
A- MUSTAFA RAHMİ BALABAN

ustafa Rahmi Balaban, 1888’de Bergama’nın Balaban köyünde
doğdu. Köy okulundan sonra Bergama’da Rüşdiye eğitimini aldı.
Rüşdiye eğitimi sırasında Müderris Terzizâde Mustafa Efendi’den

Arapça, Farsça, Altunovalı İbrahim Remzi Bey’den matematik eğitimi aldı.
23 Temmuz 1910 yılında İstanbul Öğretmen Okulu’ndan birincilikle mezun
oldu. Öğrenciliği sırasında İstanbul Müftüsü Fehmi Efendi’den Mantık ve
Arap Edebiyatı dersleri aldı. Üsküp Dâru’l-Muallimin Rüştiyesi’nde Peda-
goji öğretmenliği yaptı. Adana yatılı öğretmen okulunun kurucu müdürlü-
ğünde çalıştı. Maarif Nezareti, başarılarından dolayı Mustafa Rahmi’yi
Cenevre’ye Pedagoji eğitimine yolladı. Buraya talebe müfettişliği göreviyle
gönderilmişti. Burada J.J. Rousseau Enstitüsü’nde Pedagoji ve Felsefe bö-
lümlerindeki eğitimini tamamlayarak Cenevre’de psiko-pedagoji laboratu-
varına Edouard Claparéde tarafından asistan olarak alındı. Fransızca’nın
yanı sıra Almanca ve İngilizce de öğrenen müellifin en büyük gayesi Avrupa
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Mustafa Rahmi Balaban ve Ahlâk Kitabı
[İstanbul (1339/1921) Osmanlıca]

ÖÖZZEETT  Osmanlı Son Dönem, Cumhuriyet ilk dönem alimlerinden Mustafa Rahmi Balaban (1888-
1953) psikoloji, pedagoji, felsefe, ahlâk, Türk dili, çocuk edebiyatı, medeniyet ve kültür tarihi gibi
alanlarda te’lif ve tercüme seksen kadar eser yazmış ve bunlardan altmıştan fazlası yayımlanmış-
tır. Kur’an-ı Kerim’in tercüme ve tefsirini 27. cüze kadar  getirmiş tamamlamaya ömrü yetme-
miştir. Bu tanıtımda onun ahlâka dair Osmanlıca eserinin sadeleştirilmesi  ve içeriğinin sunumu
yapılmaktadır.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Osmanlı da ahlak, felsefe, etik, sosyal ahlak, bireysel ahlak, ahlaki ödev

AABBSS  TTRRAACCTT  In this article we will  introduce one of the book of Mustafa Rahmi Balaban's written
in Ottoman lettters. The book entitled as “Ahlâk” The Moral” He lived in the late period of Ot-
toman and early period of  young Turkish Republic.He wrote many books in the field of psychol-
ogy, philosophy and morality In this article we are going to present whole content of the book.

KKeeyy  WWoorrddss::  Ethics in Ottoman thought, social ethics, individiual ethics, moral duty
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ve Amerika’da yayınlanan özlü eserleri Türkçe’ye
kazandırmaktı.

Basın hayatına “İkdam” gazetesinin İsviçre mu-
habirliği ile başladı. Ahmet Cevdet Bey’in yol gös-
termesi ile 1918’den itibaren İkdam’da yazıları çıktı.
1923 yurda dönünce Ziya Gökalp’ın başkanlığında
kurulan Maarif Vekaleti Telif ve Tercüme Encüme-
ninde çalıştı. Gökalp, mebus olunca, o Telif ve Ter-
cüme Başkanlığına tayin edildi. Eserlerinin çoğu bu
encümende bulunduğu yıllarda basılmıştır.

Telif ve Tercümeden ayrılınca 1924 yılında
İzmir Atatürk Lisesi’nde felsefe, Kız Öğretmen
Okulu’nda pedagoji, Kızılçullu Amerikan kolejle-
rinde Türk tarihi ve felsefe derslerini okuttu. Ko-
lejlerdeki on bir yıllık hocalığında dilimize
İngilizce’den birçok eserler tercüme etti. 

Balaban İzmir’deki öğretmenliği sırasında, İz-
mir’de on beş günde bir çıkan Fikirler Dergisi’nde
eğitim ve öğretim konularına dair yazılar yazdı.
1949 yılına kadar İzmir Karşıyaka Kız Öğretmen
Okulu Müdürlüğü’ne devam etti. 1953 yılında
İzmir Atatürk Lisesi felsefe öğretmeniyken emek-
liye ayrıldı. Aynı yılın 19 Temmuzunda İstanbul’da
vefat etti. İzmir, Kokluca mezarlığına defnedildi.

Mustafa Rahmi Balaban psikoloji, pedagoji, fel-
sefe, ahlâk, Türk dili, çocuk edebiyatı, medeniyet
ve kültür tarihi gibi alanlarda te’lif ve tercüme sek-
sen kadar eser yazmış ve bunlardan altmıştan faz-
lası yayımlanmıştır. Kur’an-ı Kerim’in tercüme ve
tefsirini 27. cüze kadar getirmiş tamamlamaya
ömrü yetmemiştir.

B- BAŞLICA ESERLERİ

I- TE’LİF ESERLERİ

1. Felsefe Tarihi (İstanbul 1339)

Bu eserinde Sokrat öncesi filozoflardan başla-
yarak Yeniçağ filozofları olan Kant, Fichte,
Hegel, Auguste Comte’tan söz etmekte İslâm
felsefesinin önde gelen temsilcileri olan Kindî,
Fârâbî, İbn Sinâ, Gazzâlî, İbn Bacce, İbn Tufeyl,
İbn Rüşd’ün görüşlerine de yer verilmiştir.

2. Ruhiyyâta Medhal (İstanbul 1339)

3. Tabiat ve İnsan (İstanbul 1339)

4. Türkiye’de Orta Tahsil (İstanbul 1339)

5. Avrupa Milletleri Ruhiyyâtı (İstanbul 1339)

6. Çocuk Ruhiyyâtı (İstanbul 1339)

7. Islah-ı Irk (İstanbul 1339)

8. Filozoflarla Bir Saat Felsefe Tarihi (İstanbul
1948)

9. Tarih Boyunca Ahlâk (İstanbul 1949)

10. Son Asrın İlim ve Fen Adamlarına Göre İlim,
Ahlâk, İman (Diyanet İşleri Başkanlığı 1950)

II. TERCÜME ESERLERİ

1. Çocuk ve Mektep (İstanbul 1339, John De-
wey’den)

2. Kadın-Erkek Irkları Ruhiyyâtı (İstanbul 1339/
1342, Alfred Fouilee)

3. Fonksiyonel Terbiye (İstanbul 1940, Baha Arı-
kan ile birlikte, Edouard Claparéde’den)

4. Moğol Tarihi (İstanbul 1342, d’Ohnson’dan)*

C- AHLÂK

Mustafa Rahmi Balaban’ın camiî, derleyen sıfatıyla
kaleme aldığı Ahlâk isimli eserin Osmanlıca oriji-
nali 51 sayfadır. Eser, Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi Hükümeti, Maarif Vekaleti neşriyatından 24
eser olarak yayınlanmıştır. Eser, 1921 (1339) yı-
lında Te’lif ve Tercüme Heyetince liselerde oku-
tulmak üzere kabul edilmiştir. Giriş ve altı
bölümden oluşmuştur.

Bu makalede kitabın tanıtımını sadeleştirme
olarak istifadeye sunmayı amaçladık. Kitabın içeriği
şu şekildedir.
AAHHLLÂÂKK

I- GİRİŞ

Ahlâkın Tanımı,  Bölümlenmesi ve Psikoloji ile İlgisi

Ahlâk ile Psikoloji Arasındaki İlişki

1-Vicdan Nedir? 

a) İskoçya Ekolü Teorisi

b) Evrim Ekolü
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* Mustafa Rahmi Balaban’ın hayatı ve eserleri hakkında bkz. Ertan, Veli, “Bal-
aban Mustafa Rahmi, Eğitimci Yazar”, TDV. İslâm Ansiklopedisi, c. V, İstan-
bul 1992, s. 1-2; Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul
1979, s. 410; Balaban, Mustafa Rahmi, Felsefe Tarihi, İstanbul 1948, s. 3-5
(Kendi kaleminden özgeçmişi).



c) Çağrışım Teorisi

d) Akılcılık Teorisi (Rasyonalizm

2- Vicdanın Duraksama ve Gelişimi

3- Ahlâkî Vicdanın Değeri

a) İskoçya Ekolüne Göre

b) Evrim ve Çağrışım Teorilerine Göre

c) Akılcıların Teorilerine Göre

II- Görev

1) Görev ve Özellikleri

2) Cüz’î İrade

III- İnsan Fiillerinin Güdüleri ve İnsan Hayatının Gayesi

1) İnsan Fiillerinin Güdüleri

2) İnsan Hayatının Gayesi

3) İyi

IV- Sorumluluk ve Şartları

1) Sorumluluk ve Ahlâkî Değer Ölçüsü

2) Ahlâkî Sorumluluğu Sınırlayan Sebepler

V- Ahlâk Kanununun Güvenceleri

VI- Ahlâkın Dereceleri

1) Hayvanî Ahlâk

2) İlkel İnsan Ahlâkı

3) Sosyal Ahlâk

Sosyal Ahlâk’ın Emirleri

4) Stoacı (Rivakî) Ahlâk

5) Ahlâkî Erdem

William James’in “Alışkanlık” Adlı Eserinden Alıntılar

Alışkanlığın Asıl Konusu

Alışkanlığın Pratik Etkileri

1. Alışkanlık, Hareketleri Sadeleştirir ve Olgunlaştırır

2. Alışkanlık Dikkati Azaltır

GİRİŞ

Ahlâkın Tanımı Bölümlenmesi ve Psikoloji ile İlgisi

Ahlâk, insanlara görevlerini ve doğru yolu göste-
ren ilimdir. Eylemlerimizde ve hareketlerimizde
izlemek zorunda olduğumuz ilkeleri bize öğretecek
olan şey, ahlâk ilmidir. Bu ilkelerin hepsinin hedefi
en üstün iyiliktir.

Ahlâk ilmi öncelikle “hayr-ı âlâ” “en yüksek
iyi” nedir, onu belirleyerek, sonra bunu esas alarak,
bundan hayatın çeşitli aşamalarında, insanın izle-

mesi gereken hareketleri çıkarır. Bununla birlikte,
ahlâk ilmi iki kısma ayrılmış oluyor : Biri, insanın,
fiil ve hareketleri için (hayr-ı âlâ) ilkeleri ve ka-
nunlarını arayan kısımdır buna “Teorik Ahlâk” de-
nilir. Diğeri, bu ilke ve kanunların insan fiil ve
hareketlerine uygulanmasıdır, buna da  “Pratik
Ahlâk” denilir.

Ahlâk ile Psikoloji Arasındaki İlişki

İnsanın bir maddî ve birde manevî varlığı vardır.
Maddî varlığı; kaslar ve kemiklerden ibarettir. Bun-
ların ne şekilde işlediğini  bize Anatomi ve Fizyo-
loji ilimleri öğretir.

İnsanın manevî varlığı ise; fikirleri, duygu ve
iradesinden ibarettir. Bunları bize, psikoloji-ruhi-
yat öğretir.

Ahlâk ilmi, bize “hayr-ı â’lâ” “en yüksek
iyi”nin ilkeleri ile bunların uygulamasından söze-
der. Fakat yalnız, söz etmek yeterli olmaz. Bunla-
rın ne şekilde uygulanmasının mümkün olduğunu
da bilmek gerekir ki, bu hususu bize ancak psikoloji
öğretebilir. Bu sebeple ahlâk ile psikoloji arasında
sıkı bir ilişki vardır.

1. Vicdan Nedir ?

Kendi yaptığımız veya tanık  olduğumuz bir fiil
hakkında : “iyi”  veya “kötü” diye bir hüküm veri-
riz. Bu hükmü bize veren vicdandır.

Vicdan nedir ? Bu konuda bugün dört teori
vardır.

a- İskoçya ekolü teorisi

b- Evrim ekolü teorisi

c- Çağrışım ekolü teorisi

d- Akılcılar ekolü teorisi

aa  --  İİsskkooççyyaa  EEkkoollüü  TTeeoorriissii

Bu görüş taraftarı olan bilginlere göre; doğamız
bize nasıl acı ve tatlı şeyleri ayırt edecek bir tatma
özelliği vermiş ise aynı şekilde iyi ve kötü eylem ve
davranışları ayırt edebilmek için de, ahlâkî bir özel-
liği vermiştir. Tatma duyusu, sevdiğimiz şeyleri ter-
cihen yemek ve sevmediğimiz şeyleri yememek
doğal güdüsüne eşse, ahlâkî özellik de öyle bir
doğal güdüye eştir ki, bu doğal güdü bizi güzel ey-
lemlere teşvik eder. Kötü fiillerden de sakındırır.
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Ahlâkî özelliğin hoşuna giden şey iyiliktir. Nefret
ettiği şey ise kötülüktür.

Bu teoriye göre insan, iyi ve güzel şeyler hak-
kındaki hükmünü akıl yürütme ve yargı ile değil, o
şeyler karşısında kalpte birdenbire doğuveren ani
bir his ile verir.

Bu teoriye itiraz edenler derler ki; bir iş hak-
kında bu ani his ile yargıda bulunmak doğru değil-
dir. Bu ani his ile hüküm vermek yerine o hissin
doğurduğu heyecan geçtikten sonra, soğukanlılık
ile hüküm vermek tercih edilen şeydir.  Çünkü ani
hissin doğurmuş olduğu heyecan esnasında verilen
hükümlerde aldanmak ihtimali fazladır.

Bu teori taraftarı olan bilginler, “Ahlâkî duy-
gunun” yani vicdanın hoşuna giden eylem ve ha-
reketler, insan türünün genel yararına uygun olan
iş ve hareketlerdir diyorlar. Bu iddiayı ispat için şu
açıklamayı yapıyorlar: Yaratıcının iradesi böyle,
yahut bizim esasen yaradılışımız böyle.

bb--  EEvvrriimm  TTeeoorriissii

Bu ekole göre, vicdan, kalıtımsal olarak geçer. Bu
teori, İngiliz bilginlerinden Herbert Spencer’a ait-
tir. Buna göre, “Ahlâkî duygu” bize başlangıç de-
virlerinde yaşayan atalarımızdan irsî olarak
geçmiştir. Atalar, eylem ve hareketleri tecrübe ede
ede, hangi işlerin insan türü için yararlı, hangi iş-
lerin zararlı olduğunu öğrendiler. Nihayet bu tec-
rübeler neticesinde insan türünde “ahlâkî
duygu-vicdan doğdu”.

cc--  ÇÇaağğrrıışşıımm  NNaazzaarriiyyeessii

“Vicdan; tecrübe ürünü ve sonucudur.  Bu teori,
tecrübeci ekole (ecole empirique) mahsustur. Buna
göre vicdan, çağrışım ve alışkanlık vasıtasıyla mey-
dana gelen deneyimlerin ürünüdür. Şöyle ki her
insan toplumunda  bir yetkinlik ve yetki (autorité)
vardır. Bu otorite iyi bulduğu işleri takdir eder,
ödüllendirir  ve kötü bulduğu işleri yasaklar, ceza-
landırır.

Bu yetki, ya anne ve baba aracılığıyla ya dinî
önderler vasıtasıyla ya siyasî önderler ya da çoğun-
luğun görüşü aracılığıyla uygulamaya konulur. Bu-
nunla birlikte herhangi bir insan toplumunda her
hangi bir emir veya yasak, vazife ya da mecburiyet
fikri bazı işler ve hareket fikirleriyle ilgilidirler.

Emir ya da yasak fikri aynı şekilde arzu veya korku
duygularıyla işlerin övülen ya da yerilen ya da ceza
gerektirmesine göre de ona eştir.

Bu yakınlık ve ilgi başlangıç devresinden iti-
baren alışkanlık halini alır ve bu hali alınca hiçbir
otorite ve güç olmaksızın bile iyilik yaparız, kötü-
lükten sakınırız.

Bu teoriye göre vicdan, işte böyle otorite sebe-
biyle olan çağrışım ve alışkanlıkların sonucudur.

Bu teoriye itiraz edenler diyorlar ki, birer sos-
yal otorite olan sosyal kanun ve kuruluşlardan önce
ahlâkî vicdanın oluşmuş olması daha fazla müm-
kündür. Ahlâkın esasını oluşturan vicdan sayesin-
dedir ki sonra hükümet kurulmuş, sosyal kanunlar
ve kuruluşlar dahi vicdan ile uygun bir şekilde ya
yükselmiş ya da alçalmışlardır. 

dd--  AAkkııllccııllııkk  TTeeoorriissii  ((RRaassyyoonnaalliizzmm))

Bu görüş mensublarına göre; “Vicdan aklın özel bir
şeklidir.” Buna göre vicdan sadece tecrübelerden
kaynaklanmakla kalmaz, doğal bir özellikte taşır.
Vicdan, hayatî kurallara, eylem ve hareketlere
uyarlanan bir çeşit akıldır. Kant’ın ifadesi ile pratik
akıldır. Teorik akıl gibi pratik akıl=vicdan da önce-
sel kablî (apriori) dir. Evrenseldir, zorunludur.

Teorik akıl fikirlere ait olduğu gibi pratik
akılda iş ve hareketlerimize bağlıdır.

2. Vicdanın Duraksama ve Gelişimi

Vicdan zaman ve mekanla bir takım değişikliklere
uğrar. Bugün iyi sayılan bir şey bir müddet sonra
kötü sayılabilir. Bir toplumun iyi saydığı bir şeyi
diğer bir toplum kötü sayabilir. Doğu da iyi denilen
bir şeye batıda kötü denilebilir.

Nasıl oluyor da vicdanın gerektirdiği vazife,
hak, iyi ve kötü kavramları zaman ve mekana göre
değişiyor. Değiştiren sebepler nedir ?

Bu konudaki en önemli sebeplerin başında
yarar ve hırslar yer almaktadır. Bunlar ahlâk vadi-
sinde etkide bulunmaktadırlar. Alman filozofların-
dan Leibniz, “Eğer matematik ilmi bizim yarar ve
hırslarımızla ahlâk kadar ilgilenmiş olsaydı bütün
matematik problemlerinin Arshimed tarafından or-
taya konulan ispatlarını şimdiye kadar çoktan red-
dederdik” demektedir.
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Bundan başka misal olarak, örf ve âdetler de
bu konuda pek önemli sebeplerdendir. Bireyin ah-
lâkî vicdanı, çoğunlukla ya öncekilerinin ya da çağ-
daşlarının etkisi altında kalır. Öncekilerin etkisini
göstermek için bazı filozoflar : Bir memlekette ege-
men olan fikirler, yaşayanlardan çok mezardakilere
aittir demişlerdir.

Tecrübe ve düşünce açısından da insanların
payları eşit değildir. Vicdan üzerine bunların etkisi
olmakla birlikte,  vicdanın gelişimine bu da sebep
olmaktadır.

Vicdanın gelişmesi ve duraksaması detaylı in-
celenecek olursa bunun çoğunlukla ahlâkî esaslar
unsuruna değil fakat sonuçlara ait olduğu ve bunun
eksik bir tahlilden kaynaklandığı görülecektir. Me-
sela, eski ahlâkçılar, faizle para vermeyi yasaklar-
lardı. Şimdiki ahlâkçılar, bunu uygun görüyorlar.
Bunda her iki tarafta aynı prensibe dayanıyor : “Hiç
kimse diğer bir kimsenin zararına servet kazana-
maz.”

Eski ahlâkçılar, borç verenin zararına para ka-
zanıldığını görüyorlardı. Yani ahlâkçılar meselenin
ekonomik boyutunu daha iyi tahlil ettiklerinden
faizsiz borç vermelerde eğer böyle bir kanun dü-
zenlenmişse borç veren zararına borç verilenin ser-
vet kazandığını ona soruyorlar. (Ödünç para alır
bankaya yatırır faizini alır).

Bununla beraber bu gelişme ve duraksama git-
tikçe azalmaktadır. Çünkü ahlâkî esasların ilkele-
rinde bütün insanlar uzlaşmıştır, aynı gayeye doğru
gitmektedirler. Bilginler, bilimsel bir metotla gele-
nek ve alışkanlıklardan yarar ve hırslardan bağım-
sız bir ahlâk kurmaya çalışmaktadırlar. Konfüçyus,
Sokrates ve Kant arasındaki zaman ve mekan farkı
pek büyük olmakla birlikte hepsi aynı ahlâkî ilke-
leri öne sürmektedirler.

Semavî dinlerin hepsinde ahlâkî esaslar birdir.
Dinlerin hepsi de fakire yardımı emreder ve hır-
sızlığı yasaklar. İnsanlık da gitgide  ahlâkî bir bir-
liğe doğru gitmektedir. Zaman, farklılık sebeplerini
birer birer ortadan kaldırmaktadır. Özetle, ahlâkî
vicdan fert ve toplumların hayatlarıyla değişmiyor
aksine, dış sebeplerin ortaya getirdiği aksamalardan
kaynaklanan etkilere rağmen vicdan, genel ve sabit
bir kanun ile aşama aşama  tekamül etmektedir.

Hakiki insanlık, insanlığın genel vicdanının bu te-
kamülünü kolaylaştırmada ve bu tekamüle engel
olan engelleri ortadan kaldırmaktadır. Bu da ancak
yeni neslin daha mükemmel olarak yetişmesiyle
mümkündür.

3. Ahlâkî Vicdanın Değeri 

Ahlâkî vicdanın kıymeti, aslı ve kaynağı itibarı ile
kendine verilen değere göre değişir. Yukarıda gör-
düğümüz vicdan teorilerinden her birinin vicdana
verdiği değer başka başkadır :

aa))  İİsskkooççyyaa  eekkoollüü  tteeoorriissiinnee taraftar olan bilgin-
lere göre; vicdan hatasızdır. İçsel bir sesleniştir ki,
her yerde vazifesini bildirir, ne sorulursa daima
doğru cevap verir.

Fakat bu iddia pek de uygun değildir. Herkes
benliğinde tecrübe ile anlayabilir ki, vicdan bazen
sorulan şeyin cahilidir, bilemez. Bazen tereddütlü-
dür. Bir iş hakkında bakışımız da tecelli eden farklı
şekillerden hangisini gerektirdiğini belirleyemez
bazen de aldatabilir.

Vicdanı, başlıca hataya düşüren şey bilgisizlik
ile nefsine olan eğilimleridir. Bazı durumlarda bil-
gilerin eksik oluşu veya kaybedilişi, insanı önemli
hatalara düşürebilir.

İnsana, eğilimleri bazen, o kadar süslü bir şe-
kilde sunulur ki pek haksız olan bir şeyi pek haklı
gösterir.  En çok bu nefis eğilimleridir ki bir me-
sele hakkında farklı hükümler verilmesini hatta, bir
ahlâkî hareket hakkında bir şahıs tarafından bugün
başka, yerin başka görüş verilmesini gerekli kılar.

bb))  EEvvrriimm  vvee  ÇÇaağğrrıışşıımm  tteeoorriilleerriinnee  ggöörree ahlâkî
vicdan bir alışkanlık veya tabiî güdüdür ki, çoğun-
lukla insan türünde faydalıdır. Fakat bazen toplum
faydasına olan bir şeyde ferdin zararı gerekli olabi-
lir. Şahsın, özel menfaatini, genel menfaat uğrunda
feda ettiği yerlerde olduğu gibi...

cc))  AAkkııllccııllaarrıınn  tteeoorriissiinnee ve özellikle bu teorinin
öncüsü Kant’a göre, vicdan, pratik akıldan büyük
bir kıymete sahiptir : Teorik Akıl, aldanabilir fakat
vicdan aldanmaz.

Fakat Kant’ın bu yargısına derhal şunu ilave
etmek gereklidir. Eğer vicdan, bozulmamış ise vic-
danın sesini dinlemeyen, sahip olduğu o ilahî şu-
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leyi söndürmüş kimselerde vicdan hemen bir
donuk bir cisim halinde kalır.

Eğitimin bir işi de işte böyle donuk cisme dön-
müş, temiz aslından uzaklaşmış vicdanlara yeniden
o ilahî şuleyi verebilmektir.

II. GÖREV 

1. Görev ve Özellikleri

Ahlâkçılar, vazifeyi şöyle tarif ederler:

Görev; bir davranışı ahlâkî kanun emrettiği
için yerine getirmektir.

Görevin özellikleri : Vazifenin bir takım özel-
likleri vardır :

1) Görev mecburîdir. Yerine getirmemek
olmaz. Vicdan bize daima iyilik yap, kötülükten
sakın der. Fakat bu mecburiyetin bir özelliği var-
dır. Seçme yeteneğimizi bağlayamaz. Seçme yete-
neğimiz bağlı olsa idi, seçiciliğimiz olmaz ve o
zaman iyi davranışların değeri olamazdı.

2) Görev evrenseldir. Görevin emirleri her
zaman her yerde bütün insanlar için aynıdır. Me-
sela, adam öldürmek ve hırsızlık her zaman her
yerde kabul edilmez. Kant’a göre iyi ve kötünün öl-
çüsü bu evrenselliktir. Kant, “Öyle hareket etki
davranışın bir genel kural olabilsin” der. İşte ahlâ-
kın esas düstûru; her yapacağımız işi bununla ölçe-
biliriz.

“Sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına
yapma”
“Sana yapılmasını istediğin şeyi başkasına yap”
olumlu ve olumsuz hareketlerimiz için en
veciz ahlâk ilkeleridir.

3) Görev, görev  olduğu için yapılır yoksa,
yarar ve haz temin ettiği için yapılmaz.

2. Cüz’î İrade

Bize iyiyi ve kötüyü, vicdanımız bildirmemiş ol-
saydı, şahsî, ailevî, sosyal ve ilahî vazifeler, yapılıp
yapılmamalarından dolayı hiçbir şekilde ödül veya
ceza gerektirmezlerdi.

Bizden kaynaklanan fiillerde cüz’î irademiz
vardır. Cenab-ı Hak bize bir cüz’î irade ihsan bu-
yurmuştur ki, o sayede biz bir fiili işlemek veya iş-
lememekte muktediriz. Cüz’î irademizi iyiye sarf

edersek ecir, kötülüğe sarf edersek cezalanmış olu-
ruz. Cüz’î irade şu şekilde tarif edilmektedir. “İşle-
mek yada terketmek yönlerinden birine yönelik
insanî kudret ve iradedir.” İnsanın hürriyete malik
olduğunu kabul eden filozoflar insanda böyle bir
irade kabul etmektedirler.

Cebriye ekolüne göre, kulun cüz’î iradesi yok-
tur. Her fiil, ezelden takdir edilmiştir. Buna bugü-
nün felsefesinde determinizm denilmektedir.

Birde buna tamamen zıt olan kaderiye ekolü
vardır ki, buna göre,  “kul, fiilinin yaratıcısıdır. Mu-
kadder hiçbir şey yoktur.”

III. İNSAN FİİLLERİNİN GÜDÜLERİ VE 
İNSAN HAYATININ GAYESİ

1. İnsan Fiillerinin Güdüleri

Fiillerimizin güdüleri başlıca dörde ayrılabilir.
Doğal güdü, çıkar, duygu ve iyi olmak üzere.  Fiil-
ler bu güdülerden birinin veya bir kaçının etkisi al-
tında  gerçekleşir. Doğal güdünün sonucu haz
olduğundan bu güdüyü haz adıyla da anarlar.

Bu güdülerin en eskisi doğal güdü-hazdır. Ço-
cuğun bütün güdüsel davranışları, hazdır. Çocukta
henüz düşünme yoktur.

İşlerin güdüsü, bazen kişisel çıkar aranmasın-
dadır. Bazen de duygudur. İnsan herhangi bir his
ve heyecanın etkisiyle harekette bulunur.

Davranışların güdüsü bazen ne haz ve ne de
çıkardır. Ancak görev fikri ve iyi’dir.

2. İnsan Hayatının Gayesi

İnsan bu güdülerden hangisinin etkisinde hareket
etmelidir ? İnsan hayatının gayesi nedir ?

Bu öyle genel bir ilke olmalı ki her eylem ve
hareketimizde esas olabilsin. Bu ilke acaba haz ola-
bilir mi ? Yani, insan hayatının gayesi hazzı aramak
mı ?

Çocukların davranışlarının güdüleri doğal
güdü, haz olabilir. Çünkü henüz onlarda akıl ye-
terli derece oluşmuş, gelişmiş ve yer etmiş değildir.
Bununla beraber, hayat gayeleri haz olabilir. Ço-
cuklara pek benzemeyen ilkel insanın da hayatının
gayesi haz idi. Zira onun aklı da henüz tekamül
etmiş değildi.
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Bugün de bu fikirde olan bazı insanlar vardır.
Bunların hayat gayesi haz aramaktan ibarettir. On-
lara göre; yarın ne olacağını kimse bilemez. Bu-
nunla birlikte fırsat elde iken hazları elde etmek
gerekir.

Hazlar, hayatın gayesi olamaz. Önce şurasını
söyleyelim, birçok hazlar vardır ki, görünüşte haz-
dırlar, ama gerçekte değildir. Haz, zannedilen bir
çok şey vardır ki bunlar insana pek derin elem ve
musibete sebep olur. Hayatın gayesini hazlarda ara-
yanlar, yönelmelerinin büsbütün aksi bir noktasına
ulaşırlar. Çünkü gayeleri dünyevî hazlardan fazla ya-
rarlanmak olduğu halde, doğal güdünün her arzu et-
tiğini icra etmekle hayatlarını kısaltırlar. Bin türlü
elem ve ızdıraba uğrarlar. Doğal güdüsüne alabildi-
ğince yol vermek, kendi eliyle kendi kuyusunu kaz-
mak demektir. Asıl insan, kendini elem ve musi-
betlere düşürecek doğal güdülerini sınırlayabilendir.

Hazlar, hayatın gayesi değil, aracıdır. İnsan,
dünyaya yemek, içmek ve diğer nefsî hazlarını icra
etmek için gelmiş değildir. Hazlardan ancak haya-
tını muhafaza edecek derecede istifade ile yetin-
mesi gerekir.

Bazıları da hareketin kaynağı olarak ılımlı bir
dereceye inmiş hazlar alınmalı derler. Bunlara göre
hayatın gayesi hazdan ibarettir. Fakat şu şartla ki
hazlar mümkün olduğu kadar devam etmeli ve
devam edebilmesi güven altına alınmalıdır. Elem
ve kederlere sebep olmamalıdır. Bunun için de yal-
nız doğal güdü davranışların tek güdüsü olamaz. Bu
konuda akılda yardım etmelidir.

Bu ekol önceki kadar kötü olmamakla beraber
yine hareketin kaynağı olamaz. Çünkü insan hazza
doyamaz. Gittikçe büyük hazları arar. Hayatın ga-
yesi, yine hazların aranması olmuş olur. Bazıları ise
hareketin kaynağı olarak menfaati alır. Bunlar in-
sanın iyiye hizmet etmesi gerektiğini inkar etmez-
ler. Fakat iyiyi soyut menfaat olduğu için tavsiye
ederler. Menfaat olan yerde iyi de vardır. Menfaat
ile iyi birdir derler. Mesela bir tüccarın hile etme-
mesi kendi menfaati gereğincedir. Çünkü hile ya-
parsa müşterisini kaybeder.

Fakat bazı durumlarda iyi ile menfaat birleşe-
mez. Mesela, dolandırıcılık ile zengin olmak müm-
kündür. Fakat iyi değildir. Aynı şekilde bir insana

bir emanet bırakılmış, sahibi ölmüş, o insan ema-
neti mirasçılarına vermezse kendi çıkarına bir şey
yapmış olur. Fakat iyi değildir. Bundan başka men-
faat sabit değildir. Bugün çıkarı gerektiren yarın
zarar getirebilir. Aynı şekilde faydalı olan bir şey
diğerine zararlı olabilir. Menfaati esas olan filozof-
lardan bazıları; hareketin kaynağının kişisel men-
faat değil,  genel menfaat olması gerektiğini
söylüyorlar. Bunlara göre genel menfaate uygun
olan her fiil övülen, buna ters olan her fiil yerilen-
dir. Bu filozoflar, insanın soyut iyiyi eylemlerinin
hedefi edinmelerini bir hayal gibi algılıyorlar. Bu-
nunla birlikte hareketin kaynağı menfaat olmalı
fakat bu menfaat aynı zamanda genel menfaate de
uygun olmalıdır  da diyorlar.

Bazı bilginler hareketin kaynağı duygu olma-
lıdır, demişlerdir. Bunlar “En temiz ve en büyük
hareketin kaynağı duygulardır. Duygular hareke-
tin kaynağı olarak alınabilir” derler.

Duygular hareketin kaynağı olamaz. Çünkü
duygular akıl ve muhakemeye müracaat etmez ve
dayanmazsa çoğunlukla heyecan durumundadır.
Heyecan ise fikir kuvvetlerini ve yargı gücünü en-
geller. Akıl muhakemesi neticesi olmayan bir karar
ve hareketin isabetli olması şüphelidir. Şüpheli olan
bir şey hareketin kaynağı olmaz.

Ahlâkçılara göre hareketin kaynağı olmaya
layık olan yalnız vazife ve iyidir. İnsan bir şeyi, ah-
lâkî kanun ve vazife emrettiği için yapmalıdır. Haz-
ları ve yararları da sağlıyorsa şüphesiz daha iyidir.
Örneğin araştırmalarda bulunan bilim adamı, mes-
leğine aşık öğretmen, sanatçı, çiftçi, vb...

İfade edilen ahlâkî ekollerin hepsi insanın mut-
luluğunu arıyor, onu bulmak istiyor. Dünyada her-
kesin gayesi budur. Fakat herkes saadeti başka başka
anlıyor. Kimisi saadeti anlık  zevklerde arar. Kimisi
sonra doğacak ızdırap ve acıları göz önüne getire-
rek saadeti bu anlık zevklerde aramaz. Acaba ger-
çek mutluluk nerede? Saadet, iyi’ye hizmette çeşitli
görevlerimizi yerine getirme ve tamamlamadadır.

3. İyi

İyi nedir ?

İnsanın elinden geldiği kadar nefsinin ve insanlığı-
nın olgunluğuna hizmet etmesidir. Bu hizmet,
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eylem ve davranışlarımızda bencillik ve fayda düş-
künlüğünden ayrılmakla olur. İyi, hareketin kay-
nağı alınınca, onun dışında da ahlâkî ilke bulmaya,
çalışan ahlâkî ekollerin gayesi de gerçekleşmiş olur.
Çünkü insanın gayesi; nefsinin ve insanlığının ol-
gunluğuna hizmet olunca, nefsanî hazlardan büs-
bütün ayrılması gerekmez. Aksine, nefsanî
hazlardan da makul bir şekilde istifade etmek ge-
rekir. Zira, insan, nefsanî hazlardandır diye ye-
meği, içmeyi, terk edecek olursa, nefsinin ve
insanlığının olgunluğuna hizmet etmekten başka
sıhhat ve hayatını bile korumamış olur. Yalnız şu-
rası unutulmamalı ki, hazlar hayatın gayesi olma-
yıp, hayatın vasıtasıdırlar. Yaşamak, yiyip içmek,
için değil, yiyip içmek, yaşamak içindir.

IV. SORUMLULUK VE ŞARTLARI

1. Sorumluluk ve Ahlâkî Değer Ölçüsü

İnsan, iradesiyle yaptığı şeylerden sorumludur.
Mecnûnlar, budalalar, iyi ve kötüyü ayıramayacak
çağda olan çocuklarla ihtiyarlar, eylemlerinden so-
rumlu değildirler. Bununla birlikte, eylemlerinden
sorumlu olmak için hür, akıllı ve ergin olmak şart-
tır.

İnsan, sarhoşluk neticesi olan işlerinden so-
rumludur. Çünkü sarhoşluğu, onun bu hali seçmesi
sonucu gerçekleşmiştir. İnsan irade ve eylemlerini
daima aklı ve basireti altında bulundurmalıdır. İn-
sanın ahlâkî değeri, görevin ifasına ve hayır yo-
lunda sarf ettiği azim ve iradeye veya aksine bir
duruma, yani aczine ve kendi akışa bırakmasına gö-
redir...

İnsanın ahlâkî değerini ölçmek için, eylemle-
rinden yalnız bir kısmını değil, bütün eylemlerini,
seciyesini, mizacını, ve durumunun gereklerini
dikkate almak gerekir.

2. Ahlâkî Sorumluluğu  Sınırlayan Sebepler

Akıl ve seçme gücünden  kaynaklanmakta olan so-
rumluluk, insanların genelinde aynı derecede ola-
maz. Çünkü bu sorumluluk, özel şartlara bağlı
olduğundan bu şartlarda herkes de aynı derecede
bulunmadığından sorumluluk dereceleri farklıdır.
İyi ve kötünün ayrılmasına ait olan sebepler ile,
seçme yetimizi hükümsüz bırakan fiiller, sorumlu-
luğumuzu sınırlar. Düşünce gücüne bulaşan hasta-

lıklar bu gruptandır. Ona mübtelâ olan insan, iyi
ve kötüyü ayıramaz ve görevini belirleyemez.

Bazı bilginler, cinayetlerin ırsî bir hastalık ola-
rak, yer ettiğini iddia ederek canileri sorumsuz gös-
termeğe çalışmış iseler de seçme yetisini inkara yol
açan böyle bir iddia doğru olamaz.

Cehalet, iyi ve kötüyü ayırmaya engel olur.
Fakat bu mazeret sayılamaz. Çünkü herkesin bu-
lunduğu mevkiye göre gerekli tüm vazifelerin ye-
rine getirilmesi için yeterli bilgi elde etmesi
gerekir.

V. AHLÂK KANUNUNUN GÜVENCELERİ

Kanunlar, ceza ve ödül icra ediyorsa o zaman ge-
çerliliği sağlanmış olur. Ahlâk  kanununun uygula-
masını sağlayan, yani insanları, doğru yolda, tutan
beş araç vardır. 

1. Medeni Kanun

2. Genel fikirler

3. Doğal ödül ve cezalar

4. Vicdanın verdiği ödül ve cezalar

5. Din

1. Medeni kanunlar: Kanunlar ve ortaya ko-
nulmuş düzenlemelerle kötülük edene ceza verilir.

2. Genel fikirler: İnsan, diğerlerinin kendi
hakkında vereceği hükümlerden etkilenir: İnsan,
diğerlerinin iyi ya da kötü zannının etkisini de
görür. Örneğin, hilekar adı çıkan bir tacirin müş-
terisi, tabiî ki, az olur. Bu açıdan başkalarının hü-
kümleri insan için önemli ödül ve cezalar
oluşturur.

3. Doğal ödül ve cezalar: Davranışlarımızın do-
ğasıyla gerektirdiği ödül ve cezalardır. Bazı ahlâk-
çılara göre, maddiyatta olduğu gibi, maneviyatta da
suç ve kusurlar er geç cezasını  bulur.

4. Vicdanının verdiği ceza ve ödüller: Görev
ve iyilik yaptığımız zaman haz, yapmadığımız
zaman pişmanlık ve keder hissederiz. Pişmanlık ve
kederler, sinirleri zayıf düşürür. Bununla birlikte,
Görevi yapmamak bir takım ruh hastalıkları doğu-
rur. Görevi yapmamaktan doğan pişmanlık ve
keder hissi, az çok incelmiş ve terbiye görmüş ruh-
larda ortaya çıkar. Yontulmamış ruhlu caniler, hiç
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keder duymadan yaşayabilirler. Görevlerini yap-
mayınca keder ve pişmanlık hissetmezler. Fakat,
hissedilen bir şekilde hissetmedikleri bu pişmanlık
onların ruhları üzerine gizli bir şekilde etkilerde
bulunmuyor mu acaba,  kapalı ve dumanlı, bir iç
ilintisi teşkil etmiyor mu? Bu şekilde, ahenk ruh ve
sinir sağlığı bozulmuş olur.

5. Din: Dindar insanlar, dinin gösterdiği ah-
lâktan ayrılmazlar. Bunlarda ahiret fikri, ahlâkî ha-
yatın en etkili faktörüdür. Dini tam ve hakiki bir
şekilde anlayanlar, ahlâkî fazilete sahip olurlar.

VI. AHLÂKIN DERECELERİ

Buraya kadar olan açıklamalardan ahlâkın sayısız
dereceleri olduğunu da anladık. Gerçekte hayvan-
dan başlayıp ahlâkî erdem adını verdiğimiz nok-
taya kadar ahlâkın bir çok dereceleri vardır.
İnsanların bazısı ilk basamaklarda kalmıştır. Bazısı
bir az daha yukarıdadır. Bazısı daha yukarıdadır.
Ahlâkın bu sayısız dereceleri başlıca şunlardır:
Hayvanî Ahlâk, İlkel Ahlâk, Sosyal Ahlâk, Stoacı
Ahlâk, Erdem Ahlâkı. 

1. Hayvanî Ahlâk 

Ahlâkın en ilkel bir derecesi vardır ki bu, hayvan-
ları da kapsar. Hayvanlar; güvenliklerini sağlamak
ve hayatlarını korumak için, ihtiraslarına, iştahla-
rına, hareketlerine hakim olabilirler. Bu şuur mu,
yoksa mekanik mi, bunu burada pek uzayacağı için
tetkik edemeyeceğiz. Yalnız şu kadar söyleyelim ki,
mekanikîdir diyenler olduğu gibi, ilkel şuurdur di-
yenler de vardır.

Hayvanlar, düşmanlarının dikkatini çekme-
mek için gerektiğinde, ölmüş gibi bir durum alarak
hiç kımıldamazlar. Hayatlarını kurtarmak için hi-
lelere müracaat edebilirler. Bununla birlikte hay-
vanî ahlâk, hayatın korunması ve menfaat üzerine
kuruludur. Hayatının gayesi, haz ve menfaat olan
insanlar hayvanlarla beraberdir. İnsan da hayat ko-
rumak için ihtiraslarını değiştirir. Hekimin bir in-
sana bir şeyi yasak etmesi gibi, bunlar tabii güdüye
karşı bir ahlâkî mücadeleden başka bir şey değildir.
Hayatın muhafazası için insan kendi tabii güdüsü
ihtirasları ile eski tabirle nefsi emmaresi ile çarpış-
mak mecburiyetinde kalıyor.

2. İlkel İnsanın Ahlâkı 

Bu, şu derunî sesten ibarettir: Şimdiyi değil, gele-
ceği nazar-ı dikkate alarak yaşamalısın. Nefsinin=
doğal güdünün dediği yoldan gidersen felakete
düçar olursun bununla birlikte, daima, nefsine,
doğal nefsine karşı duracaksın ve kendini doğal gü-
dünün elinden kurtararak, gözlemlemek, düşünmek
ve akıl ile bulacağın yola gireceksin, gözlem, dü-
şünce ve akıl ile kendine yeni bir benlik yapacaksın.

İlkel ahlâkın en başındaki ilkesi “egoizmin ol-
mayışı” (non-égoisme)dır. İnsanlar, bu ilkel ahlâka
ve bunun en basit düsturu olan kendine tapmama
ilkesine riayet etselerdi insanlık bugününden çok
daha yüksek olurdu.

3. Sosyal Ahlâk 

Sosyal ahlâk ilkeleri, hayvanî ahlâk ve ilkel ahlâ-
kın daha üst derecesindedir. İlkel insan nazarında
toplum, ancak aile ve kabile fertlerine özgüdür.
İlkel insan, yabancılar hakkında hiçbir görev his-
setmez.

İnsan toplumu, genişleyip geliştikçe toplumsal
görevler de çoğaldı. Sosyal ahlâkın ilkeleri :

1) Hayatını, içinde yaşadığı toplumun hayatına
uydurmak.

2) İnsanlığa faydalı olmak

3) Gerektiğinde canını feda etmek.

1) Bir insan, hayatını içinde yaşadığı toplumun
hayatına uydurmak zorunluluğundadır. Bu olma-
dığı taktirde toplumun düzeni bozulur. Toplumun
düzeni bozulunca hem diğerleri hem de o insan
muzdarip olur. Bir insanın aynı şekilde beraber ya-
şadığı toplum fertlerinin huy ve âdetlerini bilmesi
bu adetleri yalanlaması ve küçümsemesi bu âdet-
lere, nezaket ve tevazu gereği önden hücûm etme-
mesi ve düzeltilmesi gerekiyorsa onları düzeltmede
derecelenmeye riayet etmesi uygundur. 

Sosyal ahlâkın ikinci ilkesi: İnsanlığa faydalı
olmaktır. Bu birinci ilkeden daha yüksektir. Çünkü
birinci ilkeyi tatbik etmek kendi yararımız gereği-
dir. İkinci ilke ile hasbiliğin sınırları içine girmiş
oluyoruz. Egoizm ve kendine taparlıktan henüz
uzak değiliz. Zira biz de, toplum hayatından her şe-
kilde yararlanırız. 
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Sosyal ahlâkın üçüncü ilkesi : Gerektiğinde
nefsini feda etmektir. Bu ilke ile egoizmden çıkarak
mutlak hasbiyata girilmiş olunmaktadır. Milleti ve
insan türü için canını feda eden kahramanlar da
görev duygusu ihtiras halini almıştır. Onlara göre,
ölüm ve tehlikelerin hiç önemi yoktur. 

Sosyal ahlâkın emirleri: Çağdaş bazı ahlâkçılar
sosyal ahlâk emirlerini şu şekilde kaydederler.

SSoossyyaall  AAhhllââkk’’ıınn  EEmmiirrlleerrii
1

Sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma, ak-
sine sana yapılmasını istediğin şeyi başkalarına yap. Ah-
lâkın en yüce ilkesi budur. Fakat bu ilkeyi herkesin
kişiliğine ve sosyal ihtiyaca göre uygulamak gerekir. Me-
sela ben sevdiğim, faydalı bir kitabı, anlamayan ve iyi
korumayan kimseye veremem.

2

Toplumsal yapının temsilcisi olduğu için hükümet ka-
nunlarına itaat et. Fakat bu kanunların gelişme göster-
mesi için hukuku kullanmaktan da çekinme.

3

Kişisel ihtiyaçlarını insan toplumunun gereklerine uydur.

4

Mevcut ve gelecek insanlığın yükselmesi gelecek nesil-
lerin gerilemeye düşmemesi için bütün hayatın müdde-
tince, bütün kuvvetinle ehliyet ve yeteneğin dahilinde
olan şeylere çalış. Medeni insanlığın bir parçası olduğun
için onunla olan dayanışmayı unutma...

Sağ olduğun müddetçe öyle sosyal teşkilatlar oluştur-
maya çalış ki bunda hükümet, kimi kimselerin gerek
kuvvet gerek hile ile diğer insanların mesaisinden meşru
olmayan bir şekilde istifade etmesine engel olsun veya
hiç olmazsa bütün kuvveti ile bunu sınırlasın.

5

Herkese Karşı Adil Ol!

6

Hiç kimseden minnet ve şükran bekleme. Görevi eda so-
nucunda vicdanda gerçekleşen  genişleme ve huzur ödül
için yeter. Seni överlerse hiç önem verme. Seni kınar-
larsa o halinden vazgeçmeye çalış.

7

Başkaları hakkında kötü zan değil, iyi zan besle. Kötü-
lüğe iyilik vasıtasıyla üstün gel.

8

Kendi çıkarına başkalarının mesaisinden meşru olmayan
bir şekilde asla yararlanma.

9

İnceleyerek ve derinleşerek bir konu üzerinde hüküm
ver. Derinleşmeden sonra heyecan ve ihtiraslara düş-
meksizin etki altında kalmaksızın hükmet.

10

Başkalarının güçsüzlüğünü, özellikle kadın ve çocukla-
rınkini kötüye kullanma.

11

Başkalarıyla alay etme.

12

Biri sana sırrını verirse onu açıklama. Daha yüce ve
önemli bir ahlâkî gerek olmaksızın namusun üzerine
verdiğin sözü yeme.

13

Başkalarının özel işlerine karışma. Ancak bir ahlâkî gö-
reve çağrı müstesna. Çağrılma söz konusu olduğunda bu
kuralı ihlal edebilirsin. 

14

İş ve hareketlerinin sonuçlarına cesaretle dayan. Kor-
kaklık ve alçaklık ederek bundan kaçma.

15

Zorunluluk olmaksızın hiçbir canlıyı ve hiçbir eseri yok
etme.

16

Hırsızlık etmeyeceksin, stokçuluk yapmayacaksın.

17

Yalancı şahitlik etmeyeceksin.

18

İki yüzlü olma, yalan söyleme, kimseyi aldatma, ahlâkî
yüce bir göreve mecbur olmadığın sürece,  maslahat-ı
amiz “arabulucu” ol.

19

Sözlerinde ve yazılarında kelime oyunlarından, sofizm-
den, hakikati değiştiren her şeyden sakın. Kendinin ve
başkalarının sofizmine karşı mücadele et.

20

Sözlerine dikkat et. Hiç kimse hakkında iftira etme ve
kötü söyleme. Eğer bir kimseden şikayetin varsa onu
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başkalarına açmadan önce evvela onu tenhaya çağır ve
açıkça söyleyerek iyiliğe yöneltmeye çalış.

21

Kıskanç olma, yerinde ve doğru olmayan arzularını diz-
ginle ve ortadan kaldır.

22

Kibirli olma, mütevazi ol. Tek bir hırsın olsun: iyiyi yap-
mak.

23

İhtiraslarını akıl ve adalet ile daima dizginle.

24

Her türlü şehvetini, özellikle cinsi eğilimlerini gemle
böylece hemcinslerine haksızlık etmiş olmayasın.

25

İlim ve sanatlara hürmet et.

26

Herkes, özellikle aile fertleri hakkında nazik ve terbiyeli
ol. Vazifeni yerine getirirken de vicdanlı ve özenli ol.

27

Asla küsme, çabucak bağışla. Her nasılsa yaptığın hatayı
ve adaletsizliği hemen itiraf et.

28

Temiz ol. Bedenini düzenli bir iş, sade ve kanaatkâr bir
hayat ile güçlendir.

29

Beynini tahrik eden ve bedenini bu vasıta ile bozan, ze-
hirleyen alkollü maddeleri asla kullanma.

30

Dostluğun Allah için ve doğru olsun. Fakat dost olma-
dan evvel bir adamın dostluğa layık olup olmadığını iyi
ara ve tara.

31

Cesur ol! Bu dünyanın inişi de çıkışı da başına gelebilir.
Ne inişlere üzül ne de çıkışlardan gözün kamaşsın.

32

Başkaları hakkında hüküm verirken hükümlerinde affe-
dici ol. Eylem ve sözleriyle başkalarının senin kalbini
kırmasını, ırsî olarak veya almış oldukları hatalı terbi-
yede veya senin anlayamadığın sebeplerde görmeye
çalış. İntikam besleme ve aynı ile davranma. Ancak haklı
bir müdafaada istisna teşkil eder. Şiddet ile muamele
etmek zorunluluk halini almış ise bunun sosyal zarureti

ve toplumun himayesi için olduğunu dikkatten uzak
tutma.

33

Servet, namus, güzellik, süs, nüfus, kudret gibi haricî
şeyleri tatlı şeylerden say. İnsanın gerçek kıymetini teş-
kil eden ancak derin bir görev duygusu, yararlı bir iş, can
ve gönülden fedakarlıktır. Söz değil, iş!

4- Stoacı (Rivakî) Ahlâk

Stoacılık felsefi bir ekoldür. Kurucusu  M.Ö. 340
senesinde Kıbrıs’ta dünyaya gelen Zenon’dur. Fel-
sefi ekolünü  M.Ö. 300 senesinde Atina’nın en
güzel revaklarından biri altında kurmuştu. Ekolü-
nün ismi, ders verdiği yere izafe ile revakiyye kaldı.

Stoizm, kendi ihtiraslarına karşı mücadele et-
mektir. Stoacılara göre hürriyet, “kendini doğal gü-
dünün akışına salıvermek” demek olmayıp aksine
temayüllerine ve güdülerine hakim olabilmektir,
bu meslek, şu iki kelime ile ifade edilebilir. “İradî
Mihnet”

Stoizm, kendi elimizde olmayan olaylardan so-
nuçlanan şeylere hiç merak etmemeyi tavsiye
eyler. Mesela, ailemizden biri öldü, merak etme
der; onun hayatını muhafaza etmek senin elinde
değildir, diyerek olayları göğüslemeyi öğretir.

Aynı şekilde, harici şeylere karşı lakayd kal-
mayı ve inziva hayatını emreder. Bir arkadaşı, bir
Stoacı’nın yirmi sene sonra ziyaretine gitmiş, Stoacı
sormuş:

Dünyada ne var, ne yok... Stoacılık, tabiatıyla
insanı hareketsizliğe yöneltir. Bütün çalışma ve ga-
yesi, yalnız nefsiyle uğraşmak ve ihtiraslarını sön-
dürmektir.

Bu meslek, sabırlı kimseler yetiştirebilirse de
iyilikperver, faal kimse yetiştiremez. Çünkü irade-
nin istikamet ve faaliyeti dışa doğru, değil, nefse
doğrudur.

Bunlara göre hastalık, elemler, mal ve mülkü
kaybetmek ölüm, hepsi, hiç, bunların hepsine karşı
lakayt kalmalı, hayatın en şiddetli darbelerine karşı
dayanmak gerekir.

Stoacı ahlâk ile, sosyal ahlâk arasında bazı du-
rumlarda bir dereceye kadar zıddiyet vardır. Sos-
yal ahlâk gerektiğinde, canı feda etmeyi emrettiği
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halde Stoacı ahlâk, nefs ile mücadelenin başkası
olan şeylere karşı ilgisizdir.

Fakat doğuştan iş adamı (homme d’action) ola-
rak doğmuş ve Stoacılığa nüfuz etmiş nadir ve ola-
ğanüstü adamlar vardır ki, bunlar en iyi sosyal
insan olabilirler. Eflatun; filozof hükümdar olmalı;
veya hükümdarlar filozof olmalı, dediği zaman kas-
tettiği adam, işte böyle adamdır.

Revakiyyuna tamamen zıt bir mektep vardır
ki, buna Kayrevaniye denilmektedir. Stoacılık, te-
mayül ve güdüleri ile mücadele ve onları söndür-
mek olduğu halde Kayrevaniye eğilim ve güdülerin
her emrini yerine getirmek taraftarıdır. Bu mesle-
ğin düsturu şudur :

Yeme içme ile bugün anma yarının kederini

Sana ısmarladılar mı bu yalan dünyayı

Bunun ne kadar yanlış, insanlık ile uzlaşmaz
olduğunu hayat gayesini ararken gördük. Stoacı
ahlâk ilkelerini bu ekol izleyicilerinden Epictete
toplamıştır.

5- Ahlâkî Erdem

Ahlâkî erdem; tüm görevleri, kişisel, ailevi, milli,
insani, ilahi, noksansız, seve seve yerine getirmek
ve bunu adet edinmektir. Asıl mesut insanlar, ah-
lâkî erdeme sahip insanlar onlardır. Çünkü ahlâkî
erdem, nerede ise gerçek saadet oradadır. Servet,
makam, ilim, tam saadeti sağlayan şeyler değiller-
dir. Bunlara sahip birçok insanlar vardır ki, yine
mutlu değildirler. İnsan, servet ve ilimle beraber
ahlâkî fazilete sahip olmalıdır.

William James’in “Alışkanlık” Adlı Eserinden Alıntılar* 

Fizyoloji açısından bir kazanılmış alışkanlık; sinir
kuvvesinin boşalmasıyla beyinde  ortaya çıkmış
yeni bir yoldur. Öyle bir yol ki, merkeze yönelik
akımlar, bu yolu izlemeye eğilimlidir. Psikoloji te-
riminden olan fikirlerin çağrışımı, kavrayış, hafıza,
muhakeme, irade terbiyesi ve benzerleri bu bo-
şalma yollarının meydana getirdiği görev ve mele-

kelerdir. Hiç olmazsa bu şekilde olan fizyolojik
açıklama o melekeleri bize daha iyi anlatır.

Alışkanlığın Asıl Konusu

Alışkanlığın içeriği tarif edilmek istenince madde-
lerin esas özelliklerine yöneltilmiş oluyoruz. Doğal
kanunlar; amel ve aksü’l amellerinde ilk unsurla-
rın farklı serilerinin değişmez alışkanlıklarıdır. Or-
ganlar aleminde, alışkanlıklar pek çeşitlidir. Doğal
güdüler, cinslere ve aynı cinsin şahıslarına göre dö-
nüşür. Hallerin gereğine uygunluk ile bir şahısta
bile değişmeye uğrar ve gelişme olur. Atomizm fel-
sefesine göre zerrelerin alışkanlıkları tabiatları gibi
değişmezdir. Fakat, birleşik cisimlerin alışkanlık-
ları değişebilir. Zira, bunlar öyle oluşmuş bünye-
lerdir ki, bunlar dış kuvvelere şimdi şöyle bir hale
sonra başka bir hale dönüşebilir. Eğer bu cisim,
tamlık ve karışıklığını kaybetmeksizin söylenen
değişime uygunluk edecek derecede plastik ise bu
gerçekleşebilir.

Bünyenin değişmesi, mutlaka dış şeklin geliş-
mesini gerektirmez. Burada yalnız zerrelerin gö-
rülmez değişikliklerinden başka hiç bir şey
olmayabilir. Demirin, o konudaki hüküm şartlarına
etkisi altında  mıknatıs olması, yani mıknatıs kuv-
vetine sahip olması gibi, veyahut lastiğin hüküm
şartları etkisiyle toz olması gibi.

Bu değişimler, yavaşça meydana gelir. Zira
madde, kendini değiştirecek teamüllere karşı, bir
müddet devam eden bir direnç gösterir. Kendini bu
teamüllerin etkisine yavaş yavaş terkeder. Çoğun-
lukla, tamamen, büsbütün parçalanmaktan kendini
kurtarır. Böyle tamamen parçalanmaması yeni yeni
âdetler kazanmasını kolaylaştırır. Geniş manada,
alınınca, plastiklik; bir etkiye kendini terk için
yeter derecede zayıf ve birden bire o etkiye ken-
dini terk etmemek için yeterli derecede kuvvetli
bir bünyenin niteliğidir. Bu bünyenin sabit olan
her denge hali için ölçü, alışkanlıklar da yeni yeni
meydana gelen uygunluk ve dayanışmadır. Organ-
ların esasının, özellikle sinirin düzeninin böyle ola-
ğanüstü plastik olduğu zannedilmektedir. Bununla
birlikte şu ilkeyi ortaya koyabiliriz :

Alışkanlık olayları hayat sahibi kimselere oluş-
muş oldukları organların maddeleri plastik olma-
sındandır. Bu halde alışkanlık felsefesi; fizyoloji ve
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psikolojiden ziyade, fiziğe ait bir bölümdür. Nite-
kim son zamanlarda bu mesele ile uğraşan büyük
yazarlar da bu görüştedir. Bu kişiler, organ olma-
yan maddelerin alışkanlıkları arasındaki benzerlik
üzerine dikkatleri çekmektedirler. Bu konuda Leon
Dumon şöyle diyor :

“Herkes bilir ki, bir elbise, bir müddet sonra,
yeni halinden daha fazla bedenin şeklini alır. Ku-
maşta bir gelişme meydana gelir ki, bu gelişme
oturma ve yerleşme alışkanlığıdır. Bir anahtar, bir
müddet kullanıldıktan sonra yeni iken daha iyi
olur. Yeni iken bazı dirence üstün gelmek için,
fazla kuvvet kaybetmiş olur. Bu direncin ortadan
kalkması bir alışkanlık olayıdır. Katlanmış bir ka-
ğıdı, aynı yöne ikinci defa katlamak, ilk defadan
kolaydır. Tıpkı bunlar gibi, dış eşyaların yer etmesi,
tüm sinirlerde gittikçe daha iyi yollar çizer. Bu ha-
yatî olaylar bir müddet kesildikten sonra gerekli
hareketlerin etkisi altında yeniden meydana gelir.

Bu olay, yalnız tüm sinirlere özgü değildir. Ne-
rede olursa olsun küçük bir yara ve bere en az di-
rençli bir nokta teşkil eder. Bu nokta, kendi
etrafında olan yerlerden daha naziktir. El ve ayakta
önceden meydana gelmiş olan bir çıkık, oraların
yeniden kolayca bir daha çıkmasını gerekli kılar.
Romatizmaya düçar olan bir eklem ve nezleye ulaş-
mış ağız ve burun daima yeniden aynı hale düş-
meye hazırdır. Çoğunlukla bir hastalıkla müzmin
bir hal alarak sanki doğal bir durum imiş gibi sağ-
lığın yerini alır. Sinirlerin tümünde bir çok fena ve
zararlı şeyler sırf bir kere fena olarak başladığı için
devam edip gitmektedir. Bunlara karşı şiddetli bir
usulle tedavi ile fenalıkların önü alınabilir. Sonra
sağlık halindeki gibi içgüdüsel faaliyete yeniden
başlar. Sara, sinir, seyirme, uyurgezerlik hastalık-
ları tedavileri buna birer örnektir.

Daha ziyade alışkanlık olan şeylerden söz ede-
lim : Herkes bilir ki, zararlı ihtiraslara düşmüş
yahut öfkeye veya ah ve figana meyilli olan mut-
suzlar alışmış oldukları şeylerden sadece mahrum
edilmekle iyi edilebilirler.

Alışkanlıklar sinir merkezlerindeki geçit yol-
ları ile koşulludur. Eğer alışkanlık sebeplerini mad-
denin dış etkilerine karşı plastik olmasında aramak
gerek ise, beyin için böyle mümkün etkiler tayin

edebiliriz. Mekanik baskılardan sıcaklık derecele-
rinin değişmesinden ve diğer organlardan doğan et-
kiler nazarı dikkate alınmaz. Çünkü yaratılış,
dimağı öyle iyi kapamış ve sarmış ki buraya kan ve
sinirler tarafından başka hiç bir yol ile bir şey gire-
mez. Beyne giden akımlar, sinirler vasıtasıyla girer.
Bir kere girince bu akımlar yol bularak çıkmak zo-
rundadır. 

Akımlar çıkarken ve takip ettikleri hat bo-
yunca izler bırakır. Özetle, akımlar ya eski izleri
derinleştirir ya da yeni izler açar. Beynin plastik-
liği şöyle ifade olunabilir : Beyin bir organdır ki,
duyulardan gelen cereyanlar olağanüstü kolaylıkla
kendi üzerine izler çizebilir ve bu izler kolay kolay
kaybolmaz. Zira, mesela en basit olan ellerini ce-
bine koymak, tırnaklarını dişle kesmek, enfiye çek-
mek gibi alışkanlıkları, mekanik bakış açısından
bütün sinir olayları gibi eylem yansımasının boşal-
masından başka bir şey değildir.

En karışık alışkanlıklar, aynı nokta açısından
merkezlere sinirsel boşalmaların devamıdır. Sinir-
ler birbirine etki ettiği için bu sinirsel boşalmalar
birbirini gerektiriyor.

Yaşayan bir organın bünyesi, organ dışında bir
şeyin bünyesinden çok daha hızlı gelişebilir. Ger-
çekte, düzenin yeri olan sürekli gıda yenilenmesi
karışımların başlangıç oluşumunu onarmaktan zi-
yade değişiklik meydana getirmektedir. Bu deği-
şimi tespit ve takviye etmektedir. Beynimize veya
organlarımıza yeni bir iş teklif ettiğimiz zaman, o
işi biraz denemeden sonra terk ile sonra yeniden
denemelidir. Yeni uygulama aralıklarla olmalıdır.
Bir iki gün istirahatten sonra o işi tekrar ele alırsak,
istidadımızda meydana gelen gelişime kendimiz de
hayret ederiz. Kendi hesabıma ben buna musikî ha-
vaları öğrenirken çok tesadüf ettim. Bunun içindir
ki bir nükteli Alman şöyle diyor :

“Yüzmek kışın, patinaj yazın öğrenilir.”

Alışkanlığın Pratik Etkileri

11..  AAllıışşkkaannllııkk,,  HHaarreekkeettlleerrii  SSaaddeelleeşşttiirriirr  vvee  OOllgguunnllaaşş--
ttıırrıırr::

Her insanda yapmak istemek ile yapmayı bilmek
arasında büyük bir oransızlık vardır. Biz dünyaya
hazırca kurulmuş beyin mekanizmalarına pek az
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sahip olarak geliyoruz. Bu mekanizmaları sonsuz
çaba ile kendimiz kurmak zorundayız. Hem de biz,
hayvanların işlerini düzenleyen doğal bir otomizme
sahip değiliz. Şayet, alışkanlık, bizi olgun ve sinirsel,
adaleli çabamızı kısıtlamamış olsa idi, hiç değerimiz
olmazdı. Doktor Modsilei bu konuda şöyle diyor :

“Eğer tekrar etmek, kolaylığa hizmet etmemiş
olsaydı, eğer her iş her vakit şuûrumuzdan aynı de-
rece dikkat isteseydi bütün hayat bir iki işe özgü
kalıp her türlü gelişme imkânsız olurdu. Giyinmek
bir günü işgal ederdi. Yalnız bedenin durumu
bütün dikkat ve kuvvetimizi kapsardı.  Elleri yıka-
mak, bir düğmeyi iliklemek, başlangıçta bir küçük
çocuğa nasıl güç ise bize de öyle güç gelirdi. İşte
böyle en değersiz mesai bizi bitap düşürürdü. Bir
çocuğa ayakları üzerine durmayı öğretmek ve bu
konuda kendinin sarf edeceği cehdin küçüklüğünü
düşününüz. Bunu sonradan gayri meşru olarak
nasıl kolaylıkla yaptığı ile karşılaştırınız. Otomatik
olan işlere oranla az yorgunluk ile meydana gelir.
Bu yönle pratik yankılanmalar yaklaşır. Halbuki bir
iradî çalışma fazla yorgunluğu gerektirir. Otoma-
tik faaliyetlerin kıymeti ancak bir hastalığa müp-
tela olarak bu vazifeleri otomatik bir şekilde
yapmayınca takdir olunur.

22..  AAllıışşkkaannllııkk  DDiikkkkaattii  AAzzaallttıırr::

Bu öncesel olarak kabul olunabilir. Eğer bir işi ta-
mamlamak (A, B, C, D) gibi bir takım sinirsel olay-
lara muhtaç ise irade diğer bir çok olaylar arasında
bu olaylardan her birini seçmek ve gereklik saha-
sına ulaştırmak zorundadır. Fakat alışkanlık ile her
sinirsel olayları davet ediyor. Artık şu hadise mi,
bu hadise mi takip edecek diye üzüntü veren iki şık
kalmıyor. İrade araya giriyor. A, ortaya çıkınca di-
ğerleri de kendiliğinden zahir oluyor : B, C, D...

Yüzmeyi, bir müzik aleti çalmayı veya makam
terennümü öğrenirken faydasız hareketler veya
noktadaki yanlışlıklar bizi sık sık durdurur ve güç-
lük çekeriz. Fakat biraz yükselince istenen netice-
lere, hem pek az organ çabası ile hem de çok cüz’i
bir hareket etkisiyle çabucak sonuç elde ederiz.
Mahir avcı, kuşu görür görmez hemen nişan alır ve
tetiği çeker. Piyanoda mahir kimse, musikî notala-
rını görür görmez ellerini piyano üstüne koyar ve
nota nağmeleri yağmaya başlar.

Alışkanlık, bizi hareket ettirmek hususunda
irade yerine geçer. Mesela, bir dostunuzun evine
gitseniz, kapı önünde, kendi eviniz sanarak, kendi
anahtarınızı çıkarırsınız. Bir adam bir davete git-
mek üzere giyinmeye yatak odasına çıktığı halde
elbiselerini birer birer çıkardıktan sonra yatağa
girip yatmıştır. İlk hareket bütün diğerlerini de her
akşam vukûa geldiği üzere gerektirmektedir. 

Sabahleyin kalkınca giyinmek, tuvalet yap-
mak..., bütün bu alışık işlerimiz fikir merkezimizin
kontrolü altında gerçekleşmez. Öncelikle hangi
ayakkabıyı, sağımı, solumu, pantolonunun hangi
bacağını ayağına geçirdiğini hemen hiç kimse bile-
mez. Böyle bir soruya cevap verebilmek için önce
söylenen işleri zihnen tekrar etmek ve hatta ço-
ğunlukla tekrar yapmak gerekir. Bu sorular da böy-
ledir. Evimizin penceresinin kanatlarından ilk
açılan hangisidir?  Kapımız ne tarafa açılır? Bunları
biz bilmiyoruz. Fakat ellerimiz biliyor ve aldanmı-
yor. Hiç kimse saçlarını ve dişlerini ne tarzda fır-
çaladığını tasvir edemez. Bununla beraber herkesin
bir tarzı vardır ve ihtimal ki daima aynıdır.

Şimdi bunları bir ilke  şeklinde; ifade edelim.
Bir iş, alışkanlık halini aldığında; itibarî olarak, or-
ganları artık şuûrumuz altında değildir. Uzmanlık
ile meydana gelir. Sürüp gitmeleri, müddetince
fikir ve kavrayışları ve seçmeyi irade eden ise bir
basit ihtisastır.

Bu daima, beyin ve yüce mantıkî fikirlerde or-
taya çıkan bir hürriyettir.

Alışkanlıklar bizim dikkat edemediğimiz duy-
gularla ilişkilidir. Burada Sheineder’in bu konudaki
tahlilini zikretmek lazımdır. Biz yürürken, dikka-
timiz tamamen başka meseleler tarafından çekil-
miştir. Bununla beraber  dengemizi muhafaza
ederiz.

Ölçünün muhafazasının sebebi bedenimizin
vaziyeti hakkında bazı duygulara sahip olmadığı-
mızdandır. Adımımızı atmazdan evvel bizde bir
hareket duygusu hatta ayağımızı yere koymazdan
evvel kapalı bir şekilde, ayağımızı yere koyacağı-
mız duygusu mevcuttur. Çorap ve benzeri gibi
örmek de bir mekanik iş sanılır. Çünkü ören kimse
hareketli bir girişime katıldığı halde yine işine
devam ediyor. Bunun nasıl mümkün olduğunu

Müfit Selim SARUHAN MUSTAFA RAHMİ BALABAN VE AHLÂK KİTABI [İSTANBUL (1339/1921) OSMANLICA]

Journal of Islamic Research 2015;26(2)

88



kendinden sorar ise, sanırım ki örgünün kendi ken-
dine meydana geldiği cevabını vermez. Çoğunluk
ihtimale göre, şöyle cevap verir :

“İşten de şuûrluyum, ellerim örgü örerken
şişin nereye sokulup çıkarılacağını hissediyor. El-
lerimin hareketleri dikkatim başka yerlere dolaş-
tığı hallerde bile kendine bağlı olan duyguları
tarafından düzenleme ve kumanda edilmektedir.”
Bir çocuk keman çalmaya yeni başladığı zaman sağ
dirseğini kaldırmasını yasaklamak, istenilirse sağ
koltuğu altına bir kitap kıstırılır ve sıkı tutup dü-
şürmemesi söylenir. Organsal duyular ve kitabın
teması bile, kuvvetle sıkmasını hareketlendirir.
Fakat dikkati nota tarafından çekilmekte olan
çocuk, çoğunlukla koltuğu altındaki kitabı düşürür.
Fakat zaman geçtikçe artık düşünmez. En koru-
yucu duygular kitabı, koltuk altında sıkmak için bir
istek uyandırır. Dikkat tamamen notaya ve sol elin
parmaklarına özgü olabilir.

Alışkanlığın ahlâkî önemi ve terbiyesi : Duke
Wellington, bir gün şöyle demiştir: “ Alışkanlık,
ikinci bir tabiat ve yaratılıştır deniliyor, fakat bence
ondan on kere  daha fazla kıymetlidir.” Alışkanlık
her yerde mesela, ordu da kontrol vasıtasıyla insa-
nın bütün işlerini mekanikleştirir. İngiliz bilginle-
rinden Huxley, şöyle diyor: Yalan da olsa doğru
olmaya layık bir hikaye var. “Elinde yemek kapla-
rıyla yoluna devam eden emekli bir askere latifeci
bir adam; “hazır ol” diye birden bağırıvermiş, ihti-
yar asker derhal ellerini hazır ol vaziyetine koymuş
tabakları elinden düşürüvermiş.” Birçok savaşlarda,
süvarisi olmayan askerlerin, boru sesiyle alıştıkları
şeyleri yerine getirdikleri görülmüştür. Evcil hay-
vanlardan birçoğunun, öğretilen şeyleri, icra ettik-
leri görülmüştür. Evcil hayvanlardan bir çoğu,
öğretilen şeyleri, bir makine gibi dakikası dakika-
sına şaşırmaksızın yaparlar. Hapishane de, ihtiyar-
lamış kimselerin, hapishaneden çıktıktan sonra
tekrar dönüp gelerek yine hapishaneye girmelerine
müsaade edilmesini rica etmişlerdir. Bir şimendi-
fer kazasında, bir kaplanın kafası kırılarak hayvan
serbest kalmıştı. Fakat  pek az zaman sonra yeni ha-
linden korkmuş gibi sahibi yanına geldi ve kolayca
kapatılmaya başarılı olundu. Alışkanlık, toplum
makinesinin hareketinin dönmesini düzenleyen bir
çarktır. Muhafazakarlığın en kıymetli faktörüdür.

Bizi düzenlilik sınırları içinde yaşatır, fakirleri bu-
lundukları halden memnun kılar, güç işlerle uğra-
şanları, işlerine bağlayan  balıkçıyı bütün kış deniz
üstünde tutan, maden işini düzenleyen, kış ayla-
rında çıkacağı tenha bir bucaktaki yemek veya çift-
liğinde tutan ve bizi çöl veya bizi yıldızlar
mekânının ehlinin istilasından muhafaza eden alış-
kanlıktır. Bulunduğumuz yerde, hoşumuza gitme-
yen bir işe bizi çalıştırmaya sevk eden alışkanlıktır.
Zira  hayatı kazanmak için başka bir iş öğrenmeye
zamanı çoktan geçmiş alışkanlık, sosyal tabakaları
birbirinden ayırır.

Yirmi beş yaşından itibaren genç tüccarın,
genç doktorun, genç din müntesibinin, genç avu-
katın mesleğinde ne olacağı bilinebilir. Düşünce
şeklinde, hükümlerinde geleceğin çizgileri belirir
ve çizgilerden dışarı çıkmak artık çok güçtür. Çı-
kamamaklığımız iyidir: Çoğumuzun otuz yaşına
doğru seciyesini tayin ederek plastikliğini sonsuza
dek kaybetmesi genel çıkar gereğincedir. 

Eğer yirmi ile otuz yaş arası, meslekî ve fikrî
alışkanlıkların oluşması için en önemli devre ise,
yirmi yaşından önce olan dönem, tamamen kişisel
alışkanlığın tespitini telaffuz, hareket tarzı, bedeni
yetenek ve hareketler, için çok daha önemlidir.
Yirmi yaşından sonra öğrenilen bir lisanın yaban-
cılık his edilmeksizin telaffuz edildiğini bilmiyo-
rum. Aynı şekilde, kendi toplumundan daha
yüksek bir toplum arasına giden bir gencin, gittiği
memleket dilini oralılar gibi bir şive ile telaffuz et-
tiğini de bilmiyorum. Cebinde ne kadar para olursa
olsun ve kumaş ne kadar iyi olursa olsun sonradan
özenen bir adam için centilmen olarak doğan adam
gibi giyinmek çok güçtür. Kabahat  kumaşta değil
bu adam gibi çok güçtür. Kabahat kumaşta değil bu
adamın kendine gereken şeyi almayı bilmemesin-
dedir. Cazibe kanunu kadar güçlü olan bir kanun,
onu hareket ettiği yerden dışarı çıkaramaz. Bu sene
de geçen seneler gibi giyinir. İyi giyinen dostlarının
elbiseleri nereden aldıklarını bilmek, bu adam için
ömrünün sonuna kadar bir sır kalacaktır. 

Terbiye de en mühim olan şey tüm sinirleri
uzlaştırmaktır. Bu, kazandıklarımızı emin bir ka-
zanca vaz ederek bunun varidatı ile rahat ve övün-
çlü yaşamaktır. Bunun için mümkün olduğu kadar,
çok yararlı işleri, bir an evvel otomatik ve alışkan-
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lıklı bir hale getirebilmek ve bize bir gün zarar ve-
rebilecek kötü alışkanlıklar edinmemek gerekir.
Günlük hayatımıza ait gerekli işleri, ne kadar fazla
otomatik bir hale getirebilmek, ve bize bir gün
zarar verebilecek fena alışkanlıklar edinmemek ge-
rekir. 

Günlük hayatımıza ait farklı işleri, ne kadar
otomatik bir halde yapabilirsek, yüksek melekele-
rimizi o kadar bağımsızlık kazandırmış ve bunları
bizzat kendi ameli vazifelerine ve o kadar ziyade
özgü kılmış oluruz. Kendinde kararsızlık alışkanlı-
ğını, alışkanlık halini almış olan kimseden daha de-
ğersiz hiç bir adam yoktur. Böyle adam bir sigara
içmek, bir bardak bir şey içmek, sabahleyin kalk-
mak, akşam yatmak ve en küçük bir işe teşebbüs
etmek için karar vermek mecburiyetindedir. Ha-
yatının yarısı karar vermek veya verdiği kararlara
üzülmek ile geçer, halbuki bu çeşit kararlar doğal
olup bilinç bunlarla hiç uğraşamamak zorundadır.
Günlük vazifeler arasında otomatik bir şekilde yap-
tığınız işler var ise böyle bir intizamsızlıktan  ça-
bucak kendinizi kurtarınız. İngiltere bilginlerinden
Bren”in ahlâkî alışkanlığa dair olan pratik uyarıları
çok yerindedir. Bu iki büyük ilkeye ayrılıyor: 

Birinci ilke; yeni bir alışkanlık kazanmak veya
eski bir adeti  terk etmek için, çabuk bir girişim ile
birden suya atlamak gerekir. İyi sebepleri her araç
ile güçlendirin ve bir araya getirin. Kendinizi daima
yeni izleyeceğiniz şeyin sebeplerin tercihi arasına
bırakınız. Eskisine daima nefret ile bakınız; eğer
mümkün ise kendinizi bu yeni uyacağınız şeye her-
kes önünde söz ederek bağlanınız. Özetle yeni ver-
diğiniz karara hayal edilebilen her türlü yardım
konularını toplayarak sarılınız. 

Bütün bunlar girişimine öyle bir kuvvet ve ha-
reket verir ki, bundan vazgeçmeye yeltenmek artık
geç kalmıştır. Mümkün olmaz. Bununla birlikte iyi
âdetler kazanmak fırsatını ertelemek gerçekleşebi-
lecek fırsatları azaltmak demektir.

İkinci ilke; yeni âdetler hayatınızda tamamen
kök salmadıkça, onu hiç bir defa terk etmeyiniz.
Her hata, özenle sarılmak üzere olan bir ip yuma-
ğının elden düşmesine benzer. Onu yeniden sar-
mak için hayli uğraşmak lazımdır. Sebat ile hiçbir
defa terk etmeksizin devam; sinirsel otomatizm için

en sağlam bir vasıtadır. Biren’in dediği gibi, “ahlâkî
alışkanlıkların düşünsel kazanımlardan farkı; ah-
lâkî alışkanlıklar kazanmakla dereceli olarak biri
diğerine hakim zıt iki kuvvetin varlığıdır. Bundan
başka mücadeleyi kaybetmekten çekinmek lazım-
dır. Çünkü senede bir kez gerçekleşecek bir boz-
gunluk yüz zafere bedeldir.

Bununla birlikte, bu iki kuvvetin mücadele-
sinde şu esas alınmalıdır. İyi tarafa kesintisiz başa-
rılar kazandıracak vasıtaları tekrar sağlamak o
dereceye kadarı iyi taraf her halde bulunursa bu-
lunsun, her şeye karşı durabilmelidir. İşte ruh için
hakiki terakki yolu... Başlangıçta başarı mutlaka la-
zımdır, çünkü başlangıçta meydana gelecek başa-
rısızlık bütün gelecek mesailere fena etki eder.
Geçmiş başarı ise gelecek için bir kuvvet kaynağı
teşkil eder. Bir adam teşebbüs etmeye cesaret ede-
mediği bir iş için Alman şairlerinden Goethe’ye da-
nışmaya gitmişti. Goethe ona dedi ki; parmaklarına
telkin ve ilham et yeter, bu söz Goethe’nin başarılı
alışkanlığından ne kadar istifade ettiğini gösterir.

Şimdi burada bir de içkiye, afyon ve buna ben-
zer şeylere alışan kimselerin vazgeçmek için ne gibi
sınırlamalarda bulunmaları gerektiğinden söz ede-
lim : Gerçekte bu konuda yetkin görüşleri bir de-
ğildir. Tedavi şekilleri her hale göre değişir. Hepsi
şu noktada uzlaşırlar: İnsan muktedir ise, birden
bire zıddına bir adet almalı, yani birden bire içki
ve afyondan vazgeçmeli. Bu, başarı için en iyi vası-
tadır. Muktedir ise şartını koyuyoruz. Zira, iradeye
yapamayacağı bir işi tekliften çekinmek lazımdır.
Bununla beraber bir insanın gerek içki ve afyonu
terk etmede gerek sabahleyin kalkmada saatini de-
ğiştirmekte, tahammül edeceği derece olmak şar-
tıyla oldukça, süratli davranması gerekir.
Gıdalanmadan tamamıyla mahrum olunca bir ar-
zunun ne kadar çabuk yok olduğunu görerek hay-
rete düşülür.

Alman yazarlarından Bonsein şöyle diyor: Bir
dağda kestirme yoldan gitmeye uzanmazdan önce,
dar ve sarp geçitli yollardan ayağı sürüp çekmeksi-
zin ve sağa sola bakmaksızın yürümeyi öğrenmek
gerekir. Her gün kararını değiştiren kimse sıçramak
için hendek kenarına kadar koşup gelen ve her de-
fasında birden bire durarak geri dönüp tekrar koşup
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gelen kimseye benzer. Kesintisiz devam eden bir
yükselme olmaksızın ahlâkî kuvvetlerin bir araya
gelmesi mümkün değildir. Düzenli işin en büyük
iyiliği bu birikmeyi mümkün kılması bize onu alış-
tırması ve mümarese ettirmesidir.

İşte iki ilkeye eklenecek üçüncü bir ilke :

Kararlarınızı ilk fırsatta uygulayınız. Kazanı-
lacak alışkanlıkların telkin ettiği heyecanları derhal
takip ediniz.

Karar ve eğilimler, irtibat ve beyin düzenini
oluşturdukları esnada değil fakat hareket etkileri
gerçekleştiği zaman değişir, Bonsein, bu görüştedir.
İradenin kuvvetini on kat arttıran ve kendi kendini
kaldıracak olan irade maniyulasına dayanak nok-
tası oluşabilecek, ancak derhal hazır olan bir fırsat-
tır. Sahip olmanın sağlam yere kurulması gerekir.

Bir kaç iyi ahlâkî ilke ve iyi duygular ile ken-
dimizi donatıp bunları her fırsatta fiilî olarak uy-
gulamazsak hiçbir ahlâkî gelişmeye ulaşamayız.
“Cehennemin kaldırımları iyi niyetlerden yapıl-
mıştır.” Sözü tam bizim durumumuz için uygun-
dur. J. Stuart Mıll’e göre, bir seciye, tamamen
oluşturulmuş bir iradedir. Bir irade ise hayatın her
safhasında kesinlik ve sebat ile uygulanacak bir eği-
lim hüzmesidir.

İcra edilecek bir eğilim, ancak sürekli işler
oluşturduğu ve tekrarlanan işler beyinde yer yap-
tığı müddetçe derin bir eğilimdir. Bir karar veya
güzel bir duygu şulesi bir iş ürünü meydana getir-
meden buharlaşmışsa sorunlar kaybolan fırsatlar-
dan daha fenadır. Çünkü bu kaybolan fırsatlar, hiç
olmazsa - gelecek karar ve heyecanları, eylem ile
nihayetlendirecek doğal haldeki boşalma yollarını
takip ettirmek gibi bir olumlu sonucu var.

Hayatı fiilsiz olarak heyecan denizlerinin med
ve cezirleri ve hayalî hissiyatlar içinde geçip bir iş
meydana getirmeyen kimsenin seciyesi en nefret
edilen bir özelliktir. Buna, Rousseau’nun hareketli
ifadesi bütün Fransa validelerine, tabiatı takip ile
çocuklarını bizzat kendilerinin emzirmesine teşvik
ediyor idi. Halbuki Rousseau, kendi çocuklarını ye-
timhaneye gönderdi. Kafamıza soyut bir gaye kay-
dırdığımız vakit hepimiz az çok Rousseau’ya
benziyoruz. Hoşa gitmeyen ve güç işler arasında sa-
rılmış görünce gayemizi tanıyamıyoruz.

Bu dünyada her gaye gerçeklik alanında çıka-
cağı ve herkesin yapabileceği şekilde maskeli olarak
bulunmaktadır.

Fakat o kimseye yazık ki, gayeyi yalnız soyut
halde tanıyor. Roman okumayı ve tiyatroya git-
meyi kötüye kullanmak bu konuda çok zararlıdır.

Rusya’nın ihtiyar kadınları, uydurma bir fa-
cianın şahısları için gözyaşı dökerler. Halbuki ara-
bacısı, arabanın önünde soğuktan ölür. Bu ve buna
benzer bir çok olaylar, o kadar dikkat çekmeme-
sine rağmen, aynı felaketin örneğidir.

Musikişinas veya yalnız sırf bir manevî haz bu-
lacak kadar incelmemiş insanların musikiyi aşırı
derece sevmesi bile, seciyeyi yumuşatmaktan başka
hiç bir şeye yaramaz. Bir iş ile sonuçlanmayan bir
çok duygular ile doymuş bir hale geliyoruz.

Etkisiz bir hayat deposu oluruz. Bundan kur-
tulmak için çare; bir hırs veya heyecanı ne kadar
küçük olursa olsun bir iş ile sonuçlandırmaktır.
Öyle bir hissî müteakip mesela, büyükannenizin
hoşuna gidecek bir söz ile gönlünü alınız. Tram-
vayda yerinizi bir ihtiyara terkediniz. Daha buna
örnek küçük de olsa birçok iyi hareketlerde bulu-
nunuz. Burada gerekli olan kahramanlık değil,
mutlak heyecanı bir eylem ile ifade etmektedir :
Bunda  hiç kusur etmeyiniz. Her zaman yapınız.

Bu son örnekler bize önemli bir nokta daha
gösteriyor. Alışkanlık beyinde, yardımcı işlere
uygun gelen hususu boşalma yolları almak ile kal-
mayıp aksü’l-amel sinirlerin genel usulünü de be-
lirliyor. Eğer heyecanlarımızı buharlaştırmayı
bırakır isek sonra onlar bizim bırakmamıza bak-
mayarak, kendi kendilerine buharlaşmaya başlar-
lar. Nitekim bir cehd önünde çoğunlukla geri döner
isek tekrar eden bu dönüşümüz hiç haberimiz ol-
madan bizim çaba yetimizi yok eder. Aynı şekilde
dikkatimizi orada burada dolaşmaya müsaade eder-
sek, dikkatimiz çabucak her zaman böyle serserice
dolaşmayı alet edinir. 

Dikkat ve çaba, ruhî bir olayın iki farklı ismi-
dir. Bunların cevherlerini bilmiyoruz. Fakat her
halde, bir cevher ve heyulaları mevcut olup sırf
fikrî işlerden değildir. Buna ikna olmaksızın sebebi
bazı dereceye kadar bunlar fizikî kanun olan alış-
kanlık kanuna tâbi olmalarıdır.
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Bundan alışkanlığa ait dördüncü ve son bir ilke
çıkar ki, şöyle ifade edilebilir. 

Her gün faydasız bile olsa küçük denemeler ile
çaba yeteneğinizi daima uyanık bulundurunuz.
Yani faydasız da olsa usulünce biraz alıştırma ve
kahramanlık yapınız. Her gün veya günaşırı yap-
mayı tercih ettiğiniz bir şeyi yapmak istediğiniz
için yapın. Böyle yapar iseniz bir gün olup elem ve
felaket sebebi sizi kuvvetsiz ve hazırlıksız bulmaz.
Böyle bir çaba o önce veya diğer eşyanın sigortası
için verilen  para gibidir. Sigortaya verdiğiniz para
gerçekte şimdi için hiçbir şey getirmiyor, belki hiç
bir kaza olmayacak, hiçbir şeyi getirmeyecektir.
Fakat  yangın olduğu gün hepsini kurtarmış olur-
sunuz. Her gün dikkat alıştırmaları yapan ve önem-
siz şeylerden vazgeçme alışkanlıklarını yapan ve
önemsiz şeylerden vazgeçme alışkanlığını güçlen-
diren insan- etrafında güçlü olan mutsuz arkadaş-
ları elem ve acı ile silinip süpürüldüğü zaman ki
gibi yerinden uyanamaz.

Fikrin, fizyolojik şartlarını gözden geçirmek,
ahlâkçının en kuvvetli müttefikidir. Dünyada alış-
kanlık huyunu oluşturmakla meydana getirilen ce-
hennemde öteki cehennem kadar fenadır. Eğer
gençler her şeye ne kadar çabucak alıştıklarını an-
layabileydiler, huyları henüz plastik halini koru-
duğu esnada hal ve karakterlerine daha ziyade özen

gösterirlerdi. İyi, kötü geleceğimizi kendimiz örü-
yoruz. Hem öyle bir  örgü ki, hiç bozulup çözüle-
mez. 

En küçük erdem ve rezilet ne kadar önemsiz
olursa olsun bir iz bırakır. Soferson’un kumanda-
sındaki Hienkel her defa içerken bunu saymam
diyor. Pek iyi saymasın. Rahim bağışlayıcı olan
Tanrı da saymasın başka hiç kimse de saymasın.
Fakat  hücreler ve sinir liflerinin derinliklerindeki
zerreleri sayar. Bir daha ki temayül esnasında o ada-
mın zararına kullanırlar. Harfi harfine bilim lisanı
ile diyebiliriz ki, yaptığımız şeylerde hiç bir şey si-
linip kaybolmaz. Böyle olmanın tabii ki iyiliği de
var. Fenalığı da alışkanlık neticesindedir ki, ahlâkta,
veliler, ameliyat sanatında çalışma sanatları (bilim-
lerde) çoğaltılarak, en büyük insanlar meydana
gelir. Her zaman işine devamlı çalışan genç sonuç-
tan hiç endişe etmeyerek neticeyi beklesin. Çalış-
tığı şey ne olursa olsun bir sabah kendini asrının en
mümtazı olduğunu görecektir. Sükût içinde yavaş
yavaş o gençte şu bitmez sermaye kurulur. Daima,
kullanabileceği emin bir hüküm işte gençlerin hiç
akıllarından çıkarmamak mecburiyetinde oldukları
bir gerçek. Bu gerçeği bilmemek güç sanatlar elde
etmeğe uğraşan ve yükselmek isteyen bir çok genç-
leri cesaretsiz ve ümitsiz düşürecek bütün engelle-
rin belki en kuvvetlisidir.
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