimierin öğrenilmesi za
ruridir. Enbiya ve imamların sözleri, yolu 
aydınlatan ışık gibidir.51 

3. Bölüm: Ahlak 

Hace Tilsi insan ve martfet hakkındaki 
bilgilerine dayanarak ahlak ve ahlak feJ.:>e
fesiyle ilgili görüşlerinden bahsetmiştir. Bu 
bölümde huy, ahlak, abiakın insanın davra
nışı ve kemali üzerindeki rolü, abiakın de
ğişebilirliği, ahlakla ablak1anmanın am~ 
yöntemi, lezzet, elen:ı, saa~et ve şekavet 
(mutsuzluk) gibi konulardaki görüşlerini 
işleyeceğiz. 

Huy 

Hace Nasir, aynı Miskeveyh ve İbn Sina 
gibi huyu nefse yerleşmiş meleke olarak gör
mektedir ki ona uygun fiiller ve daVranışlar 
kolaylıkla, şüpheye düşmeden, çok düşün
meye gerek olmadan kendisinden sadır ol
maktadır. Nefiste huyun ortaya çıkmasının 
kaynağı iki şeydir: 

a) İnsanların tabiatları: İnsanlar doğal 
olarak birbirlerinden farklı ahlaka sahip
lerdir. Bazılan iyi huylu ve rauftur, bazılan 
serttir, insanlardan kaçarlar ve ufak bir ra
hatsızlıkta öfkelenirler. Herkes kendi dav
ranışıyla huy altyapısının diğerlerinden ne 
kadar hazır olduğunu gösterir. 

50 Tilsi, Nasinıddin; Alıiiik-ı Muhceşeml, s. 57 ve 
58. 

sı Telhisu'I-Muhassil, s. 53-56. 
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b) Adet Nefsant melekenin ortaya çık
masında ikind etken adettir. Fiilin tekran 
sonucu nefis için bazı durumlar ortaya çı
kar. Bu durumlar·çabucak yok olursa adına 
hal denir. Kolaylıkla yok olmaz ve kalıcı 
olursameleke denir.52 

Bununla beraber ahlak, insanın nefsi
nin hangi melekelere sahip olduğundan ve 
iradl fiilierinin güzel olup olmadığından 
bahseden bir ilimdir. Nefsi tanıma, nefsin 
kuvveleri, nefsin kemali, kemale nasıl ula
şılacağı, kemal etkenleri ve engelleri gibi 
konular, ahlak ilminin temellerinden sayılır. 
Bu konular felsefede veya ahlak ilmi içeri
sinde ahlak felsefesi unvanıyla incelemeye 
tabi tutulurlar.53 

Hace Tilsi ahlakı iki düzeyde işlemiştir: 
Biri ahlllikonulan istidlal yöntemiyle beyan 
eden "filozoflann yöntemiyle ahlak'', diğeri 
"ameli ahlak'' ve irfant seyr u sülfiktur. Hace 
Ahlak-ı Nasıri'yi felsefi baloşla, Evsafu'l
İşrak'ı da irfant eğilimle yazmıştır. 

Ahiakın Rolü 

Hace Nasir Tüsl, Kuran-ı Kerim ayet
lerinden ve din önderlerinin rivayetlerin
den ilbamla, insanın ahiakın ışığında kendi 
nefsini aşağılıklardan, karanlıklardan ve pis
liklerden kurtarabileceğine, en üstün kemal
lere ulaşabileceğine ve kemalin son derecesi 
olanAllah'a yakınlık makamına varabilece
ğine inanır.54 Diğer bir deyişle ahiakın rolü 
o kadar büyük ve geniştir ki İslam Peygam
beri (s.a.a) kendi peygamberliğinin hedefi
nin üstün ahlakı tamamlamak ve kemale 
ulaştırmak olduğunu söylemiştir.55 Zira in
sanın nefsinde hayra ve şerre eğilim yerleş-

sı Ahiok-ı Nasın~ s. 101 ve 102. 
53 Ag.e., s. 48. 
54 Ag.e., s. 106 ve 107. 
55 Ahiok-ı Muhteşemi, s. 248-251. 
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tirilmiş, yapısında tekmil, tekfunül, yükseliş 
ve çöküş ortamı hazırlanmıştır. İnsan kendi 
haline bırakılmazsa, zulme ve ziyana tevec
cühü engellenirse şüphesiz kemale doğru 
hareket eder. Bunurıla beraber insarıların 
fıtratında saadete de şekavete de eğilim ol
duğundan ahlaka ihtiyaçlan vardır ve onlan 
şekavetten alıkoyacak ve saadete yönlendi
recek kimseler olmalıdır.56 

Hace Tilsi ahiakın ruhsal np olduğu, uy
gulama yönünün olduğu ve bir bilim unva
nıyla işlendiği noktasına değinerek iki bö
lüme ayrıldığını söylüyor: Biri faziletierin ve 
değerlerin korunması, diğeri nefsani hasta
lıkların tedavisi.57 

Bu esasa göre herkes başlangıçta kendi 
huylannı tarumalıdır. Eğer ahlakı güzelse 
ve iyiliklerle donanmışsa onlan korumaya 
ve nefsinde kalıcı hale getinneye çalışma
lıdır. Bunun için iyilerle arkadaşlık etmek, 
dünyaya dalanlarla otwup kalkmaktan uzak 
durmak, insanı Allah'tan uzaklaştıran yazı 
ve şiirleri okumaktan sakınmak ve dini va
zifeleri yerine getinnek gibi etkenlerden is
tifade etmelidir.58 

Elbette eğer insan kötü ahlaka sahip ol
duğunu teşhis ederse onlan uzaklaştırmaya, 
nefsirıi belak ve günaba götüren şeylerden 
arındırınaya, düşünce yardımıyla ve güzel 
davranışların tekranyla kendisinde iyi huy
lar oluşturmaya çalışmalıdır. Hatta eğer ge
rekirse kendisirıi kötü buylarına muhalif fi
illeri ve davranışlan yapmaya zorlamalıdır. 
Bu yöntem de müessir olmazsa Allah'a 
ağır ve zor sözler vererek ve de meşak
katli arneller yaparak kendisirıi pisliklerden 
uzaklaştırmalıdır.59 Bununla beraber insan 

ss Ahliik-ı Nasırf, s. 64. 
57 Ag.e., s. 152 ve 153. 
58 Ag.e., s. 155-165. 
59 Ag.e., s. 170-172. 
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düşünce, akıl ve irade nimetine sahip ol
duğu için her huyu seçebilir ve o huya uy
gun davranışlan sürekl.j. tekrar ederek o huyu 
kendisinde kalıa hale getirebilir. 

Ahialan Değişebilirliği 

Hace Tiisi ahiakın değişebilir olduğuna 
inanıyor ve abiakın değişmesinin mümkün 
olmadığını d,iişünen kimselerin görüşlerini 
de reddediyor. Ona göre insan, kendi ahlaki 
sıfatlannı, adetlerini ~e hatta melekelerini de
ğiştirebilir; istediği huyu, ona uygun davra
nışı tekrarlayarak edinebilir. 

Hace huylardan bazılanın değiştirme
nin zorluğu beraberinde getirdiğini itiraf 
ediyor. Bazılan şöyle demişlerdir: Her ki
şinin ahlaJG zati ve doğaldır. Bunlar ateş 
ile harareti gibidirler. Hararet ateş için na
sıl zatiyse ~ve ikisinin ayrılması mümkün 
değilse ahiakın değiştirilmesi de mümkün 
değildir. Hace cevabında şöyle diyor: İn
san akla, düşüneeye ve iradeye sahip bir 
varlıktır. Hangi huyu istese seçebilir. Böyle 
olduğu için eğitim-öğretimin, enbiyanın ri
saletinin, ödül ve cezanın bir anlamı vardır. 
İnsanın kendi ahlaJGnı değiştiremeyeceğine 
inanmak demek, aklın, düşüncenin ve ira
denin varlığının beyhude olduğuna ve şeri
atın, diyanetin ve eğitimin batıl olduğuna 
inanmak; her türlü edebin, ödülün, cezanın 
bir kerlara bırakılması ve aynı şekilde bü
tün suçlularm ve güna.lıkarlann heraat etti
rilmesi demektir.60 

İnsanın Tcıbiatı 

Hace şöyle diyor: "Stoacılar bütün insaiıla
nn iyi bir tabiat üzere yaratıldıklarına, kendi 
haline bırakılan herkesin hayra, iyiliğe ve fa
zilete doğru gideceklerine inanır. Ancak kö-· 
tülerle oturup kalkmak, şehvetlere yönelmek 
ve kendini terbiye etmemek, neticede tabi
an kötülüğe doğru sevk eder."61 

Başka bir gurup insan tabiannın şer üzere 

olduğuna, kendi haline bırakılırsa şeıre ve 
kötülüklere yöneleceğine inanır. Elbette 
eğitim-öğretim, terbiye ve iyilerle oturup 
kallana yoluyla tabiatın faziletlerle ve de
ğerlerle süslenmesi mümkündür.62 

Bu arada Galen, tabiatlan üçe ayırını.şO.r: 
Bazı tabiatlar hayır, bazı tabiatlar şer üzere
dir ve halkın bir kısmı da iki yönlüdür.63 

Hace Tiisi insaniann fıtratlannda hayır, · 
saade~ şer ve şekavet olduğuna, insan nef
sinde hayra ve şerre eğilimin bulunduğuna, 
hem yükselme hem de alçalma potansiye
line sahip olduğuna inanır.64 

Bütün bunlarla beraber insaniann tabi
atlan muhteliftir, aynı dış göriinüşlerinin 
muhtelif olduğu gibL Bu yüzden bazı tabi
atlar saadete ve hayra eğilimlidir. Faziletleri 
ve iyilikleri kabul etmeye daha yatkındırlar. 
Bazılan da şerre eğilimlidirler ve kötülük
leri kabule daha yatkınclırlar.65 Yıne de bü
tün herkes ahlakını, adetlerini ve melekele
rini değiştirebilir. Bu yüzden öğretmenler, 
eğitimciler ve hidayet önderleri, bazılan
nın iyi ahlaJG kabule daha yatkın olmasına, 
bazılannın ise güçlükle kabul etmesine 
rağmen insanlan terbiye etmeye çalışmış
lardır. Allah da birlayetini farklı tabiatlara HaceTiisi ahiakın değişebilir olduğunun 

üzerinde durduktan sonra insanın tabiatının 61 A.g.e., s. 103. 
hayır ve saadet üzerine mi yoksa şer ve şe- 62 A.g.e., s. 104. 

kavet üzerine mi olduğu konusunu işlemiştir. 63 A.g.e., s. 103-106. 
64 A.g.e., s. 64. 
65 A.g.e., s. 105. 60 A.g.e., s. 102. 
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sahip bütün insanlan kapsayacak şekilde 
genişletmiştir. 66 

AhJak ve GeliŞim Merhaleleri 

Ha ce N as ir' e göre ahlaki eğitim insa
nın doğal gelişim merhalelerine uygun şe
kilde olmalıdır. Zira ahlak, insanın tabiatında 
olan ve zamanla ortaya çıkan şey üzerinde 
çalışmaktadır. Öyleyse tabii kuvvelerin ge
lişimiyle uyumlu sahih ahlaki programlarla 
nefis tezkiyesine ve kuvvelerin hidayet edil
mesine çalışılmalıdır. 

İnsanın başlangıçta yemek, su ve istira
hat gibi bedensel ihtiyaçlan baş gösterir ve 
çocuk ağlayarak bu ihtiyaçlan giderme pe
şine düşer. Bunun için eğitim ve ahlak prog
ramianna da bu ihtiyaçlarla uyumlu olacak 
şekilde başlanmalıdır. Çocuğun doğal geli
şim merhalelerine göre de düzenlenmelidir. 
Zira bedensel davranışiann ve amellerin ne
fiste tesiri kaçınılmaz ve kesindir. Her dav
ranışın devamlı ve sürekli tekran, nefiste 
sağlam bir halin ortaya çıkmasını sağlar ve 
bu hal artık kolayca yok olmayacaknr. Eğer 
çocuğun doğal gelişim merhalelerine dikkat 
edilmezse fırsatlar kaçınlacaknr.67 

Bununla beraber ahlili ve eğitimsel 
programlar şehvet, öfke ve idrak gibi bütün 
kuvvelerin gelişimiyle adım adım uyumlu 
olmalıdır. Kuvvelerin zamanla gelişen sey
rinden gaflet edilmemelidir. Zira insanın 
tabiatının gerektirdiğinden sapmak, eğitimi 
sekteye uğratır. 

Lezzet ve Elem 

Lezzet ve elemin mahiyetini tanıma, in
sanın faziletiere yönelip kötü sıfatiardan uzak 

66 A.g.e., s. 64, 134 ve 251. 
67 Şerh-i lşarat vet-cenbihaı, c. 2, s. 307; Ahidk-ı 

Nasırf, 105-151. 

durmasında önemli rol oynar. Zira eğer bir 
insan iyi huydan kaynaklanan lezzeti ve kötü 
fiilden basıl olan elemi tarursa faziletiere 
amel etme ve kötü sıfatıardan uzak durma 
motivasyonu artar ve kolaylıkla kötü fiilie
rin zahiri lezzetinden vazgeçer. 

Hace Tı1s1 lezzet ve elemi iki idrak türü 
kabul ederek bu ikisini şöyle tanımlamış
tır: Lezzet mülayim ve nefisle uyumlu olan, 
nefsin hayn, kemali ve saadeti sayılan şe
yin idrakidir. Elem de mülayim ve nefisle 
uyumlu olmayan ve nefis için hayır ve ke
mal sayılmayan bir şeyin idrakidir.68 Bu
nunla beraber bir şeyin nefisle uyumlu ve 
mülayim olmaması, lezzet ve elemin temel 
rükünlerindendir. 69 

Lezzet ve elem iki losımdır: Duyusal ve 
akli. İnsan zahiri duyulan yoluyla duyusal 
lezzetleri algılar. Örneğin yeme, içme ve 
uyuma lezzetini bu şekilde idrak eder. Bu 
lezzetler insanın bedensel ihtiyaçlannı temin 
edebilmesi ve sıkıntılan kendinden uzaklaş
tırabilmesi için ona yerleştirilmiştir. Sonsuz 
olmadıklan, sıkıno. ve zahrnetlerle birlikte ve 
geçici olduklan halde insanlar bunlan elde 
edebilmek için sürekli çaba harcarlar. Hatta 
sadece duyusal lezzetlerin peşinde olan, bü
tün düşüncelerini ve enerjilerini bu tür lez
zetlere ulaşmak için harcayan ve duyusal 
lezzetlerin saadet kaynağı olduğunu sanan 
düşük seviyeli kimseler vardır.7° 

Aklilezzet zahiri duyularla idrak edil
mez, duyu organlarına ihtiyaç yoktur. Son
suz olmalanna rağmen kolay elde edil
medikleri, dakunulabilir ve hissedilebilir 
olmadıklan için genellikle herkes tarafın
dan istenilmezler.71 

68 Alı/dk-ı Nasırf, s. 222. 
69 Telhisu'l-Muhassil, s. 389. 
70 Ahidk-ı Nasırf, s. 71 ve 72. 
11 A.g.e., s. 73-74. 
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insanın nefis tezkiyesi ve tekmilinden 
güttüğü .hedef saadete ulaşmaktır. 

Başlangıçta saadetin ve kısımlarmm 
tanınması gerekir. Böylece saadete 
ulaşmak isteyenler, nihai hedefleriyle 
daha fazla aşina olurlar ve 
motivasy@nları artar. insanlar arasmda 
da saadete ulaşma şevki ortaya çıkar. 

Duyusallezzet evvela halis lezzet de
ğildir. Zira elemlerden sonra gelirler. İnsan 
açlık elemini tannaclıkça yediklerinden lez
zet almaz. Susuzluğun meşakkatine katlan
roadıkça su içmenin lezzetine varamaz. Bu 
lezzetler sa~ece elemlerden sonra gelmekle 
kalmazlar, elde edildikten sonra da zorlukla 
beraberdirler. 

İkincisi diğer lezzetleri kaybetmekle 
beraberdir. 72 

Üçüncüsü geçicidirler ve sürekli aynlık 
acısıyla iç içedirler.73 

Bununla beraber eğer insan duyusallez
zetlerin mahiyetini anlar ve bunların eksik
liklerini bilirse şüphesiz akli ve manevi lez
zetlere ulaşmak için duyusallezzetlerden 
vazgeçecektir. 74 

Saadet 

İnsanın nefis tezkiyesi ve tekmilinden giit
tüğü hedef saadete ulaşmaknr. Başlangıçta 
saadetin ve lasımlaruıın tanınması gerekir. 

72 Ag.e., s. 262. 
73 Evsafu'I-İşrak, s. 122-162. 
74 Keşfıı'I-Murad fi Şerh-i Tecridu'I-İtikııt, s. 250 ve 

251; Kavaidu'I-Akaid, s. 47. 

Böylece saadete ulaşmak isteyenler, nihai 
hedefleriyle daha fazla aşina olurlar ve mo
tivasyonlan artar. İnsanlar arasında da saa
dete ulaşma şevki ortaya çıkar?5 

Saadetin 'Thnımı 

İnsanın saadeti duyusallezzetlere ulaş
ınada değildir. Zira bu tür lezzetler noksan
lık ve acı.yla iç içe olmalan ve beraberlerinde 
sorunlar taşımalanna ilaveten ulaşıldıkla
nnda da hayallarıklığı yaratır lar. Bu ytp;den 
daha fazlası istenir. Ancak gerçek saadet, saf 
ve halis lezzettir. Acı ve sorundan annmış
tır. İnsan ona ulaştığında daha fazlasuu is
temez. öyleyse nefsaıll saadet insanın saa
detinin temeli ve bunun esası da felsefeye, 
cesarete, iffete ve adalete ulaşmaknr.16 

Hace Tı1st saadeti insanın özelliklerin
den sayıyor, hayvanlar haklanda kullanı
mını da caiz biliyor. Saadet ile kemal ve 
hayır arasında geniş ve derin bir bağ oldu
ğunu düşünüyor. n Pisagor, Sokrat ve Eflatun 
gibi büyük filozoflardan şöyle naklediyor: 
"Felsefe, adalet, iffet ve cesaret olan saadet, 

75 Ahlak-ı Nasırf, s. 80. 
76 Ag.e., s. 81, 83 ve 85. 
77 Ag.e., s. 81 ve 82. 
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nefs-i nankaya mahsustur, bedenin bunda bir 
nasibi yoktur .. Aristo ve Ştoacılar ise saade
tin nefs-i natıkayla irtibatlı olduğunu kabul 
etseler de bedensel saadetin nefsa.nl saadeti 
tamamladığına inanırlar."78 

Saadetin Mertebeleri 

Hace Nasir saadetin dereceleri ve mer
tebeleri olduğuna inanıyor ve Aristo'dan 
saadetin beş kısım olduğunu naklediyor: 
Bedenin, duyulann ve mizaan selameti ve 
saadeti; insanlara infakta ve ilisanda bulun
mak, mali saadet; iyi bir nama sahip olmak, 
toplumsal saadet; arzulara ulaşma ve ihtiyaç
lann giderilmesi saadeti; akli ve dinlsaadet 
İnsan, bu mertebelerin hepsine· ulaştığında 
kamu saadete ulaşı.r_79 

Hace Tfis'i Aristo'nun düşüncesini nak
lettikten sonra saadet konusunda iki temel 
noktaya değiniyor: 

1. Saadet üç türlüdür: Nefsa.nl, bedensel 
ve medeni Nefsani saadet, insanın kendi var
lık cevherini tanıması, ilahi ahlaka bürünmesi 
ve sonsuz lezzetlere ulaşmasıdır. Nefsa.nl sa
adete ahlak, mantık, matematik, fen bilimleri 
ve ilahi ilim dallannı öğrenerek ve Allah'ın 
emirlerine uyarak kavuşulur.80 

Bedensel saadet, beden, bedenin aza
lan ve organlan sağlam olduğunda müm
kün olur. Tıp, sağlık ve eczaalık dallan bu 
yolda insana yardımcı olabilir. Medeni sa
adet ise millet ve devlet gibi toplumsal dü
zenlerle, cemiyet ve geçim meseleleriyle 
irtibatlıdır. Bu alanda insan fıkıh, kelam, 
hadis, edebiyat, belagat ve nahivden yar
dım alabilir.81 

78 Ag.e., s. 83-86. 
79 Ag.e., s. 85. 
80 Ag.e., s. 154. 
sı Ag.e. 
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2. İnsan gibi bir varlığın saadeti, nefsa.nl 
saadet olmadan anlamsızdır. Zira onun var
lık cevheri tanınmadıkça, o saf inci perde
nin dışına çıkmadıkça, ilahi ahlaka bürün
medikçe, sonsuz lezzetlere ulaşmadıkça ve 
Hazreti Hakk'ın cemalinde gark olmadıkça 
saadet sadece mecazdır.82 

Saadetin Özellikleri 

Hace Tüs'i gerçek saadeti iki özellikle 
mümtaz kılm.ıştı.r: 

ı. Saadet halis tezzettir ve hiçbir acı ve 
elemle kanşık değildir. Saadetli insan asla 
hüzne ve hüsrana kapılınaz. Le?Xetlerin ve 
nimetierin zevaliyle üzülmez, mahbubunun 
kı.namasından ve aynlığından mabzun olmaz, 
sevdiğinin ölümüyle yıkılmaz ve amacına 
ulaşnğında kendisini kaybetmez. Bu lezzet, 
insan Allah' a yakınlaştığında, iradesi Allah' ın 
irade ve takdirinde faııi olduğunda, aslaAl
lah TeaJ.a'nın iradesine aykın bir fi.il ve dav
ranış göstermediğinde hasıl olur.83 

2. Gerçek saadet sabit, sonsuz ve değiş
mez bir şeydir. İnsanların durumunun değiş
mesi, zamanenin başka türlü olması, sorunlar 
ve musibetler ona tesir etmez. Çünkü saa
detli insan ne itidalden vazgeçer, ne kendi 
varlığının boyutlanyla ilgilenirken diğer bo
yutlardan geri kalır. Aksine hep zorluklar, sı
kıntılar ve musibetler karşısında sabırlı ve 
sağlam durur. Neşesini, sakinliğini ve kafa
sının rahatlığını kaybetmez.84 

Buna karşı kendi varlık cevherlerini kay
beden, fıtri i.ınkanlarından ve kabiliyede
rinden faydalanmayarı, kendilerini melekiit 
sofrasına davet eden aziz nebileri ve evli
yaları dinlemeyen, hak yoldan dönüp yan-

82 Ag.e., s. 78. 
83 A.g.e., s. 88-89. 
84 Ag.e., s. 93-94. 
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lış yoldan giden kimseler şüphesiz saadete 
ulaşamazlar.85 

4. Bölüm: Eğitim ve Öğretim 

Geçmiş bölümlerde Hace Tiisi'ye göre 
insan, marifet ve ahlak gibi eğitim-öğretimin 
temel esaslan işlendi. Şimdi onun eğitim ve 
öğretimle ilgili. düşüncelerini işleyeceğiz. Bu 
bölümde eğitim ve öğretimin zanrreti, eğiti
lebilirlik, eğitim ve öğretim yöntemleri, ço
oık eğit:inii, dini eğitim ve toplumsal eğitim 
konulan inc~lenecektir. 

EğitimveÖğrerurunZrunreti 

İnsan çeşitli becerilere, kabiliyedere ve 
altyapıya sahiptir. İçinde bayra, şerre, saa
dete ve şekavete eğilim vardır. Yapısında 
yükselmesi veya alçalması için zemin var
dır. Bu sebeple güçlerini eğitmeye, eğilim
lerini yönlendirmeye ve kuvvelerini geliştir
meye ciddi anlamda ihtiyacı vardır. Böylece 
ilınl ve arneli kemale, nihai saadete ve ya
kınlık makamına ulaşabilir. Eğitim, öğretim 

ve eğitimcilerin, öğretmenierin ve rehber
Ierin hidayetinin bu yolda çok işe yaraya
cağı açıktır.86 

yacak, onları fazilete ve kemale davet ede
cek, ilahi yalanlık makamına ve saadete gi
den yolu hazulayacaktır.88 

Aynı şekilde öğretiDenin makamını ve 
konumunu babanın konumundan daha üstün 
görmektedir. Zira öğretmen manevi yaşamı 
ve sonsuz saadeti hazırlar, baba onun maddi 
hayatını temin eder. Öyleyse öğretiDene nis
petle baba, ruha nispetle beden gibidir.89 

Eğitilebilirlik 

Yaratılış alanında madde tarafından su
retin kabulü, değişim ve tekfunülün teme
liyken manevi gelişim ve tekfunül alanında 
da eğitile bilirlik ve öğrenme, insanın eğitim
öğretiminin temellerinden sayılır.90 İnsan çe
şitli şartlardan ve durumlardan, iç ve dış et
kenlerd~. arkadaşlıklardan ve ilişkilerden ve 
de kendi fiil ve davranışlanndaİı etkilenir ve 
şahsiyetini şekillendirir. Eğer bu yapısal bir 
özellik olmasaydı gelişim ve tekfunül eğitim 
ve öğretim, hidayet, nübüvvet ve risalet bir 
anlam taşımazdı.91 Bu yüzden Allah'ın bize 
balışettiği büyük nimetlerden birinin eğitile
bilirlik nimeti olduğu söylenebilir. Bu nimet 
için Allah'a gerçekten şükretmeliyiz.92 

Hace Tiisi Kuran-ı Kerim ayetlerinden Eğitilebilirliğin Dereceleri ve 
ve rivayetlerden ilham alarak çooık eğiti- Mertebeleri 
mini ve öğretimini ebeveynlerin, öğretmen- Hace Tiisi'ye göre insanın egı~·tilebilir-
lerin ve' egı~'timcilerin üzerine faız bilıniş' , liği üç açıdan farklıdır: 
zorunlu eğitimi gerekli görmüştür.87 İli.m . ~· . . . ·~ · . 
öğrenmenin her Müslüman kadın ve erke- · ~· !<u~el~. e'?tileb~ligı: ~~ 
ğin üzerine vacip olduğunu söylemiş, halkı behimi, sebı ve m.~ o~ak uz~e uç nefsı 
seçkinlerin ve filozofların idare etmesini za- vardır. Hace bu uç nefsı, nefs-ı emmare, 

ruri görmüştür. Zira böyle bir idare, halkın 88 Alıiiik-ı Nasın", s. 64; Alıiiik-ı Muhteşemi, s. 63 

eğitim-öğretim görmesi için ortam hazırla- ve 64; Tı1si, Nasiruddin; Şive-i Danişpejuhi, s. 
56-63. 

85 Ag.e., s. 88. 
86 Ag.e., s. 64, 65, 69, 71, 247; Alıiiik-ı Muhteşemi, 

s. 22. 
87 Alıiiik-ı Nasıri, s. 105, 106 ve 136. 

89 Alıiiik-ı Nasıri, s. 271. 
90 Ag.e., s. 59-62. 
91 Ağaz ve Encam-ı Cihan, s. 35, 36, 59. 
92 Alıiiik-ı Muhteşemi, s. 449. 
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Sokrat' a şöyle 
dediJdeıini 

naldeder: "Sen 
neden daha çok 

' 

nefs-i levvame ve nefs-i munnainneye kar
şılık gelecek şekilde isimlendirmiştir. Fi
lozoflardan nakille nefs-i mülkl ve seb!yi 
eğitilebilir, nefs-i behimiyi eğitilemez ka
bul enniştir. Şöyle ki insanın onu eğitmesi 
çok zordur, sabırla direnerek diğer kuvve
leri eğinnelidir.93 

2. Kişilerin eğiti.lebilirliği: Hace Tüs!'ye 
göre insaniann eğitilebilirlikleri birbirinden 
farklıdır. Bazılannın bu alanda daha fazla 
hazırlığı vardır, kolaylıkla eğitilebilirler. 

Bir huy, rahatça önceki huyun yerine yer
leştirilebilir. Bu tür kişiler neciptir, kalpleri 
yumuşaktır, özel bir haya ve utanma duy
gusundan nasiplenınişlerdir. Bazılan ise bu 
hazırlığa sahip değillerdir. Eğitim ve hidayet 
karşısında direnç gösterirler. Işığı kabul et
meyen siyah bir taş gibidirler. Işığı bir taraf
tan alıp diğer taraftan yansıtan şeffaf camla, 
ışığı kabul etmeyen siyah mat bir taş ara
sında ne kadar da çok fark vardır.94 

3. Çocuğun eğitilebilirliği: Hace TGs! 
çocuklann ve ergenlerin, gençlerden ve orta 
yaşlılardan daha fazla eğitilebilir olduğuna 
inanır. Hace, Sokrat'a şöyle dediklerini nak
leder: "Sen neden daha çok çocuklara ve er
genlere ders veriyorsun?" Cevabında şöyle 
der: "Zira ağacırı yaş ve ince dalları eğil
diğinde kolaylıkla diizeltilebilir ama es
neklikten yoksun sert ve kuru dallar asla 
düzeltilemezler. "95 

Bununla beraber çocuğun eğitilebilir
liği, kendisinden gaflet edilmemesi ve özen 
gösterilmesi gereken önemli bir iştir. Daha 
başlangıçta ruhlarını muhabbetle doyurınak96 

93 Alıiiik-ı Nasırf, s. 76 ve 77. 
94 Ravzatut-Tes/im, s. 101. 
95 Ah/ôk-ı Nasın~ s. 229. 
96 Ag.e., s. 258. 
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ve ehil olmayanlada muaşeretten uzak tut
mak gerekir.97 

Eğitilebilirlik her ne kadar birkaç açı
dan farkir olsa da insanın yapısal özelliği 
sayılır ve insanın şahsiyetinin çeşitli iç ve 
dış etkenlerle şekillenmesi, alınan bu eği
timle olur.98 

Eğitim Etkenleri 
ı 

İnsanın şahsiyetini şekillendiren etken
ler arasında amelleri, davranışlan ve dü
şünceleri ~ayılabilir. Bir amel ve davranış 
tekrar edildiğinde kişinin derinlerine nü
fuz eder ve gitgide köklü bir meleke ha
line gelir. Öyle kolayca yok olmayacak 
kadar sağlam olur.99 Her fen, maharet ve 
zanaat tekrar edildiğinde nefiste kalıcı bir 
etki bıralar, kolayca zihinden silinemez.100 

Kalıcı o~ayan bütün amel ve davranışlar 
da tekrar· edildiklerinde insanın derinlikle
rinde kalıcı bir etki bırakır ve meleke ha
line gelir. Bununla beraber sürekli yaratı
lış ye mead düşüncesiyle yaşayan ve her 
an rububi c~ali müşahedeyle meşgul olan 
kimsenin nefsine tabi kuvveleri bu mukad
des alana uygun suretleri kabul eder. Bu 
şekilde cennette ölümsüzlük güzelce tef
sir edilebilir. Buiıun karşısında hayatının 
her arıını güiıah ve zulümle geçiren, küfür 
ve zulüm kendisinde meleke haline gelen 
kimse'içinae sonsuz azap tamamen açık
lanabilir bir olgudur.101 

İnsan üzerinde tesir bırakan etkenler
den bir diğeri arkadaştı.r. Arkadaşın insan 
şahsiyetini şekillendirmedeki müessir rolü 
irikar edilemez. Hace TGsi'ye göre arkadaşın 
97 Ag.e., s. 222-223. 
98 Ağaz ve Encam-ı Cihan, s. 59. 
99 Ahlôk-ı Muhteşem!, s. 364 ve 377. 
100 Ağaz ve Encam-ı Cihan, s. 35. 
101 Ah/ôk-ı Nasırl, s. 282. 

davraruşlanrun, sıfatlanrun ve özelliklerinin 
insan. üzerindeki tesiri kaçınılınazdır.102 Bu 
yüzden insan bu kaçınılmaz etkiden gafil 
olmamalı, kötü huylardan annmış ve faZi
letiere boyanmış kimselerle muaşerette bu
lunmaya çalışmalıdır. Hace iyi arkadaşı, en 
azından güzel kolrusundan faydalanılan bir 
aktara benzetmektedir.103 

Bu esasa göre kemal peşinde olanlar, 
kemale ulaşabilmek için kfunil bir insanın 
peşinde olmalı, onunla oturup kalkmalı ve 
sözünü dinlemelidirler. Zira kemale ulaş
mak isteyen her varlık, kemalinden fay
dalanabilmek için kendisini daha üstün 
bir varlığa teslim etmelidir. Toprak kendi
sini bitkilerin tasarrufuna soktuğunda, bitki 
onun özünden faydalanır ve onu bitkiye çe,. 
virir .. Bitki hayvanın .ihtiyarına girdiğinde 
hayvansal hayatın etkileri onda görünür.ı04 
İnsan da ilim, hasiret ve zekayla, kemale 
ulaşabilmek için salihlerle oturup kalkar 
ve onlara uyar.105 Bu hususta her şeyden 
daha üstün olan Allah'la birlikte olmak 

' 
Allah'ı anmak ve O'na teslim olmaktır. 
Bunlar insanın davranışıanna ve düşünce
sine ilahi renk katar. 106 

Usul ve Yöntemler 

Eğitim ve öğretim kurallar ve genel si
yasetler üzerine kuruludur. Bu kurallara eği
tim ve öğretim usulleri denir ve bazı yön
temlerle uygulamaya geçirilirler. Hace TGsi 
bu usullerden bir kısmını açıklamıştır. Biz 
de bunlan aktarmakla yetineceğiz. 
102 Ahlôk-ı Muhteşem!, s. 364-377 ve 532-534. 
103 Şive-i Danişpejuhl, s. 73-91 ve 117. 
104 Ravzatut-Teslim, s. 96 ve 98. 
1os Ag.e. 
106 Ağaz ve Encam-ı Cihan, s. 63 ve 64; Evsafu'/

Eşra{, s. 142 ve 152; Ahlôk-ı Muhteşem!, s. 65; 
Ah/ôk-ı Nasıri, s. 149. 
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ı. Yeteneğin Keşfi 

İnsanların ilim öirenme ve uzmanlık 
alanlarında yetenekleri, zihinsel hazırlık
lan, becerileri ve kişisel ilgileri birbirinden 
farklıdır.107 Eğer her insanın ilim, bilim ve 
zanaat alanlarına olan ilgisinin ölçüsü belir
lense, yani yetenekleri keşfedilse ve buna uy

gun alana yönelmesi sağlansa şüphesiz göz 
alıa başanlara ulaşacaktır.108 

Hace insanların ilim, fen ve zanaat alan
larındaki yeteneklerinin, becerilerinin ve ilgi
lerinin farklı olmasının yüceAllah tarafından 
alınmış ince bir tedbir olduğunu düşünü
yor. Bunun insanlık ve toplumsal düzenie
rin idaresi için gerekli olduğuna inanıyor. 
Her şahsı kendi yeteneğini, becerisini ve 
ilgisini ferasetle keşfetmekle vazifeli görü
yor. Bunlan keşfederken öğretmenlerinden 
ve eğitimcilerinden yardım alması gerekti
ğini söylüyor.109 Bu önemli konuya tevec
cüh göstermemesinin güçlerinin heder, ye
teneklerinin seıneresiz ve ömrünün zayi 
olmasına sebep olacağını bilmesi gerektiği
nin üzerinde durur.110 

Hace ebeveynlerin, öğretmenierin ve eği
timcilerin vazifelerinden birinin çocukların 
yeteneklerini ve ilgilerini keşfetmek oldu
ğunu söylüyor: "Aile bireylerinin her biri
nin belli bir hedefe yöneltilen kendine özel 
yapısı, davranışı ve hareketi vardır. Bu yüz

den bir tabip konumunda olan ev reisi, aile 
bireylerinden her birinin tabiatını, ~zellikle
rini ve ilgilerini bilıneli, onlan kemallerine 
doğru yönlendirmelidir."uı 

107 Ahlak-ı Nasıri, s. 281 ve 282. 
108 Ag.e., s. 227 ve 228. 
109 Şive-i Danişpejuhl, s. 76. 
uo Ahlôk-ı Nasıri, s. 227-228; Şive-i Danişpejuhl, s. 

76. 
uı Ahidk-ı Nasıri, s. 209, 304 ve 305. 
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Hace Tfisi çocukların ve ergenlerin ye
teneklerini keşfetmeyi ebeveynlerin ve eği
timcilerin vazifesi olarak görüyor, çalişan
ların yeteneklerinin keşfedilmesi gerektiğini 
de hatırlatarak şöyle söylüyor: "Öncelikle 
toplumdaki her ferclin yetenekleri, beceri
leri ve ilgileri keşfedilmeli, sonra her biri 
bunlara uygun meslek ve uzmanlık dalına 
sevk edilrnelidirler." Hacebu konunun üze
rinde duruyor, bu esasa dikkat edilmeıse 
ortaya çıkacak durumun ineği koşmaya, atı 
da saban sürmeye zorlamaya benzeyece
ğini belirtiyor.ıu 

Hace tabiatların farklı olmasını yetenek
lerin, becerllerin ve ilgilerin farklı olmasının 
etkenlerinden biri saymıştır. Milletlerin, üm

metlerin ve ırkların113 farklı özelliklerine ve 
her bir ferdin tabiatının farklı olmasına de
ğinerek bu özelliklerin ve becerllerin keşfi
nin ve tanınmasının doğru yolu, mesleği ve 
uzmanlığı seçmede daha fazla bilgiye sahip 
olarak doğru seçim yapmasında müessir ol
duğunu savunmuşttır.114 

2. Thbiatla Uyumlu Olmak 

Tabiatla uyumlu olmak ve ona uymak, 
eğitim ve öğretimin esaslarından biridir. Bu 
esas Miskeveyh ve İbn Sina gibi Hace'den 
önceki filozoflann düşüncelerinde olduğu gibi 
ondan sonra gelen eğitim alimlerinin sözle
rinde de vardır. Ancak Hace kuvvelerin za
manla gelişim seyrine teveccülı göst.enniştir. us 
İbn Miskeveyh daha çok yenidoğanın doğal 
gelişimiyle ilgilenmiştir. Jean Jacques Ro
usseau da tabiata dayanmış ve zaman ve 
mekan özelliklerinden soyutlanmış bir eği
time teveccüh e~tir. 

uz Ag.e., s. 241-242. 
113 Ag.e., s. 243-244; Esasu'I-İktibas, s. 568-569. 
u4 Ahidk-ı Nasın~ s. 243-244; Esasu'I-lktibas, s. 568-

569. 
us Ahidk-ı Nasırl, s. 150, 151 ve 222. 
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Hace Tı1s1'ye göre çocuk eğitiminde 
onun tabiatı ve nefis kuvvelerinin zaman 
içerisindeki seyri .~dır. Kuvveleri
nin gelişim merhaleleriyle uyumlu olan bir 
eğitim-öğretiine başlanmalıdır. Zira eğitim 
zanaattır ve zanaat tabianan alınma; tabiat 
öğretmen ve zanaat öğrenci konumundadır. 
Bu yüzden insan kuvvelerinin ortaya çılaşı 

1 

ve varlıksal siralamasının nasıl olduğu üze-

rinde düşiin.rrl.eJ.i.yiz. Soma eğitimsel prog
ramımızı o zamansal seyirle uyumlu hale 
getirmeliyiz. 

' Hace kuvvelerin ortaya çıkış sırasım 
ve zamansal seyrini dakik biçimde açıklı
yor ve şöyle hatırıatmada bulunuyor: "Ço
cukta kendini gösteren ilk kuvve yiyecek 
isteği ve yiyeceğe ulaşma çabasıdır. Anne
den doğar doğmaz kendisine öğretilmediği 
halde süt p~şine düşer. Ağlayarak bağırarak 
bunu ister. Sonra öfke kuvvesi ortaya çıkar. 
Zararlı şeylerden kaçınır ve kendi menfaa
tine ulaşınaya çalışır. Soma idrak kuvvesi 
zahir olur."116 

Devamında şöyle diyor: "Fazilet talibi 
kuvvelerin zaman içerisindeki seyrine ve ta
biattan öğrenilen eğitime teveccüh etmeli
dir. Önce şehvet kuvvesini, soma öfke kuv
vesini düzeltmelidir. Daha sonra idrak kuv
vesi üzerinde çalışmalıdır."117 

. ! 

Hacebu konuda başka bir noktaya daha 
değinmiştir: "Tabiatta bir denge söz konusu . 
olduğu, varlık illemindeki süreklilik, nizarn 
ve intizam adalet üzere kurulduğu gibi, eği
tim ve öğretimde de tabiattan alınan itidal 
esasına riayet edilmelidir ki insanın varlığı
nın bütün boyutlan gelişebilsin."118 

116 A.g.e. 
117 A.g.e., s. ısı. 
118 A.g.e., s. 146-147. 

3. Allah'ı Arama ve Din isteme · 
Fıtratıyla Uyum 

Hace Tiis!'ye göre fıtrat ve din ile uyum, 
eğitim ve öğretimin esaslanndandır. Bütün · 
eğitimsel düşüncelerin, kendisinin ilahi si
yaset diye adlandırdığı fıtrat ve din temeli 
üzerine olması gerektiğini söyler. Zira Al
lah, insanı bu yapı üzere yaratmış, eğitimini, 

gelişimini ve kemalini bu yolla mümkün 
lalmıştır.U9 Çünkü insanın ilk eğitimeisi din, 
ikincisi felsefedir. Şeriat su gibi hayat kay
nağıdır; insanı helak olmaktan kurtarır ve 
onu yeniden canlandJnrl2°, bütün alanlarda 
saadetini ve huzurunu temin eder. 

Bu esasa göre eğitimsel programın, in
sanı illemin kaynağıyla tanışttıması ve onu 
iradesini, ilmini ve kudretini ilahi irade, ilim 
ve kudrete tabi kılacağı yere kadar ilerlet- · 
mesi gerekir.121 İşte Harise b. Zeyd'i bu 
uyum yakin, rıza ve teslim makamına ulaş
tırdı. Hz Peygamber (s.a.a) ona ''Ne halde
sin?" diye sorduğunda "İmana ve yakine 
ulaştım ki Dişanesi şudur: Şu anda cennet 
ebiine bakıyorum, birbirleriyle görüşüyor
lar." dedi. Peygamber Efendimiz (s.a.a) 
şöyle buyurdu: "Bu gencin kalbi yakin nu
ruyla aydınlanmış tır. "122 

Şüphesiz bu esasın görmezden gelinmesi, 
şehvet ve öfkerıin hakimiyeti olan şeytarıl si
yasetin eğitimsel düşüncelere ağır basmasına 
sebep olur.123 İnsanı çöküşe süıiikler. Dün
yada fıtrat ve dinle uyum içinde olmadığın
dan ve kendi varlık boyutlarını geliştireme
diğinden, ahirette kendi hazırladığı azaplan 
çeloneye mecbur olur, azaptan kurtulmak is
tedikçe tekrar azaba geri döndüıülür. 124 Buna 

U9 Ahlıik-ı Nasın~ s. 109. 
120 A.g.e., s. 278-279. 
121 A.g.e., s. 79, 163 ve 284. 
122 Ağaz veEncam-ı Cihan, s. 1&-18. 
123 Ahlıik-ı Nasıri, s. 79, 163 ve 284. 
124 Secde/20. 
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karşın yaşamlaruU elin temeli üzerine ~
lar ve fıtratliınyla uyumlu olarak çaba gos
terenler, kendi hazırladıklan cennette son-

" 125 suza dek kalacaklardır. 

Ha ce Tfisi bu esas üzere aynnolı şekilde 
dini eğitimden bahsetmiştir. Bunlan ilerde 

işleyeceğiz. 

4. Gelişim Merhalelerine Riayet 

Hace Nasir tabiata uyma ve her varlığın 

bii gelişim ve tekfunülünün zamanla, mer-ta . ~· . 
balemerbale ileriediği esası üzerıne egıtım 
ve öğretimin de merbaleleri olduğu, eği~
öğretim programlarında bu ~erhal~ere n
ayet edilmesi ve insanın varlı.~ ~ b?
yutlannda fiiliyata dönüşmesııçın munasıp 
üsluplarla uygulanması gerektiği üzerinde 
duruyor.ııs Çocuğun eğitim-öğre~. mer
balelerinin zamanla gelişim ve tekfunül esa
sına göre eğitim ortamında, kuvvelerin z~
manla şekillenmesinin niteliğine ve çocuga 
öğretim üslubuna değiniyor. 

a) çocuğun eğitim ve öğretim 
merbaleleri 

ı. Süt çağı: Bu merhale çocuğun do
~ undan iki yaşına kadar olan dönemguro cukl .. 
dir. Ebeveynlerin vazifesi ço anna ı~ 
bir isim seçmektir. Zira ona uygunsuz bır 
isim verirlerse ömrü boyunca bunun sıkın
osını çeker.121 Eğer sütannesi olacaksa bu 
sütannesi güzel ahlaklı olmalı, yetenek ve 
zeka açısından da kabul edilebilir düzeyde 
lmalı ahmak olmamalıdır. Zira sütaoo~ 

~inin birçok sıfatı, süt yoluyla çoaık üz~ 
rinde etki bırakır.128 

125 Furkan/16. 
126 Ahlük·ı Nasıri, 64-93. 
U7 A.g.e., s. 222. 
128 A.g.e. 

116 

2. Edep verme: Süt çağının sona erm~ 
sinin ardından çocuğun eğitimi başlamalı 

ve ehil olmayarılarla bir arada olma.Sı en
gellenmelidir. Zira yaşıtlanoın, oyun arka
daşlannın ve bir arada bulunduğu kişilerin 
çok tesiri altında kalır. Bu yaş merhalesiode 
onun yanında iyilikleri, yücelikleri ve değer
leri övülürse bunlara yönelir.129 

3. Din ve ahlak eğitimi: Çoaık öğren
meye hazır olduğunda ona öğretilmesi ger~ 
ken ilk şey dini ve ahJ.lli öğretilerdir. Çoaık 
en başından Kuran, din alıkfuıu, sünnetler ve 
dini vazifeleriyle aşina olmalıdır ve bu öğ
retiler ruhuna işleroelidir.130 

Hace Tiist bu konuda şöyle diyor: "Sün

net ve di.nt vazifeleri ona öğretiDeliler ve 
bunlara uymaya teşvik etmeliler. Hayn ve 
edebi yanında methetmeli ve kötülükleri lo.
namalılar ... Bu merhalede çoaık ahlaki ha
senelerle aşina lalınmalı131 ve kötü huylar
dan ve çirkinliklerden alıkoyulmalıdır. Zira 
çocuk gelişiminin başlannda daha çok kö
tülüklere yönelir.132" Hace çocuklara rivayet 
ve şiir öğretilmesini tavsiye ediyor. Elbette 
onu güzel ahlaka teşvik edecek şiirler öğr~ 
tilmelidir. Gazelden, aşktan, şaraptan bahs~ 
den şiirleri öğretmekten kaçınılmal.ıdır.133 

4. Tamamlayıcı eğitim: Başlangıç düz~ 
yindeki eğitim sona erdikten sonra tamam
layıcı eğitim başlamal.ıdır. Bu merhale ço
cukluk döneminin sonu olduğu için dakik 
düzenlenmiş bir eğitim-öğretim programını 
gerektirir. Bu yüzden kişinin yeteneğine ve 
ilgisine balo.larak yapılan bir program daha 
gerçekçi olacaktır. Eğer ilim öğrenmeye ilgi 

duyuyorsa önce ahlak ilmini öğrenmeli, sonra 

129 A.g.e., s. 223. 
130 A.g.e. 
131 A.g.e., s. 222-226. 
132 A.g.e., s. 223. 
133 A.g.e., s. 223-224. 
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insan şehvet, öfke ve idr ak kuvvelerine . 
sahiptir. Bu kuvveler zamanla ve 
suayla zahir olurlar. önce şehvet 

kuvvesi, sonra öfke kuvvesi ve 
nihayetinde idrak kuvvesi zahir 

1 

.olur. E!itpn·ö~etim pro!famlan 
fulrlanirken bu kuvveterin ortaya 
pkına zariıWnın. seyri clildCate 

·.. 
1 ahıimahdu. 

-· r , 

teorik felsefe ilimlerini öğrenerek önceki mer- kuvvelerine sahiptir. Bu kuvveler zamanla 
halede öğrendiklerini tamamlarnalıdır.134 ve sırayla zahir olurlar. Önce şehvet ktNvesi, 

5. Bu nierhalede ona toplumsal muaşe
ret adabı ve topluma uyum sağlama etken
leri öğretilmeli, refah peşinde olmaktan, ni
metlere dalmaktan ve gösteriş yapmaktan 
uzak tutulmalıdır.135 

6. İş ve çalışma: Taroamlayıa eğitim dö
nemi sona erdiğinde gence iş ve çalışma or
tamı sağlanmalıdır. Bu yolla işin ve çalışma
nın tadına vanr ve geçimini sağlar.136 Hace 
Tiisi'ye göre bir baba çocuğunun bir zanaata 
yöneldiğini görürse en iyisi önce onu evlen
dirmesi ve evini ayırmasıdır. Böylece daha 
fazla motivasyonla işini yapar.137 

b) Kuvvelerin zamanla şekil alınası 

Daha önce söylediğimiz gibi HaceTiisi 
şöyle diyor: İnsan şehvet, öfke ve idrak 

134 Ag.e., s. 227. 
135 Ag.e. 
136 A.g.e., s. 229. 
137 Ag.e. 

sonra öfke ktNvesi ve nihayetinde iclrak kuv
vesi zahir olur. Eğitim-öğretim programlan 
hazırlanırken bu kuvvelerin ortaya çıkma za
manırun seyri dikkate alınmalıdır.138 

c) Çocuk eğitimi üslubu 

Hace Tiisi şöyle diyor: "İnsan tabianna 
ilmi ve arneli kemale eğilim yerleştirilmiş
tir. Eğer eğitim-öğretim programı marifet, 
felsefe ve maslahat esasına göre düzenle
nirse kendine yakışır gelişimi gösterecek, 
her yönden ıslah olacak, olması gereken 
i.l.ml ve arneli kemale ulaşacaktır.139 Hazır
lanan programlarda dikkat edilmesi gere
ken noktalardan biri, eğitim seyrinin ko
laydan wra, somuttan soyuta ve kuraldan 
teoriye doğru ilerlemesidir.140 Bu eğitim
sel tedbir, ders konulannın ve metinleri-

138 Ag.e., s. 146-151. 
139 Ag.e., s. 64 ve 93. 
140 Şive-i Danişpejuhi, s. 88, 89 ve 113. 
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nin başlangıçta kolay öğrenebilecek şekilde 
düzenlenmesini sağlcir.141 

Hace TıJ.si!ye göre yukanya doğru seyir, 
manevi eğitim ve insanın kemale ulaşması 
zamanla olur ve çeşitli merhaleleri vardır. 
Aynı şekilde aşağıya inişi ve çöküşü de za
manla olur ve muhtelif merhaleleri vardır. 
Hace, Peygamber efendimizin (s.a.a) "Kırk 
gün ihlaslı olan ve Allah nzası için çalışan 
kimsenin kalbinde hikmet çeşmesi alanaya 
başlar ve hikmet, kalbinden diline cari olur" 
rivayetinden ilham alarak insanın kemali
nin zamanla olduğuna inanır ve şöyle der: 
"Tevfiki olan her gün çalışır, değerli has
lederini artınr ve zamanla kemal mertebe
lerini geçer."142 

5. Muhatabm Anlayış ve Zekisına 
Riayet 

Şüphesiz öğrencilerin zekası ve anlayışı 
birbirlerinden farklıdır. Kişilerin farklılıkla
nnı millahaza etmek, onların konuları an
layış ölçüsünü dikkate almak, onlarla aynı 
düzeye inmek ve aynı dili konuşmak eğitim
öğretimin temel esaslarındandır. 

Hace Tust yüce İslam Peygamberi'nin 
(s.a.a) "Dahi peygamberler, halkın akıl ve 
idrak ölçüsüne göre onlara hitap etmekle 
görevlendirilmişlerdir"143 buyruğundan iJhaın 
almış ve filozofların yönteminden faydalan
mı.ştır. Filozoflar karşılarındaki kişiye göre 
bazen kıyasla yetiniyor, bazen hitabe, şiir, tar
tışma ve ikna yöntemlerini kullanıyorlardı. 144 

Hace de öğretmenlere, mübelliğlere ve eğitim
öğretim programı hazırlayanlara, öğrencile
rin ve muhatapların eğitimi ve gelişimi için 
önce onların farklı özelliklerini ve sıfatıarını 

141 A.g.e. 
142 A/ılôk-ı Muhteşemi, s. 3-5. 
143 Alıiiik-ı Nasıri, s. 283. 
144 A.g.e., s. 283-284. 
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tanırnalannı, zeka ve anlayış farklılıklamu 
dikkate almalannı, aynı dili konuşmaya ve 
aynı düzeyde olmaya çalışmalamu ~e her 
guruba zeka ve anlayış durumlarına ve şart
larına uygun program hazırlamalamu tav
siye ediyor.145 

Hace'ye göre öğretmen öğrencilerine ders 
anlatacağı ve derste bulunduğu zaman onla
rın düzeyinde ve onların diliyle konuşmalı
dır. Hatip ve mübelliğ de halkla karşı karşıya 
geldiğinde muhataplarının hal ve vasıfl.arına 
aşina olduktan sonra onlann anlayışına uy
gun bir konuşma yapmalıdır. Muhatabı avam 
halk ise konuşmasına hitabe, ikna ve tahay
yili ile başlamalıdır. Zira onlar hitabe ve ta
hayyülden daha çok etkilenirler.146 

Hace, halka konuşma yapan ve eğiti.m
öğreti.mle uğraşan kimselerin iki temel nok
taya dikkat etmeleri gerektiğini söylüyor: 

1. Her malifet ve ilim, her şahsa öğreti.le
mez. Her ilmin bir ehli vardır ve ehil olma
yana o ilmi öğretmek zulümdür. Bu yüzden 
herkese felsefi delilleri, kelamt meseleleri, 
usul-i akaidin bütün şüphelerini ve müşkül
lerini anlatmak lazım gelmez. Zira bazen 
ilikada ilgili bir şüpheden bahsedilmesi ve 
şahsın bunu algılayarak tatmin olması müm
kündür ama cevabını hazmedemeyebilir. Bu 
açıdan eskiden beri filozoflar avam halkı bu 
konulara girmekten alıkoyuyarlardı ve her 
sözü her yerde söylemiyorlardı.ı47 

2. Beş sanatla aşina olmak: Öğretmen
ler, eğitmenler ve mübelliğler mantığın beş 
sananna aşina olmalıdırlar ve münasip du
rumlarda bunlardan faydalanmalıdırlar. Her 
şahısla ona özel dil ile koriuşmalıdırlar.148 De-

145 Ravzatut-Tes/im, s. 27 ve 30; Esasu'l-İktibas, s. 
345-348, 515 ve 588. 

146 A..g.e. 
147 Telhisu'l-Muhassil, s. 471-472. 
148 Esasu'l-İktibas, s. 585-588 ve 345-348. 
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lilden kendi özel yerinde, cedelden kendi 
müşahhas konumunda istifade etmelidirler. 
Çünkü bu durum mubatabın aniayabilmesi 
için gerekli ortamı hazırlar. 

6. Müşavere 

Eğitim ve öğretiinde kabul edilmiş yön
temlerden biri müşaveredir. Hace TGst bu 
konu hakk:ı.nda şöyle diyor: "İnsan, hayatı
mn bireysel ve toplumsal her alanında mü
şavereye ihtiyaç duyar. Gelir-gider meselele
rinde, iş-gü~ ve uzmanlıkta, şehrin emniyeti 
ve korunmasında, ülkenin idaresinde, savaş 
ve banş konulannda .. . Aynı şekilde her sını
fın, kendi sınıfının işleri için müşavereye ih
tiyaa vardır. Zira hemfikir olarak, fikir alış
verişinde ve müşaverede bulunarak hayra ve 
maslahata daha kolay ulaşılır, şerrin ve zi

yanın da 9nüne geçilir.149 Müşaverenin iki 
ısolahı olduğunu söylemek gerekir: Biri gü

nümüzde eğitim-öğretim düşünürlerinin ve 
psikologlann üzerinde daha çok durduğu özel 
ısolah; diğeri tarihçesi oldukça eski olan ge
nel ısolah. Hace TGs! müşavereyi daha çok 
ild.nci anlamıyla kullanıyor. 

Hace öğrencilere, tahsil görecekleri bö
lümü seçeceklerinde meşveret edilme liya
kati taşıyan kimselere danışmalanın tavsiye 
ediyor. 150 Aynı şekilde öğrenim babında, öğ

rencilerin öğrendikleri dersi karşılıklı tartış
malan gerektiği üzerinde duruyor. Zira bir 
saat tartışma, bir ay boyunca dersin tekrar 
edilmesinden daha iyi olabilir.151 Tartışma, 

meşveret ve görüş alışverişi için seçilen ar
kadaşın insaflı, iyi huylu, beklentisi az, ça
lışkan, az konuşan ve vaktin değerini bilen 
biri olmasına dikkat edilmesini, asla tembel, 

149 Şive-i Danişpejuhl, s. 90. 
ıso Ag.e., s. 72. 
ısı Ag.e., s. 72-73-90. 

geveze ve beklentisi yüksek kişilerle tartış
maya girilmemesini tavsiye ediyor.152 

Meşveret ve görüş alışverişinin irfani 
seyr-u sülük ve nefis tezkiyesi alanında da 
özel bir yeri vardır. Bir insan arzulanan ke
male ulaşmayı ve varlık boyutlannın tomur
cuklanmasını isterse, kendisinin içindeki 
ve dışındaki eksikliklerini ve ayıplanın gö
rebilmek için salahiyedi ki.mselerle oturup 
kalkması, onlarla ünsiyet kurması, meşve
ret etmesi, onlardan ısrarla ayıplanın söyle
melerini istemesi ve sonra kendisini o ayıp
lardan arındırması gerekir.153 

7. Muhabbet 

Muhabbet, eğitim ve öğretimde müessir 
olan i:i5luplardan birisidir. Ebeveynler, eği-· 

tirnciler ve öğretmenler bu üslubu uygula
yarak eğitim-öğretim amaçlarına hızlı ve 
kolay şekilde ulaşabilirler. 

Hace Tiisi muhabbeti insanın zati özel
liklerinden biri kabul ediyor ve şöyle di
yor: ''İnsan kelimesi nisyan kelimesinden 
değil, üns kelimesinden türemiştir. İiısanın 
zati özelliği ve kemali sayıldığı, her şeyin 
kemali de kendi özelliğini ortaya çıkarma
sında olduğu için insanın muhabbeti kabul 
etmesi ve muhabbet beslernesi gerekir. Bu 
yüzden akıl ve din insanı muhabbet besle
rneye davet etmişler ve bunun zeminini de 
hazırlamışlardır. İslam dininde halkın iba
detlerde bir araya toplanması üzerinde du
rulmuştur. Zira halk bir yerde toplanıp iba
det ettiğinde şüphesiz birbirlerine ünsiyet 
duyarlar ve giderek toplumda muhabbet ve 
ülfet hakim olur."154 

152 Ag.e., s. 72-90. 
153 Ahlak-ı Nasın~ s. 165-166. 
154 · Ahlak-ı Nasırl, s. 264. 
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olurlar. Bu tür lezzetler ergenler ve 
gençler arasmda oluşur ve süratle de 

asıl ki tarımın verimli yok olur. 

-olabilmesi için toprağın 2. Muhabbet etkeni hakiki veya me-
önce dikenlerden ve cazi maddi menfaatlerdir. Genellikle orta 
çalılardan temizlenmesi, yaş ve üzeri arasmda revaçtadır. 
sonra tohum ekilmesi 
gerekiyorsa insanın kalbinin 3. Muhabbeti ortaya çıkaran etken 
ve zihninin de önce kötü kemali aramak ve saadeti arzulamaktır. 
sıfatiarda n, pisliklerden Muhabbetin bu losını daha çok kemal 

i i ve ruhsal hastalıklardan peşinde olanlar arasında göıülür. Elbette 
J arındırılması, sonra ahlaki. bazen birkaç etken bu muhabbetin or-
ıl süslerle bezenmesi gerekir. raya çıkmasına sebep olur.157 

li Böylece kabiliyetleri fiiliyata Bütün muhabbetlerden üstün olan, 
1 dönüşür ve kemale ulaşır. hertürlü maddiyat, infia1, kin ve kararılık 

şaibesinden annmış olan muhabbettir. 

ı, r-~rı-~~~~--ı"."!"'::::-o-~--===:-:;-<-../.## Bu muhabbet, insanın özüne yerleştiril
miş olan Allah sevgisidir. İnsanın zatına 

l
l - Şüphesiz eğer muhabbet eve, okula ve kanşmıştır. Onu geliştirdiğinde fenaya va-

: topluma hakim olursa, eğitim-öğretim prog- rır, hayır ve saadetin zülal çeşmesi derinl e-
. : ramlannı hazırlayan mesuller buna ciddi ina- rinde kendini gösterir. Rıza, teslim, şevk ve 

1 :: yet gösterirse, uygulanması için ortam da üns makamma nail olur. Sadece Allah'ı gö-
j = hazırlanırsa sorunlann ve düzensizliklerin rür ve onun nzasını arar.158 

: J' .. -· 
120 

çoğu hallolacaknr.1ss 

Hace Tfisi muhabbeti adaletten daha üs
tün bilmektedir. Zira adalet yapay bir ittihat 
sağlar, oysa muhabbet, doğal ittihadı ortaya 
çıkaıan etkendir. Doğal ittihat ise yapay itti
hattan daha üstündür. Eğer muhabbet evde, 
okulda ve toplumda hakim olursa adalete ih
tiyaç kalmaz.156 

Hace Tiisl insan muhabbetini doğal ve 
iradi diye ikiye ayınyor. Doğal muhabbet 
anne-babanın eviadına duyduğu muhabbet 
gibi içten gelir. iradimuhabbet ise çeşitli et
kenlerın ortaya çıkardığı mubabbettir. Hace 
üç etkene işaret ediyor: 

1. Vehı:ıll veya hakiki geçid tezzetler 
bu tür muhabbetin ortaya çıkmasına sebep 

155 Ag.e., s. 243 ve 269. 
156 Ag.e., s. 149-258-259 ve 333. 

Hace insanın Allab'a zati muhabbetin
den sonra, ebeveynin eviada ve öğretmenin 
öğrencisine muhabbetirıi muhabbetleriri en 
üstünü saymıştır. 159 

8. Teşvik ve Tembih 

Hace Nasir teşvik ve tembihi eğitim ve 
öğretimin uygulanmasını garantileyen iki 
araç olarak görmektedir. Eğitim-öğretimin 
yaygınlaştırılması, ev, okul ve toplum at
mosferinin sağlıklı hale getirilmesi, sapma
lardan kaçınmak için motivasyon oluşturul
ması için teşvik ve tembihi zaruri kabul eder. 

IS7 A.g.e., s. 260 ve 262; Evsafu 'I-Eşraf, s. U4-
130. 

158 Alılôk-ı Nasıri, s. 262-263; Evsa(u'l-Eşraf, s. 124-
130. 

159 Ahlôk-ı Nasırf, s. 258-264. 
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İlahi peygamberlerin müjde ve ikazının, teş
vik ve tembihinin, vaat ve tehdidinin bu yön
tem üzerine kurulu olduğuna inanır.160 

Hacebu konu hakkında şöyle diyor: "İn
sanlar aynı türden değillerdir. Bir gurubu 
ikaz, uyan ve tembible edep ve ahlaka yö
neltmek gerekir. Bazılan teşvik ve müjdeyle 
edeplendirilmelidir. 161 Sanki eğitimin temeli 

1 

teşvik üzeririedir. Bu yüzden eğer çocuğun 
güzel bir daivranışuu görürsek onu teşvik 
edelim, başkalaruun yanında onu övelim. 
Kötü bir şey yapnğını ve bizden sakladı
ğıru görürs~ biz de bilmiyormuş gibi dav
ranıp görmezden gelelim. O kötü fiili tek
rarlarlığını görürsek gizlide lanayalım ve o 
fiilin kötülüğünü abartalım, vazgeçmesi için 
ikaz edelim. Elbette lanamamız onu utan
maz hale getirmemelidir. Öyleyse teşvik de 
tembih de kendi yerinde, gerektiği kadar ve 
özel bir zarafetle kullanılmalıdır."162 

Hace Tı1s1'nin bedensel cezayla ilgili gö
rüşü şudur: Eğer öğretmen teşvik, ikaz ve 
uyanyla öğrendyi ıslah edemez ve beden
sel cezayı gerekli görürse, o ceza acı verid 
olsa da az olmalıdır ki hem o öğrend hem 
de diğerleri ibret alsınlar.163 

9. Alışnrma ve Tekrar 

Eğitim ve öğretimin kesin yöntemlerin
den biri alışnrma ve tekrardır. Yetenekierin 
gelişmesini ve becerllerin fiiliyata dönüş
mesini sağlar. Hace Tı1s1'ye göre insan eği
tim ve öğretim, uzmanlık, bilim, zanaat ve
ahlak alanında dersiyle, işi yle, uzmanlığıyla 
ünsiyet kurar ve onu şian edinirse maharete, 
gelişim e, tekarnille ulaşır ve ilerleme sağlar. 

16° Kavaidu'I-Akaid, s. 33; Keşfu'I-Murad fi Şerh-i 
Tecridu'I-İtikat, s. 407-4ll. 

161 Ahidk-ı Nasırl, s. 258-264. 
162 Ag.e., s. 224. 
163 Ag.e., s. 226-227. 

Sonra alışnrma ve tekrarla uygun adetler ve 
malıareder edinir, nihayetinde nefsani me
lekeler kazanmaya çalışır.164 

Açıkor ki nefsani melekelerin ortaya: 
çıkmasıyla fiiller kolaylıkla ve şüphe ol
madan nefisten sadır olur. Bu karakter, ne
fis için sabit ve sürekli olacak, asla yok 
olmayacaktır.165 

Hace öğrencilere, dersi öğrendikten, 
üzerinde düşündükten ve dikkatle durduk
tan sonra motivasyonla ve neşeyle onu tek
rar etmelerini tavsiye ediyor. Zira tekrar ve 
alışnrma, ewela insaru unutkanlık afetinden 
koruyor. Bununla ilgili şöyle derler: "Ders 
bir harftir, tekran bindir." İkind olarak tekrar 
ve alışnrma, yeteneklerden ve becerilerden 
daha fazla faydalanma vesilesidir.166 

Hace Tı1s1 seyr-u sülük alarunda da şöyle · 
düşünüyor: Sehat, sağlam iman ve ahiili me
lekeler seyr-u sülfikun kesin ve şüphe götür
mez şartlanndandır. Sağlam imana ve övülen 
ahlaki melekelere ulaşmak için o melekelerle 
uyumlu davranışıann tekrarlanması zanıri
dir. Zira daha önce de dediğimiz gibi insan 
nefsinde yok olmayacak halleri ortaya çıka
ran kaynak, o hallerle uyumlu fiil ve dav
ranışıann çokça tekrarlanmasıdır. Bununla 
beraber saıik, faziletiere ve kemallere ulaş
mak için o faziletleri meydana getiren fiil
Ieri tekrarlamalıdır.167 

Hace eserlerinin birçok yerinde, saJ.ikin 
himmet ederek ve sıkı çalışarak Allah kor
kusu, sıdk, züht, bilim ve vakarı ruhuna 
yerleştirmesinden ve de güçlükle ve ça
bayla elde edilen bir şeyin kolayca kaybe-

164 Ahidk-ı Nasıri, s. 93, 101, 103. 
165 Ag.e. 
166 Ag.e., s. 152-157; Şive-i Danişpejuhl, s. 81, 89, 

91 ve96. 
167 Ahidk-ı Nasıri, s. 152. 
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di}roeyeceğini bilmesi gerektiğinden açıkça 

bahsediyor}68 

ıo. 'ThlıliYe169 

Tahliye veya insaruD içini pisliklerden ve 
kötü sıfatıardan anndırması, kendini düzelt
menin ilk adımıdır. Tahliye olmadan ahlaki 
faziletlerle donanmak müı:nkün değildir. Hace 
TGs! bu yöntemin üzerinde durarak şöyle di
yor: "Nasıl ki tarımın verimli olabilmesi için 
toprağın önce dikerllerden ve çalılardan te
mizlenmesi, sonra tohum ekilmesi gereki
yorsa ınsanın kalbinin ve zibninin de önce 
kötü sıfadardan, pisliklerden ve ruhsal hasta
lıklardan anndınlması, sonra ahlaki süslerle 
bezenınesi gerekir. Böylece kabiliyederi fii
liyata dönüşür ve kemale ulaşır.11° Bu yüz
den islam dininde ruh temizliği, pislikler
den annma, tövbe ve Allah ile halvet etme 
emri verilmiştir. Zira inSanın içi teınizlen
meden, seyr-u sülük, kendini düzeltme ve 
eğitim semere vermeyecektir.''

171 

Hace Tilsl inSanın içini karanlıklardan 
ve pisliklerden anndırması yönteminin üze
rinde durarak öğrencilere şöyle tavsiyede 
bulunuyor: "Öğrenci daha en başında tak
valı olmalı, kalbini kinden arındırmalıdır 
ki ilmi yetişsin ve meyve versin.'m2 Hace, 
hasta olan birinin halsizlik ve acıyla derman 
olmasının mümkün olmadığı ve ıslak olan 
bir yerde ateşin alevlenmeyeceği örnekle
rini de veriyor.173 

168 Ahliik·ı Nasın~ s. 157-158; Evsafu'I-Eşra{. s. 44, 
46, 50, 70 ve 72; Ahliik-ı Muhteşemi, s. 503, 508 

ve 546. 
169 Tahliye bir irfani ahlak ısnlaludır ve kötü sıfaılan 

uzak)aşnnnak anlamına gelir. 
17° Ahliik-ı Nasıri, s. 67; Risale-i p Seyr u Süliik, s. 

53; Evsafu'/-Eşraf, s. 58 ve 88. 
171 A.g.e. 
ın Şive-i Danişpejuhi, s. 116 ve 117. 
173 A.g.e. 
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11. Riyazet 

. Kendini düzeltme ve eğitim yöntemle
mıden biri de riyazettir. Lügatte asi ve den
gesiz hareketleri bırakıp binicisinin emrine 
uyması için vahşi atın ram edilmesi anlamın
dadır. Ahlaki ve eğitimsel ısolah ta ise nefsin 
şehvet ve öfke kuvvelerine uymaktan alıko
yulmasına riyazet denilmiştir.174 

Riyazetin zarureti şu açıdandır: inscinın 
nefsi şehvet ve öfke kuvvesine uyduğunda 
ve bu ikisinin emri altına girdiğinde behi.ml 
ve seb1 nefsin düzeyine iner. Eğer bu kuv
veleri yok etmek isterse yanlış yollara sa
par ve kuvvelerini atll bıralar. Demek Id 
şehvet ve öfke kuvveleri yönlendirilmeli 
akıl ve.~ hizmetine sokulmalıdır. şeh: 
vet ve ofke kuvvelerini başıboşluktan kur
tanp akıl ve dinin hizmetine sokacak olan 
üslup ise riyazettir.ı7s 

Riyazet başta zor bir yol gibi görünür 
ama iffet, kanaat, tevekkill, cömertlik, ce
saret ve züht gibi güzel neticeleri ardından 
getirince tatlı ve kolay olacaktır.l76 

12. Murakabe ve Muhasebe 

M urakab e ve muhasebe kendini düzeltme 
ve nefsani seyr-u sülfikta müessir araçlar
dan ve yöntemlerdendir. Ahlak alimleri ve 
s~ arifler bu ikisine özel ehemmiyet ve
rırler. Hace Tils1 bu konu hakkınd .. 1 . a şoy e 
diyor: "Murakabe insanın sürekli kendisini 
günahlardan, hicaplardan, meşguliyetlerden 
ve kemale engel olan şeylerden uzaklaştır
masıdır. Allah'ın hilafına amel etmemek . . w 
ıyı arnellerini yok edecek bir şey yapmamak 

174 A.g.e. 
175 Evsafu'l-Eşl"'a{. s 76-77 176 ' . . 

Alıiiik-ı Nasırl, s. 156-157· Ravzotu't-"'es/· 
93

. • ~· ım, s. 
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için davranışlannı, sözlerini, içini ve dışını 
korumasıdır.177 

Muhasebe ise insanın kulluğunu, ibadet
lerini ve günahlannı kontrol etmesi ve han
gisinin fqzla olduğuna balanası, sonra her 
ne kadar sonsuz ilahi nimetler karşısında 
kişilerin kuDuğu ve ibadetleri zikredilmeye 
değmez ise de yüce Allah'ın kendisine ba
ğışladığı nimetlerle karşılaştınnasıdır. Bu 
yüzden insanlar sürekli ilahi dergaba yö
nelip kusurlarının affını dilerler ve acizlik
lerini ve zilletlerini i.krar ederler. 178 Elbette 
insanın rüsvalığı, Allah'ın sonsuz ve sayı
sız nimetleri karşısında kulluk ve ibadet et
mekle kalmayıp üstüne birçok günah işle
diği zaman haddini aşar.179 

Her balükfuda murakabe ve muhasebenin 
rolü, insanı geçmişi telafi etmeye ve ibadet
lerle, kullukla, ıiyazetle, kendisini zorlayarak 
günahlanndan annmaya sevk etmesidir. Ya
kup Kindl şöyle söylemiştir: "Gecenin so
nunda hepimiz o günkü davranışlarımızı ve 
sözlerimizi gözden geçirmeliyiz. Bir günah 

177 Evsafu'l-Eşraf, s. 80 ve 84. 
178 A.g.e. 
179 A.g.e. 

işiediğimizi anladığımızda nefsimizi kına
mayı arnrmalı ve kendimize ceza vermeli, 
günah işleme izni vermemeliyiz."180 

Aile 

Müslüman düşünürler aile işlerinin ida
resirıi ''tedbir-i menzil" başlığı alnnda işle
mişlerdir. Ha ce TGs! bu unvanın alunda top
lumun önemli yapılarından biri olarak aileyi 
zikretmiş ve bunun rüki.inlerinden bahset
miştir. Hace babanın vahdet ve ilifet etkeni 
ve ailenin mesulü olduğunu söyler. Kıvrak 
zekası, kavrayışı ve aile bireylerinin her bi
rinin özelliklerini bilmesiyle liyakatli evlat
lar eğitebilmek için küçük bir camia olan ai

leyi doğru biçimde yapılandırmalıdır. Anne 
de ailenin devamını sağlayan ve muhabbet 
ve ilifet ile ailenin maslahatlannı ve menfa
atlerini koruyan etken unvanıyla aileye dir
lik ve sıcaklık kazandırmalıdır.181 

Hace aile kumlmasını mukaddes bir iş 
olarak görür; neslin bekası, menfaatlerin ve 
masiahatlarm korunması, sükUnet ve huzur 
gibi manevi, ruhsal ve toplumsal sebeplerio 

180 Ahlôk-ı Nasıri, s. 163 ve 167. 
181 A.g.e., s. 207-209. 
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de aile kurmak için doğru sebepler oldu
ğunu söyler. Malına ve güzelliğine baka
rak eş seçrneyi yanlış sayar.182 

Hace Tiisi kadının temel rolü üzerinde 
durur. Liyakatli kadının vasıflannı şöyle be
yan eder: Liyakatli kadın dindar, emaneti 
koruyan, doğurgan, iffetli, söz dinleyen ve 
şefkatlidir. Güzel davranışı ve ahlakı.yla ko
casına teselli ve huzur veren, aileye sıcak
lık katandır.183 Anne olarak şefkatli, ahlaki 
açıdan müşfik bir dost, itaat açısından bir 
hizmetçi gibi, sessiz, itaatkar ve beldentisi 
azdır. Buna karşın liyakatsiz kadın, cabbar 
kimseler gibi öfkelenir, kindarlar gibi koca
sının ayıplarını açar, hırsızlar gibi onun mal
Iarına hıyaneti reva göıiir.184 

HaceTiisi evin ve yaşarnın sahih idaresi 
ve aile yapısının seban için üç önemli esasa 
teveccüh göstermiştir: 

ı. Keramet: Babarım aile bireylerine 
karşı davranışı keramet temeli üzerine ol
malıdır. Eşine değer vermeli, aile meselele
rinde onunla meşveret etmeli ve onu yücelte
cek ortamı hazırlamalıdır. Bu amel şüphesiz 
eşi, kocasına karşı güzel davranışlar göster
meye itecektir. Bu şekilde eğer keramet, ai
lenin ünsiyet mahfilini bilbirine bağlarsa aile 
yapısı dayanıklı ve köklü olacaknr.185 

2. Heybet: Baba, evin müdürü ve idare
cisi olarak aile bireylerinden saygı görme
lidir. Ailerıin düzeni için onun emir ve ya
saklarını dinlemelidirler. Bu yüzden baba 
kendi konumunun farkında olmalı ·ve ko
rumalıdır. Baba evde, lazım olan heybete ve 
ilitirama sahip değilse ev düzeni ciddi zarar 
görür. Eşi ve çocuklan ona teveccüh göster-

182 Ag.e., s. 215-216. 
183 A..g.e., s. 215-216. 
184 Ag.e., s. 220. 
185 Ag.e., s. 217-218. 

meıler, emir ve yasaklarına uymazlar ve git
gide aile yapısı dağılır.186 

3. Zihnin meşgul edilmesi: Koca sahih bir 
programla eşinin zihnini çocukların eğitimi, 
ev hanımlığı ve eşlik vazifeleriyle meşgul 
etmelidir, boş vakit bırakmamalıdır.187 Zira 
kadın boş kalırsa fesada doğru çekilebilir.188 

Hace Nasir erkeklere eşleriyle ilgili şu iki 
öğüdü veriyor: Birincis~ her ne kadar eşine 
muhabbet ve sevgi besieyecek olsa da bu hu
susta ileri gitmekten sakınmalıdır. İkincisi, 
eşlerinin birkaç evlilik geçirmiş yaşlı kadın
larla görüşmesini engellemelidir.189 

Toplum 

İnsanın sayısız ihtiyacı vardır ve bu ihti
yaçların temini herkesin tek başına üstesin
den gelebileceği bir şey değildir. Öyleyse 
insan toplulukları teşkil olmalı, irısanlar 
birbirleriyle yardımlaşarak bir bedenin 
uzuvlan gibi ihtiyaçlarını temin için ortam 

hazırlamalıdırlar.190 

Bu arada özel bir ehemmiyete haiz olan 
şey toplumsal uyumdur. Zira tabiatlar, ya
ranlışlar, istekler ve zevkler çeşididir; in
sanlar kendi hallerine bırakılırlarsa herkes 
kendi menfaatini görür, diğerlerinin mas
lahatlanrun ve menfaatlerinin kurban edil
mesi pahasına olsa bile kendi faydasının pe-

186 A.g.e. 
187 Müslilman dUŞünürlerin kadına balaş açısıyla, 

Kur'an'daki balaş açısuu daha objektif değer
lendirebilmek için Misbab dergisinde yayınlanan 
''Kuran ve Kutsal Kitabın Kadına Bakışı" başlıklı 

makaleyi okumaruzı tavsiye ederiz. Makalede bu 
tür yaklaşımın kökenieri mercek alnna alınmak
tadır. (müt) 

ısa Ag.e. 
189 Ag.e., s. 219. 
190 Ahlôk-ı Nasırf, s. 255; Ahlôk-ı Muhteşem/, s. 

216. 
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şine düşer. Neticesi de toplumda kargaşa ve 
iniş-çıloşlar olacaktır.191 

Bununla beraber toplumun kanuna ibti.
yaa olduğu gibi toplumsal eğitime de ibti.
yaa vardır. Hace 1üs1 eserlerinde toplumla 
ve şehirlerle ilgili konulardan genişçe bahset
rnişti.r. Elbette ondan önce Farabi bu konulan 
ayrınnlı ol~ak beyan etmiştir. Farabi şöyle 
düşünür: E&itim-öğretimin ve programlan
nın yönü medine-i fazıla olmalıdır.192 Hace 
Tfisi toplum ve toplumsal eğitimle ilgili ko
nulann çoğunu Farabi'den almışnr. Bu seri
nin ilk cildillde Farabi'nin görüşleri işlendi
ğinden, Hace açısından toplumsal eğitimle 
ilgili konuların bazılarına değineceğiz. 

Topluma Hakim Olan Usuller 

Ha ce Tıisi Medine-i Fazıla, salih ve kamil 
toplumun :tahakkuku ve bekasını sağlamak 
için bazı usulleri gerekli görür. Bu usulle
rin ha:ki.miyeti ışığında toplumun ihtiyaçlan 
temin edilir ve bütün herkes gerçek saadete 
ulaşır. Bu usuller şunlardır: 

1. Muhabbet Salih, kamil ve dirençli bir 
topluma ulaşmanın zaruri şartı muhabbetti.r. 
Eğer medine-i fazılanın reisi halka bir baba 
gibi davranırsa, onlara muhabbet gösterirse, 
halk da bir evlat gibi muhabbet ve saygı bes
l~e, ijmmetteki her fert kardeş gibi olur ve 
herkes olması gerektiği gibi kendi vazife
sine amel ederse, toplumun bütün bireyleri 
düşmanlauna karşı birlik olursa hedeflerine 
ulaşacaklardır.193 Hace'ye göre muhabbet 
adaletten üstündür. Zira muhabbet, doğal 
itti.hadı ortaya çıkaran etkendir ve şüphe-

191 Ahlôk-ı Nasıri, s. 255; Ahlôk-ı Muhceşemi, s. 
216. 

192 Farabl, Ebu Nasr; Ara-i Eh/i'l-Medinenı'l-Fazıla, 
s. 117-118. 

193 Ahlôk-ı Nasıri, s. 269 ve 285. 

siz böyle bir itti.hat, adaletten kaynaklanan 
yapay ittibattan daha üstündür.194 

2. Din ve siyaset: Hace Tıisi din ve siya
setin birbirine bağlı ve birbirini tamamlayıCı 
olduğunu düşünüyor, din ve siyasetin ayni
masını toplumun temellerini sarsacak b.ir et
ken olarak görüyor. Bununla ilgili şöyle di
yor: Din kaidedir, rükünlerin sahibidir. Na
sıl ki temel, rükünsüz zayi olur, temelsiz rü

kün harap; din sahipsiz faydasızdır ve sa
hip, dinsiz boş.195 

3. Felsefe: Hace Tiis1 şehre felsefenin 
hakim olması gerektiği üzerinde duruyor ve 
şöyle söylüyor: Nasıl ki bedenin gücü tabi
ata, tabiatın gücü nefse ve nefsin gücü akla 
dayamyorsa şehirlerin gücü idaredye, ida
rednin gücü siyasete ve siyasetin gücü de. 
felsef~ye dayanır. Zira felsefe şehirde bilinir 
ve hakim olursa bütün halk kanunlara uyar 
ve toplum hedeflerine ulaşır. 196 

4. Adalet: Medine-i fazılanın yapısı, gücü 
ve iman adalet iledir. Hace Tfisi şöyle di
yor: Memleketin gücü adalettedir. Padişahın, 
balkın haline bakması ve adalet kanunlanın 
koruması vaciptir.197 Sağlam adalet yapısına 
kavuşmak için bazı şartlar yerine getirilme
lidir: 1) idareci halkın bütün sınıflanna aynı 
gözle bakmalıdır. Düşünce ve kalem ehline, 
ilim erbabına, zanaatkarlara, çiftçilere, tacir
lere, mülk sahiplerine ve millete aynı şe
kilde davranmalıdır. Herkesin maslahatını 
ve menfaati.ni gözetmelidir. Herkesi kanun 
karşısında eşit tutmalıdır.198 2) İsti.hkaka te
veccüh: Medine-i fazıla ahalisinin her ferdi, 
toplumun iıı:ıkfuılarından, varlıklanndan 
ve hayratlarından pay sahibidir. Medine-i 

194 A.g.e., s. 149, 158, 233 ve 259. 
195 A.g.e., s. 285. 
196 A.g.e., s. 309. 
197 A.g.e., s. 304 ve 305. 
198 A.g.e., s. 305. 
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fazıla reisi her bir kişinin bu hayradardan 
ve i.mkfuılardan hak ettiği. oranda istihka1anı 
vermelidir. Zira bir kişinin payından mah
rum bırakı]ması veya payının azainiması ona 
yapılan bir zulümdür ve payının ahınlması 
da topluma yapılan bir zulürndür. 

Bununla beraber adaletin tahakkuku için 
herkesin payı, istihkakı oranında verilmelidir. 
Eğer kanuna aykın davranan veya adil sınırlan 
çiğıleyen kimseler olursa da işledikleri suça 
uygun biçimde cezalandırılmalıdırlar.199 

Dini ve Akli Eğitim 

Hace Ti1s1 din ve felsefe ilişkisinin çok 
sağlam ve derin, ikisinin risaletinin aynı 
yönde ve uyumlu, dirlin aklın yaveri ol
duğuna inanıyor. İnsanın eğitiminde di
nin ilk, felsefenin ikinci eği.timci olduğunu 
z.ikrediyor. 200 Hac e bu ikisinin öğretimini, 
eğitim-öğretim alanında iç içe geçirmiştir 
ve şöyle tavsiyede bulunur: Anne ve ba
baya, çocuklannı önce ilahi namus (din) 
çatısı altına sokmaları farzdır. Zira din in
sanı felsefeye, adalete, cesarete ve iffete 
yönlendirebilir, ilahi doğru yol olan itidal 
melekesini onun ruhuna işieyebilir ve onu 
ifrat-tefritten alıkoyabilir.201 Bununla bera
ber ebeveynler ve eği.timciler başlangıçta 
Kuran, sünnet ve elini vazifeleri çocuklara 
öğretiDeiller ve elini vazifelerini yerine ge
timıelerine dikkat etmeWer.202 

Bu konunun devamında şöyle diyor: Ço
cukluk dönemini geçtikten sonra onu felsefe 
öğrenmeye davet etsinler. Böylece başlangıçta 
taklit üzere öğrendiklerini delilli hale geti
rir . .Amel meydanında da itidalli olmaya ve 

199 A.g.e., 305, 306 ve 307; Telhisu'l-Muhassil, s. 
502 ve 503. 

200 Alılük-ı Nasıri, s. 106. 
201 A.g.e., s. 64,85-94, 10~135 ve 223. 
ıoı A.g.e. 

adaleti h§kim lolmaya çalışmalıdır.203 Gerçi 
her alanda adaleti sağlamak zor göıünüyor 
ama dini öğretilerde de geçtiği. üzereAllah'ın 
sıran laldan ince, kılıçtan keskindir.204 

Hace Tilsi'ye göre insan ancak şehve
tini, öfkesini, isteklerini ve arzularını aklın 
buyruğu alnna sokar, aklı elinin emrine ve
rir ve iradesini Allah'ın takdirinde fani kı
larsa gerçek saadete nail olabilir.2os 

Hace, gençlerin ve ergenlerin dinl me
seleleri uyguladığından emin olmak için üç 
şeyi tavsiye ediyor: 

1) Teşvik ve tembih: Ebeveynler ve eği
timciler çocuğu ve ergeni başkalannın ya
nında överek ve onunla ünsiyet kurarak dini 
meselelere rağbet göstermesi sağlanabiJir.206 

2) Takvalıların güzel özelliklerinin zikri: 
Çocuklar örnek alırlar. Bu yüzden onların 
yanında takvalılar ve iyiler övülür, kötüle
rin ve günalıkarların hepsi yeıilir, günahın 
kötülüğü güzelce betimlenirse şüphesiz ço
cuk örnek alır, takvaya yönelir ve günah
tan uzaklaşır. 207 

3) Sabır: llahi doğru yola ulaşmak için 
sabır lazımdır ve sabır olmadarı kemale 
ulaşılaınaz. 208 

Hace Tfis1, filozoflardan alınn yaparak 
ibadeti dini eğitimin önemli etkenlerinden biri 
olarak zikretmiş ve onu üçe ayırmıştır: 

1) Cevanih ibadetleri: Bu ibadetler insanın 
kalbiyle alakalıdırlar. Akaid ve efkar gibi. 

2) Cevarih ibadetleri: Bedenle irtibatlı 
olan ibadetlerdir. Namaz, oruç, hac gibi. 

203 A.g.e., s. 227. 
204 A.g.e., s. ııa. 
205 A.g.e., s. 142, 562 ve 564. 
206 A.g.e., s. 222; Ravzatut-Teslim, s. 73. 
207 Ahlôk-ı Nasın~ s. 222. 
208 A.g.e. 
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3) içtimal ibadetler: Bu ibadetler toplum
sal yaşamda kendilerini gösterirler. Adalete 
ve insafa riayet, b.ağış ve infak gibi. 209 

Hace namazı, ilahi dergabta huzu ve huşu 
etkeni, öfke kuvvesini azaltan ve kibirden 
uzaklaştıran, orucu sabır ve takvayı ortaya 
çıkaran ve içgüdülerin kontrolünü sağlayan 
sebep olarak ~örmektedir. Haccı ise Allah'a 
doğru hicret kabul etmekte, O'na yakınlaşma
nın ve imamın'ınaı:ifetinin etkeni saymaktadn:ııo 
Cihat, zekat, tebella ve teberra konularından 
da ayrıntılı olarak bahsetmektedir?u 

Eğitim ve Öğretim Materyalleri 

Çocuk daha fazla geliştiğinde, başlangıçta 
taklit üzere öğrendiklerini bu sefer delille
riyle öğrenmeli, yeteneği ve ilgi alanı doğ
rultusunda ilm e veya zanaata yönelmelidir. · 
Eğer felsefe öğrenmek istiyorsa önce man
tık ilmini öğrenmelidir ki doğru düşünme 
ve hatadan korunma yöntemini öğrenebil
sin. Sonra zihninin istidlal konularıyla aşina 
olabilmesi için matematik öğrenmeli, daha 
sonra felsefe eğitimine başlamalıdır.214 

Hace Tfisi öğretim programıyla ilgili üç 
temel noktaya işaret etmiştir: 

1. Öğretim programı muhteva açısından 
kolay ve hacim açısından küçük metinlerle 
başlamalıdır. Böylece ilim öğrenmenin tadı 
öğrencinin damağına yerleşir. Sonra zamanla 
zor metinlere geçilir.2ıs 

2. Eğitim-öğretim programı, her ferdin 
tahsil gördüğü ilim ve uzmanlık alanını ta
mamlayacağı, yarı yolda bırakmayacağı şe
kilde düzenlenmelidir.216 

Hace, çocuğun eğitim-öğretim prog
ramıru, onun doğal gelişim merhalelerine 
göre düzenlemiştir. Çocuğun eğitim-öğretim 
programının, kuvvelerinin gelişimiyle oran
tılı olarak ilerlemesi gerektiğine inanır. Önce 
şehvet kuv{,esinin eğitimi, hidayeti ve dü
zenlemesi üzerinde çalışılmalıdır. Zira insa
nın kuvvelerinin arasında ilk ortaya çıkan 
kuvve, şehvet kuvvesidir ve şahsın bekası 3. Öğretim programında temel, eski ve 
için yapısına yerleştirilıniştir. Bu sebeple köklü bilimler, yeni ve ispatlanmamış bilim
daha hayatının başında yiyecek, içecek ve lerin önünde tutulmalıdır. Bu bilimler ara
uyku ihtiyacını giderme peşine düşer. Bu- sında dini öğretilere daha fazla değer ve
nunla beraber bu kuvveyi tatmin için kötü rilmeli, namaza ve Allah ile irtibata daha 
ahlak ve adetler edinilmeden önce, iyi adap fazla inayet edilmelidir. Zira ilimierin öğ
ve güzel ahiakla edeplendirilmesi gerekir. m renilmesinde ve ilahi yakınlığa ulaşılma
Yemek yeme, konuşma, oturup kalkma ve sında Allah ile irtibat ve huşu ve huzuyla 
spor yapma adabı gibi yaşam adapları, aynı lalınan namaz çok etkilidir.217 İnsanı yara
şekilde doğru sözlülük, alçak gönüllülük, tılış ve meadla aşina kılar ve sırf varlık ve 
ebeveynin ve öğretmenierin sözünü dinle- . salt fakirlik olan varlık hüviyetini ortaya çı
rnek türünden güzel ahlak ve de dini öğre- karu. Nitekim şöyle buyruluyor: 
tilerkendisine öğretilmelidir.213 

209 A.g.e., s. 141. 
210 Ravıanıt-Teslim, s. 139-141; Ahidk-ı Nasıri, s. 

214. 
2U A.g.e. 
2u Ahidk-ı Nasıri, s. ısı. 
213 Sıddık, İsa; Tarih-i Ferheng-i Iran, s. 164 ve 165; 

Şive-i Danişpejuhi, s. 43-44. 

"O'nun zatı.ndan başka her şey yok 
olacaktır."ııa 

214 Ahidk-ı Nasıri, s. 153. 
21S Şive-i Danişpejuhi, s. 88-89. 
216 A.g.e. 
217 A.g.e., s. 117. 
218 Kasas/88. 
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