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ÖZETLER

ABSTRACTS

KUTADGU BİLİG HAKKINDA KIRGIZİSTAN’DA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE
YAYINLAR
Dr. Abdiraşit BABATAEV1
Özet
Balasagunlu Yusuf tarafından 1070 yılında Kaşgar’da yazılan Kutadgu Bilig, İslami dönemin
ilk eseri olması bakımından ve o dönemdeki sosyal, siyasi ve düşünsel hayatı bize yansıtması
açısından önemli bir konuma sahip baş eserdir. Elbette, Kutadgu Bilig genel olarak bilim dünyasına
hitap etmesi yanında, özel olarak da yazıldığı coğrafyada yaşayan Türk-Müslüman halklara, hayatın
birçok alanında eşsiz bilgiler ve düşünceler veren hikmetlerle dolu bir eserdir. Kuşkusuz bu eseri
muhteva açısından dünyadaki birçok bilim adamı araştırmış ve ne demek istediğini tahlil etmeye
çalışmışlardır. Fakat günümüz Kırgızistan sınırları içerisinde olan ve o günkü adı Balasagun olan
şehirde dünyaya gelip yetişen hemşerimiz ve onun Kutadgu Bilig eseri hakkında Kırgızistan’da yeterli
çalışmaların yapılıp yapılmadığı, yapılan çalışmaların hangi düzeyde olduğu; bu çalışmaların artı ve
eksikliklerinin neler olduğuyla ilgili henüz kapsamlı bir araştırma yapılmış değildir.
Biz bu bildiride Kutadgu Bilig hakkında Kırgızistan’da Sovyetler döneminde ve bağımsızlık
sonrası, Kırgızca ve Rusça olmak üzere ne tür çalışma ve yayınların yapıldığı, söz konusu çalışma ve
yayınların hangi dilde ve hangi düzeyde olduğu, bu çalışmalarda hangi temaların öne çıktığı konusu
ele alınacaktır.
Anahtar kelimeler: Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig, Kutadgu Bilig, SSCB Dönemi,
Kırgızistan.
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İSLAM KAYNAKLARINDA SÜMENİYYE’NİN/ŞAMANİZM’İN BİLGİ
KAYNAKLARI VE ELEŞTİRİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Abdulvasıf ERASLAN1
Özet
Tüklerin eski inançlarından biri olan Şamanizm kelimesi farklı dillere çeşitli şekillerde telafuz
edilerek geçmiştir. İslam kaynaklarında sıkça anılan ve çeşitli konularda İslam alimleri tarafından
tenkid edilen Sümeniyye fırkasının kimliği hakkında çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu konuda
yapılmış en geniş ve kapsamlı çalışma, Yusuf Ziya Yörükân tarafından yapılmıştır. Müellif, bu
çalışma neticesinde Sümeniyye’nin Şamanlık olduğu kanaatine varmıştır.
Türklerin eskiden Şaman inancına sahip olduğu düşünüldüğünde bu inanca dair zikredilen
felsefi düşünce ve gelişmeler kendileri için de söz konusu olmaktadır. Şamanizm’e dair yapılan
çalışmalar incelendiğinde bu akımın bilgi kaynaklarına ve bilgi felsefesine inilmediği hemen fark
edilecektir. Dolayısıyla bu alanda bir farkındalık yaratma ve yeni çalışmaların yapılmasına zemin
hazırlama adına bu bildiri önem arz etmektedir.
Bu çalışmada Sümeniyye/Şümeniyye/Şemeniyye’nin kimliği ile ilgili tartışmalar ve bu konuda
yapılmış çalışmalara kısaca değinilecektir. Ayrıntılı bilgilerin yer aldığı kaynaklara atıfta bulunularak
konunun sınırları belirlenmeye çalışılacaktır. Bu bilgiler doğrultusunda İslam kaynaklarında geçen
Sümeniyye yani Şamanizm’in insan bilgisinin kaynakları ve bilgi felsefesine dair görüşlerine yer
verilecek, özellikle de Sümeniyye’nin/Şamanlığın “haber”i bilgi kaynağı olarak kabul etmemesi fikri
üzerinde durulacaktır. Çünkü bu fırka daha “çok haber ve bilgi değeri” konusu ile alakalı görüşler
çerçevesinde Müslüman alimlerin eleştirilerine muhatap olmuşlardır. Bunun yanında İslam alimlerinin
Sümeniyye’ye yönelttikleri eleştirilere de ayrıca yer verilecektir.
Çalışma esnasında özellikle ilk dönem olarak kabul edilen mutekaddimûn dönemi tarih,
felsefe, akaid kitaplarından yararlanılacak, özellikle de kelamcı ve usûlcülerin eserlerine muracaat
edilecektir. Bu konuda akılcılığıyla ön plana çıkan Mu’tezile mezhebinin kaynaklarına ağırlık
verilerek, diğer mezhep müntesiplerinin kaleme aldıkları kaynaklar da ihmal edilmeyecektir. Bu
çalışma neticesinde, belli bir dönemde yaşayan Türk halkının felsefi mirasının bir kısmını oluşturan
bilgi telakkileri gün yüzüne çakarılmış olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türk İnançları, Şamanizm, Sümeniyye, Bilgi Kaynakları.
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SOURCES AND CRITICISM OF SÜMENIYYE / SHAMANISM IN ISLAMIC
SOURCES
Asst. Prof. Abdulvasıf ERASLAN
Abstract
Shamanism, one of the oldest beliefs of the Turks, was pronounced in different ways in
different languages. Various researches have been carried out on the identity of the Sumeniyya branch,
which is frequently mentioned in Islamic sources and criticized by Islamic scholars on various
subjects. The most extensive and comprehensive study on this subject was made by Yusuf Ziya
Yörükân. The author concluded that Sumeniyya was a shaman. When the studies on shamanism are
examined, it is seen that this trend does not go down to the sources of information and philosophy of
knowledge.
Considering that the Turks used to have Shaman beliefs, the philosophical thoughts and
developments mentioned in this belief were also in question for them. In the light of this information,
in this study, the views of Sümeniyye, which is mentioned in Islamic sources, about Shamanism's
sources of human knowledge and philosophy of knowledge will be included. Therefore, this
declaration is important for raising awareness in this field and preparing the ground for new studies.
In this study, the discussions about the identity of Semeniyye and the studies on this subject
will be briefly mentioned. The limits of the subject will be determined by referring to the sources of
detailed information. İn particular, the idea that Sümeniyye / Shamanism should not accept “news
olarak as a source of information will be emphasized. In addition, criticisms of Islamic scholars
towards Sumeniyye will also be included. During the study, especially the first period of
mutekaddimûn arabic works of art will be utilized. In particular, the works of theologians and the
processors will be consulted. The sources of the Mu’tezile sect, which is prominent in this regard with
its rationality, will be emphasized and the sources written by other sectarian associates will not be
neglected. As a result of this study, it will be revealed to the knowledge that the philosophical legacy
of the Turkish people living in a certain period will be revealed.
Keywords: Turkish Beliefs, Shamanism, Sumenians, Information Sources

KUTADGU BİLİG’İN TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİNDEKİ YERİ VE GELECEK
TASAVVURUMUZDAKİ ROLÜ ÜZERİNE
Doç. Dr. Ahmet ARI1
Özet
Her toplumun kendine ait bir kültürü vardır fakat her kültür medeniyetleşmiş değildir. Türk
kültürü, mensubu olduğu İslam medeniyetinin oluşumuna yaratıcı hamlelerle iştirak ettiği gibi bu
medeniyet içerisinde hâkim kültür durumuna gelmiştir. Bu yüzden ayrı bir Türk-İslam medeniyetinden
söz edilir. Kültürden medeniyete giden yolun ise temel taşı mahiyetindeki metinlerle (eserlerle)
açıldığını ve birbirine bağlandığını görürüz. Bu metinler, kültürün tekâmülüne hizmet ederek
medeniyet için gerekli unsurların oluşumunu ve bir araya gelmesini sağlarlar. Türk-İslam
medeniyetinin ortaya çıkmasına katkı yapan bu temel taşı mahiyetindeki eserlerin başında gelen
Kutadgu Bilig, Balasagunlu Yusuf tarafından yazılıp 462/1069-70 yılında Karahanlı hakanı Uluğ
Buğra Han’a sunulmuştur. Kutadgu Bilig, insana her iki dünyada saadete ermek için takip edilecek
yolu göstermek amacıyla kaleme alınmış bir eser olup son zamanlara kadar iddia edildiği gibi iktidar
sahiplerine ahlâk dersi veren kuru bir öğüt kitabı değil, insan hayatının anlamını tahlil ederek onun
toplum içindeki duruşunu belirleyen bir hayat felsefesi sistemidir. Klasik anlamda bir filozof
hüviyetine sahip olmamakla beraber Yûsuf Has Hâcib, kültürden medeniyete giden yolda kilit taşı
mesabesinde olan fert, cemiyet ve devlet hayatının ideal bir biçimde düzenlenmesi için gerekli bilgi ve
faziletlerin neler olduğu, bunların nasıl elde edileceği ve nasıl bir zihniyete ulaşılması gerektiği
üzerinde zamanının çok ilerisinde bir sanatkârlıkla durmuştur.
Bu bildiride, Kutadgu Bilig’in Türk düşünce tarihindeki yerine temas edilerek yazılış sebebi
doğrultusunda, gelecek tasavvurumuzda oynaması gereken rol üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda
esas olarak ilk ve orta öğretim sistemimizde bir eğitim materyali olarak kullanılması ve kimliğimizi
kazandıracak kültürün yeniden inşasında nasıl faydalanacağımız tartışılacaktır. Bu vesileyle Unesco
Genel Konferansının anma ve yıldönümü programına alınan “Kutadgu Bilig’in Yazılışının 950.
Yıldönümü” etkinliklerine de bir katkı verilmiş olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hâcib, Kültür-Medeniyet, Eğitim.
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ON THE PLACE OF KUTADGU BİLİG IN THE HISTORY OF TURKISH
THOUGHT AND ITS ROLE ON OUR FUTURE
Assoc. Prof. Ahmet ARI
Abstract
Each society has its own culture but not every culture is civilized. Turkish culture participating
in the formation of the Islamic civilization with creative moves became the dominant culture in this
civilization. Therefore, a separate Turkish-Islamic civilization is mentioned. We see that the path from
culture to civilization is opened out and interconnected by the texts (works) being cornerstones. These
texts serve to the evolution of culture by forming and bringing together the elements necessary for
civilization. Kutadgu Bilig is one of the most important works of this kind that contributed to the
emergence of Turkish-Islamic civilization and written by Balasagunlu Yusuf and presented to
Karahanlı Khanate Uluğ Buğra Han in 462 / 1069-70. Kutadgu Bilig is a work describing the path to
follow in both worlds for achievement of happiness by human. It is not a dry advice book that gives
moral lesson to the rulers as claimed until recently, it is a philosophy of life system determining the
position of human within the society by analyzing the meaning of human life. Although not being a
philosopher in a classical sense, Yusuf Has Hajib made artisanship statements ahead of his time, and
he described the necessary knowledge and merits, how to achieve them and what mentality to reach in
order to ideal organization of a person, community and the state life being keystone of the road from
culture to civilization.
In this paper, the place of Kutadgu Bilig in the history of Turkish thought and its role should
be played in our future imagination will be emphasized. In this context, how it could be used mainly as
an educational material in our primary and secondary education system and how we can benefit from
the reconstruction of the culture that provide gain of our identity will be discussed. At the same time, a
contribution will be made to the events of “the 950th Anniversary of the Writing of Kutadgu Bilig”
included in the commemoration and anniversary program of the Unesco General Conference.
Key Words: Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hajib, Culture and Civilization, Education.

AHLÂK-I ALÂÎ’Yİ AHLAK EĞİTİMİ AÇISINDAN YENİDEN OKUMA
Doç. Dr. Ahmet YAYLA1
Özet
Türk ahlakçıları içinde önemli bir yere sahip olan ve ahlaka ilişkin görüşleriyle, Kınalızâde Ali
Çelebi’nin gözünden eğitimin nasıl anlaşıldığı ve özellikle ahlak eğitimine yönelik görüşlerini
incelemek ve değerlendirmek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Yazıldığı günden buyana
Türkçe’de daha etkili ve kuvvetli bir ahlak kitabı yazılmayan ve dört yüz küsur seneden beri etkisini
ve güncelliğini koruyan Ahlâk-ı Alâî’nin içeriğinde hem eğitimaçısından, hem de ahlak eğitimi
açısından ilginç ve önemli görüşlerin bulunmuşolması bildirimizin temel çıkış noktasını
oluşturmaktadır.
Ahlâk-ı Alâî, bugüne kadar yazılmış, ilk ve son mükemmel Türkçe ahlâk kitabıdır. Kınalızâde
Ali Çelebi’ninAhlak-i Alai’sinin önemi, hem kendi döneminde, hem de daha öncesinde yazılan birçok
ahlak kitabından daha kapsamlı ve ahlak felsefesinin temellerini atacak nitelikte olmasıdır.Kınalızâde
Ali Çelebi, kitabın birinci bölümünü dokuz kısma ayırmış, bunları tek tek açıklamış ve bu kısımda
özellikle ahlak konusuna geniş yer vermiştir. Aile ahlakı konusundaki düşüncelerini paylaştığıikinci
bölümüsekiz kısma ayıran Ali Çelebi, kitabın son ve üçüncü bölümünde devlet ahlakı üzerinde
durmuştur.
Ahlâk-ı Alâî’deki eğitim ve ahlaka ilişkin ortaya konulan fikirler, eğitimahlak eğitimi ile
ilgilenenleriçin önemli bir kaynaktır. Ahlâk-ı Alâî, sadece geleneksel bilgi birikimini aktaran bir eser
değil, aynı zamanda eğitim, felsefe, sosyal, ekonomi, siyaset ve ahlâk konularında da bilgiler veren,
zamanımıza da ışık tutacak yeterlilikte olan başucu bir eserdir. Buradan hareketle ahlak eğitiminde
kendi tarihsel kaynaklarımızı temele alarak yeni bir anlayış ve yaklaşımın oluşturulmasına katkı
sunmak bu çalışmamızınen temel hedefidir.
Anahtar Kelimeler: Ahlâk-ı Alâî, Eğitim, Ahlak Eğitimi

A REREADING OF AHLAK-I ALAI IN TERMS OF MORAL EDUCATION
Abstract
Assoc. Prof. Ahmet YAYLA
The aim of this study is to investigate the moralistic ideas of Kınâlızâde Ali Çelebi, who has
had an important place among Turkish moralists, and evaluate his understanding of education as well
as his views on morality education, No more effective and powerful book related with morality has
been written in Turkish since the day this book was written.
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Ahlak-ı Alai was the first and the last perfectly book written on morals. The importance of
Kınâlızâde Ali Çelebi's Ahlak-ı Alai is that it is more comprehensive than many other books related
with morality and written in his own time and before, and that he made contributions to laying the
foundations of moral philosophy. Kınâlızâde Ali Çelebi divided the first part of the book into nine
parts. He explained them one by one and in this section, he gave utmost attention especially to the
issue of morality. Ali Çelebi, who divided the second part of his work Info eight parts interspersing
his thoughts on family issues related with morality emphasizes state morality in the last and third
chapters of the book.
The ideas about education and morality can be considered to be an important resource for
those interested in education in general and moral education in particular. Ahlak-ı Alâî is not only a
work that conveys the traditional knowledge, but it is also a fundamental work that provides
information about education, philosophy, society, economy, politics and morality and sheds light on
our time. From this point of view, the most important objective of this study is to adopt our historical
sources as the basic sources in moral education and to contribute to the creation of a new
understanding and approach.
Key Words: Morality, Education, Moral Education.

ORHUN-YENİSEY YAZITLARINDA TÜRK HALKLARININ İNSAN VE VATAN
KAVRAMLARI
Prof. Dr. Akmatalı ALİMBEKOV1
Özet
Türk halklarının ve onun içinde Kırgızların düşünce miraslarından birisi Yenisey ve Orhun
nehir boylarında bulunan yazıtlardır. Bu bildiri hazırlanırken Türk halklarına ait ortak değerleri olarak
kabul edilen vatan sevgisinin göstergeleri ‘insan’ ve ‘vatan’ terimleri çerçevesinde açıklanmaya gayret
edilmiştir. Araştırma amaç ve alt amaçlarına ulaşmak için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmanın kaynakları Orhun ve Yenisey yazıtlarının Kırgızca tercümelerinden seçilmiştir (ОрхонЕнисей тексттери. – Ф., 1982. 148 б., Сыдыков С., Конкобаев К. Байыркы Түрк жазуусу (VII-X
кылымдар): окуу китеп.-Б.: КТМУ, 2001.-337 б.)
Orhun ve Yenisey yazıtlarında en en yüksek mutluluk olarak halkın özgür ve ülkenin bağımsız
olması ve başka toplumlarla eşit devlet kurma ruhu olduğu gösterilmektedir. Sadece mal-mülk ve altın
biriktirmek, birden çok eş almak gibi hedonist tutumlara yönelmek yazıtların hiç birisinde temel
hedeflerden olarak görülmemektedir.
Yazıtlarda ister sıradan halktan bir birey olsun ister Kağan olsun insani özellikleri
değerlendirilirken temel olarak onun halk ve vatanının özgürlüğüne yönelik tutumuna göre
ölçülmektedir. Kağan olmak demek halkın sorumluluğunu üstlenmek, kendisine ben halkım için hangi
faydalı işleri yaptım sorusunu sormak ve bu sorunun cevabını halk nezdinde verebilmek anlamını
taşımaktadır. ‘Ben on dokuz yaşımda on dokuz yıl bey oldum. Ülkeyi, memleketi korudum. Doğuda
Kadırkan dağları,Batıda Demirkapı’ya yerleşip kalmışlar, zamanla küçük kardeşler büyükleri, oğullar
babaları gibi olamamışlar’. Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı gibi o yıllarda on dokuz yaşındaki
gençler sadece askeri görevlerini yapmamış, bütün halkın sorumluluğunu üstlenmişlerdir. Yazıtlarda
daha önce düzensiz yaşayan halkı derleyip toparladıkları, ülkede iyi bir düzen, nizam ve egemenlik
kurdukları farlı yerlerde dile getirilmektedir. Ana vatanın ve halkın dirliğinin yöneticinin basiretine,
adaletine ve halkın manevi değerlerine bağlılığı ile mümkün olacağının altı çizilmektedir. Yazıtlarda
ülkenin egemenliğinin sağlamlaştırılması için kimler ile ilişki kurulacağı, neler yapılacağı, hangi yol
ve yöntemlerin kullanılması gerektiği yönünde geçmiş tecrübelere dayalı tecrübeler dile
getirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türk halkları, Orhun-Yenisey yazıtları, İnsan, Vatan.
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CONCEPTS OF ORKHUN-YENISEI STONE INSCRIBTIONS “INSAN”
(“PERSON”)AND “MEKEN”(“THE MOTHERLAND”) OF TURKISH PEOPLE
Prof. Akmatalı ALİMBEKOV
Abstract
One of the intellectual heritage precious recourse of Turkish people which includes Kyrgyz
people are stone inscriptions which are found on the bank of Yenisei and Orkhun waters. This
message on inscriptions

known to Turkish people “insan”, “ meken” as precious examples of

patriotism are needed analyses. For realization of objectives and aim of research method of analysis
was used. As a source connected to it to Kyrgyz translation of Orkhun and Yenisei manuscripts were
addressed (Orkhun-Yenisei texts. – F., 1982. 148 p., Sydykov S., Konkobaev K. Ancient Turkish
manuscript (VII-X centures): textbook.- B.:KTMU, 2001.-337 p.)
The most sacred treasure in Orkhun-Yenisei manuscripts are people’s and country’s liberation,
its independence and the spirit of striving to build a state on equal terms. Intentions to animal
husbandry or collecting gold, polygamy hedonistic desires are not regarded as the first plan of priority.
In manuscripts whether an ordinary man or kagan, his humanity talent is measured by people
and treatment to liberation of birthplace. Being kagan is to take a responsibility of the population, to
put question for himself, what good job did I do? - and make a report before people. “I became a man
when I was nineteen years old. I was Kagan for nineteen years old. Defended the country,
government… .In ancient times we went through dense forest Kadyrkan, persuaded the population,
put things in order. Resettled Turkish people to the west Kenu-Tarman. At that time a slave had a
slave, a brother did not know his brother, a son did not know his father”. So, at those centuries
nineteen year old young men served as not only soldiers but also cared about the motherland. In
recollections several times repeated the information that unhappy people reach calm, prosperous life
only with hard work. Special attention is paid to the information that motherland’s,

people’s

prosperity depends on head’s wisdom, justice and people’s valuable property. In manuscripts, there is
also information about with whom to make cooperation in order strengthening government
independence, to do and which rules and laws are required to follow drawing to previous experience.
Key Words: Turkish people, Orkhun-Yenisei, Stone manuscripts, Person, The motherland.

“İSLAM DÜNYASINDA BİLİMSEL GERİLİĞİN SEBEPLERİ VE GAZALİ”
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Dr. Öğr. Üyesi Ali GURBETOĞLU1
Özet
Bu araştırmada, İslam Dünyasında bilimsel gerilemenin sebepleri ve Gazali üzerine, geçmişten
günümüze sürdürülen spekülasyonların değerlendirilmesi konu edinilmiştir.
İslam dünyasında akılcılığıyla öne çıkan Mutezile akımının bilimsel gelişmeye elverişli
olduğu ileri sürülmüştür. Mutezilenin görüşleri karşısında güçlü bir şekilde duran ve bu konuda bir
çığır açan Gazali’nin bilimsel geri kalmışlıktan sorumlu olduğu düşüncesi sıklıkla telaffuz edilmiştir.
Mutezile, dinin her türlü esasının akılla belirlenebileceğini iddia etmekteydi. Buna karşı Gazali, aklın
sınırlarını ortaya koyup, bu sınırlar dahilinde aklın kullanılmasını, sınırlar dışında aklın bir işlev
göremeyeceği için nakle tabi olunmasını öneriyordu. Gazali’nin Mutezileye karşı bu düşünceleri her
zaman tartışma konusu olmuştur. Onun bu tavrı, aklı küçümsemesi veya önemsiz görmesi olarak
nitelendirilmiştir. Böylece İslam dünyasında akılcılığın ve bilimin gerilemesinin baş sorumlusunun
Gazali olduğu ileri sürülmüştür.
Bu bakımdan araştırmanın temel amacı, İslam Dünyasında yaşanan bilimsel gerilemenin
gerçek sebeplerinin ortaya konulması ve bu konuda halen sürdürülmekte olan spekülasyonlardan
hakikatlerin süzülerek ayrılmasına katkı sunmaktır.

Bu konuda Gazali’ye yöneltilen eleştiriler,

tutarlılık açısından incelenerek değerlendirilmiştir. Çalışmada İslam Dünyasında bilgi, bilim ve eğitim
anlayışı incelenmiş, Gazali’nin bilgi, hikmet ve eğitim konusundaki görüşleriyle İslam Dünyasına
etkileri değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme ışığında İslam Dünyasında bilimsel gerilemenin
sebepleri hakkında ileri sürülen görüşlerin bir değerlendirmesi yapılmıştır.
İslam Dünyasının bilimsel geri kalmışlığı bedihi hakikatlerden olmakla birlikte, bu geri
kalmışlığın, akılcılıkla ilişkilendirilmesi, aklın küçümsenmesi gibi tartışmalı bir noktaya indirgenmesi
çok doğru değildir. Hele bu konuda tüm sorumluluğun Gazali’ye yüklenmesi de doru olmayan bir
diğer konudur. İslam dünyasının geri kalmışlığında muhtelif faktörlerden söz edilebilir. Bunlar
arasında Gazali’nin yanlış anlaşılması veya aktarılması, Müslümanların bilime karşı mütevazı (kazanç
aracı görmeme) davranması, yöntem eksikliği, haçlı seferlerinin olumsuz etkileri, batılıların keşifler
yoluyla talan ettiği kaynaklardan mahrum olmaları, doğudan gelen istilaların (Moğol) yıkıcılığı,
kurumsal bir zemine oturtulamayan, yöntemsiz, süreksiz bilimsel çalışmalar (akademik yükselmeye
odaklı çaba ve teşvikler) ile özellikle pozitivist bilim anlayışının egemen oluşu sayılabilir. Günümüzde
bile felsefe ve hikmetin, pozitivist bilim anlayışının gölgesinde kalmaya devam ettiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Bilim, Gerileme, Akılcılık, Felsefe, Gazali.
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AN EVALUATION OF “THE CAUSES OF SCIENTIFIC RETARDATION IN THE
ISLAMIC WORLD AND AL-GHAZALI”
Asst. Prof. Ali GURBETOĞLU
Abstract
This study evaluates the causes of the speculations about the scientific retardation in the Islamic
world and Ghazali from the past to the present.
It has been argued that the Mutezile movement, which stands out with its rationality in the Islamic
world, is open to scientific development. Al-Ghazali, who stood strongly against the views of the Mutezile
and made a breakthrough in this regard, was often pronounced to be responsible for scientific
backwardness. Mutezile claimed that all bases of the religion could be determined by reason. Against this,
Ghazali set the limits of the reason and recommended that the mind be used within these limits, and
because the mind could not function beyond these limits he suggested that human beings be contingent
upon oral transmission of knowledge. Ghazali’s ideas against Mutezile have always been the subject of
discussion. His attitude was characterized as disdaining or undervaluing reason. Thus, it is argued that
Ghazali was the primary responsible for the decline of rationalism and science in the Islamic world.
In this respect, the main purpose of the present study is to reveal the real causes of the scientific
decline in the Islamic World and to contribute to the separation of the truths from the ongoing speculations
on this subject. In line with this purpose, the criticisms directed at Ghazali were examined and evaluated in
terms of consistency. This study examined and analyzed the understanding of knowledge, science and
education in the Islamic World and Ghazali's views on knowledge, wisdom and education and their effects
on the Islamic World. In the light of this examination and analysis, the study evaluated the views that were
put forward about the causes of the scientific decline in the Islamic world.
The scientific backwardness of the Islamic world is one of the known truths. However, it is not
right to reduce this backwardness to such a controversial point as to associate it with rationality and
underestimation of the mind. Above all, putting the responsibility on Ghazali’s shoulders is another matter
that is not correct. For the backwardness of the Islamic world, reference can be made to various factors.
Among them are the misunderstanding or wrong transfer of Ghazali’s words, the modest behavior of
Muslims towards science (not seeing it as a means of gain), the lack of methodology, the negative effects of
the Crusades, the lack of additional resources that were plundered by the Westerners through discoveries,
the destructive nature of the invasions from the East (Mongol), unmethodical and discontinuous academic
studies without any institutional ground (academic promotion- and incentive-based efforts) and especially
the positivist approach to science. Even today, it can be said that philosophy and wisdom continue to be
overshadowed by the positivist understanding of science.
Keywords: Science, Retardation, Rationalism, Philosophy, Ghazali.

VAROLUŞÇU TÜRK FİLOZOF: SAKALLI CELÂL
Anılcan TARAKÇI1
Özet
Yirmi birinci yüzyıl Türk düşüncesinin şekillenmesinde, Sakallı Celâl olarak tanınan Celâl
Yalınız’ın katkıları yadsınamayacak kadar fazladır ve bununla birlikte bu katkılar, henüz kültür
çevrelerimizce yeteri kadar dile getirilmemektedir. Bu çalışma, Sakallı Celâl’in hayat görüşünü, felsefi
bir açıdan ele alma amacı taşımaktadır. Yazın dünyasından siyasete, iş dünyasından bilim insanlarına
kadar çok geniş bir zümreye etki etmiş olan Sakallı Celâl’in bir düşünür, bir filozof olduğunun
temellendirilmesi gerekmektedir. Sakallı Celâl, yüzyıllarca büyük coğrafyalara hüküm sürmüş bir
imparatorluğun yıkılmasına şahitlik etmiş ve hemen ardından dünyadaki yeniliklere ayak uydurma
noktasında açık fikirlere sahip bir anlayışla kurulan Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilk yurttaşlarından
olmuştur. Ömrünün büyük bir bölümüne karşılık gelen bir zaman diliminde bu değişimleri yaşarken,
kendi hayatında da yaşadığı sıkıntı ve zorluklar onu varoluşsal bir düşünce dünyasının içerisine
itmiştir. Bugünkü bilgimiz, düşünürün yazıya geçirilmiş herhangi bir metninin olmadığı yönünde
olduğundan, Sakallı Celâl’in felsefesini, kendisi hakkında yazılan metinlerden ve Türk düşüncesine
etki etmiş şahsiyetlerin anılarından oluşan bir çerçeveyle sunma zorunluluğu doğmuştur. Fakat,
kendisi hakkında yazılan yazıların fazlalığı ve ona atfedilen sözlerin felsefi derinliği bu çalışmanın
içeriği için yeterli niteliktedir. Bu anlamda düşünür eldeki bilgilerimiz doğrultusunda tanımlandığında,
felsefesini yazan değil, yaşayan bir kişilik olarak görülmektedir. Sakallı Celâl’in yaşamı varoluşçu
felsefenin “can sıkıntısı”, “korku”, “yabancılaşma”, “hiçlik” ve “özgürlük” kavramları bağlamında
incelendiğinde, düşünürün yaşadığı toplumsal ve bireysel zorluklar karşısında çözümleyici önermeler
ortaya koyduğu görülecektir. Sakallı Celâl Bey, gerek ülkesinin yaşadığı sıkıntılar için toplumsal,
gerek de kendi karşılaştığı zorluklara karşı bireysel varoluş çözümlemeleri yapmıştır. Düşünürün hem
bireysel aykırı karakteri hem de varoluşsal çözümlemeleri Sakallı Celâl’i toplumun alışık olmadığı,
toplumsal normların dışında bir birey haline getirmiştir. Tam anlamıyla aykırı bir kişiliğe sahip olan
Sakallı Celâl’in varoluşçu felsefesi, modern dönem Türk düşüncesinin de bir parçasını
oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sakallı Celâl, Türk Felsefesi, Varoluşçuluk, Yabancılaşma, Korku.

EXISTENTIAL TURKISH PHILOSPHER: SAKALLI CELÂL
Anılcan TARAKÇI
Abstract
Sakallı Celâl is undeniable in the shaping of the twenty-first century Turkish thought and these
contributions are not yet sufficiently expressed by our cultural circles. This study aims to examine
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Sakallı Celâl's view of life from a philosophical point of view. It has to be grounded that Sakallı Celâl,
who has influenced a wide range of people from literature to politics, from business to scientists, is a
philosopher and a thinker. Sakallı Celâl, large geography for centuries to witnessing the collapse of an
empire that ruled immediately after and established an approach has clear ideas on the spot to keep
pace with innovation in the world has been one of the first citizens of the Republic of Turkey. While
experiencing these changes in a time period corresponding to a large part of his life, the difficulties
and difficulties he experienced in his own life pushed him into an existential world of thought. Since
our knowledge is that there is no written text of the thinker, it is necessary to present the philosophy of
Sakallı Celâl with a frame consisting of the texts written about him and the memoirs of the
personalities who influenced the Turkish thought. However, the excess of the writings about him and
the philosophical depth of the words attributed to him are sufficient for the content of this work. In this
sense, when the thinker is defined according to our knowledge, he is seen as a living personality, not a
philosopher. When the life of Sakallı Celal is examined within the context of “boredom”, ”fear”,
"alienation” , “nothingness” and “freedom" in of existential philosophy, it will be seen that the
philosopher put forward analytical propositions in the face of social and individual difficulties. Sakallı
Celal, both for the problems faced by his country, as well as the challenges faced by the individual has
made individual existence analysis. Both the individual contradictory character and the existential
analysis of the thinker have made Sakallı Celâl an individual outside of the social norms that society is
not accustomed to. The existentialist philosophy of Sakallı Celâl, who has a completely contradictory
personality, forms a part of modern Turkish thought.
Key Words: Sakallı Celâl, Turkısh Philosophy, Existantialism, estrangement, fear.

ESKİ TÜRKLER’DE ZAMAN
Prof. Dr. Arslan TOPAKKAYA1
Özet
Türkler Orhun yazıtlarından da anlaşıldığı üzere zaman ve mekâna ayrı bir önem
vermektedirler ve bunları hayatlarının merkezine alırlar. Zaman Türklerin hayatında yaşadıkları kültür
çevresinin çok büyük etkisi olmuştur. Özellikle başlangıçta yaşadıkları bozkır kültür çevresinde
insanın insanla, insanın hayvanla ve tabiatla vermiş olduğu mücadele yaylaktan kışlığa, kışlaktan
yaylağa yapılan yorucu göçler Türk insanını zaman belirlemeye yöneltmiştir. Türkler’in gerek Hint ve
Çin uygarlıklarına komşu olmaları gerekse kavimler göçü yoluyla Orta Asya’dan Avrupa, Anadolu ve
diğer coğrafyalara göç etmeleri ve gittikleri her yerde yeni bir medeniyet kurmaları dikkate şayan bir
durumdur. Türklerin bu göçebe ruhu, doğayla olan ilişkilerini ve kültürlerini oldukça derinden
etkilemiştir. Bu göç mevsimlere göre olmakta ve bu anlamda her mevsimde insanlar doğa ile farklı bir
ilişki içerisine girmektedirler. Eski Türkler’de zaman ile ilgili kavramlara ilk olarak Göktürk
yazıtlarında rastlanmaktadır. Bu yazıtlarda gün, gece, şimdi, sonra, önce, ay, yıl, saat gibi kavramlar
gözlenmektedir. Bu kitabelerde zaman kavramı öd kelimesiyle karşılanmakta ve bu kavram etimolojik
olarak sonsuzluk ve sınırsızlık anlamına gelmektedir. Eski Türkler’de zaman anlayışı bağlamında
onların kullandıkları “On iki hayvanlı Türk Takvimi”nden bahsetmek gerekir. Bu takvimin kaynağı
konusunda çeşitli yorumlar vardır fakat Osman Turan bu takvimin menşeinin Türklere ait olduğunu
delilleriyle göstermeye çalışmıştır. Bu takvim Türkler tarafından bazen tek başına bezen de diğer
milletlerin takvimiyle mezcedilerek kullanılmıştır. Yıl hesabında güneşin esas alındığı, on iki yıllık
daimî bir devirden ibaret olan On İki Hayvan Takvimi’nde yıllar hayvan adlarıyla anılmaktadır. On İki
Hayvan Takvimi sadece olayları tarihlendirmede kullanılmamaktadır. İlgili hayvan dönemine
hayvanla ilgili birtakım hükümler izafe edilmektedir. Buna göre dönemi oluşturan hayvanların hem ait
oldukları yılların hem de kişi ve toplumların mukadderatı ve karakteri üzerinde etkili olduğuna
inanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Zaman, Türkler, Mekân, İnsan, Varoluş, Uygarlık.

TIME BY THE ANCIENT TURKS
Prof. Arslan TOPAKKAYA
Abstract
As it is understood from the Orkhon inscriptions, the Turks attach importance to time and
space and place them at the center of their lives. The cultural environment in which the Turks lived
has had a huge impact about the time. Especially in the steppe culture they lived in the beginning, the
struggle of human beings with human beings, human beings with animals and nature has led the
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Turkish people to determine the time from the highland to winter and from the winterland to the
highland. The Turks have to be both neighbors of Indian and Chinese civilizations and Europe from
Central Asia through migration of peoples. It is remarkable that they migrate to Anatolia and other
geographies and establish a new civilization wherever they go. This nomadic spirit of the Turks has
deeply affected their relations and culture with nature. This migration occurs according to the seasons
and in this sense, people have a different relationship with nature in every season. In ancient Turks, the
concepts of time were first encountered in Göktürk inscriptions. In these inscriptions, concepts such as
day, night, now, then, before, month, year and hour are observed.In these inscriptions, the concept of
time is met with Öd. This concept etymologically means infinity.
It is necessary to mention the Twelve-animal Turkish Calendar for understanding of time in
the ancient Turks. There are various comments on the origin of this calendar, but Osman Turan tried to
show that the origin of this calendar belongs to the Turks. This calendar was sometimes used by the
Turks as a stand-alone cloth and used with other nations. In the Twelve Animals Calendar, which
consists of a twelve-year permanent period, in which the sun is the basis of the year calculation, the
years are referred to as animal names.
The Twelve Animals Calendar is not only used to date events. Certain animal-related
provisions are attributed to the relevant animal period. Accordingly, it is believed that the animals that
make up the period have an impact on the destiny and character of both the years they belong and the
people and societies.
Key Words: Time, Turks, Place, Human Beings, Existence, Civilization.

TÜRKLERDE AĞAÇ İNANIŞLARI: BURDUR GÖLDE KÖYÜ “TEKKEDEKİ
ARDIÇ” ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Asuman ŞENEL1
Özet
Türk milleti için ağaç daima mübarek, mukaddes kabul edilmiştir. Köklerine, dallarına,
yapraklarına anlamlar yüklenmiş; meyveleri, gölgesi insanoğlu için vazgeçilmez olmuştur. Türkler
sanatta, edebiyatta, inanışlarında, hayatın her safhasında ağaca daima hürmetle yaklaşmışlardır.
Türklerde kayın, ardıç, meşe gibi ağaçlar ana- ata ağaçlardır; dalları gökyüzüyle, kökleri
yeryüzünün derinlikleriyle buluşan hayat ağaçlarıdır. Soy, ağaçlarla devam eder. Destanlarda ağaç
kovuğunda doğmak, Oğuz Kağan’ın eşlerinden birini ağaç kovuğunda bulması, ağaca gökten ışık
inmesi gibi ağaçla ilgili unsurlara rastlanır. Dede Korkut Hikâyelerinde ağaç peygamberlerden
başlanarak övülür. Dini literatürde Cennet’teki Tûba ağacından, tasavvuf erbâbının ağaçtan yapılmış
kılıç kuşanma geleneğine kadar uzanan farklı örneklerde ağaç, sıklıkla karşımıza çıkar.
Burdur merkeze bağlı Gölde (Yeşildağ) Köyü yakınlarında bulunan ardıç ağacı da Türklerin
ağaç inanışlarının günümüzdeki yansımalarından biridir. Tarihi süreçte hayat, doğum, anne
kavramlarıyla ilişkilendirilen ağacın, Burdur örneğinde de aynı anlayışla kabullenildiği, özellikle
çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar için “Tekkedeki Ardıç”ın önemli olduğu görülmektedir. Yerel
halk arasında “ağaca bağlanmak- tekkeye bağlanmak” şeklinde ifade edilen bir ritüelle, ağacın yanında
iki rekât namaz kılıp, dua ederek dilek dileyip, adak adanmaktadır. Ağaçla bu şekilde bağlantı
kurulduğunda dileklerin yerine geldiğine, çocuğu olmayan kadınların çocuk sahibi olduğuna
inanılmaktadır. “Tekkedeki Ardıç” olarak adlandırılan ardıç ağacı, çocuk sahibi olmak başta olmak
üzere ne dilenirse, hangi murada ulaşmak arzu edilirse, samimi bir saygı ve inançla bağlananların
dileklerinin kabul edildiğine inanılan bir çeşit dilek ağacıdır.
Çalışmanın amacı, eski Türk inanışlarının günümüzdeki yansımalarını görmek; eski inanışlarla
dini inançların nasıl bağdaştırıldığını fark etmek; çareler tükendiğinde, çaresiz kalındığında, umudun
duadan ve ağaçtan beslendiğini, yeşertildiğini örneklendirmektir.
Çalışma sürecinde literatür taranmış, yerel halk arasında “Tekkedeki ardıç” olarak adlandırılan
ardıç ağacı incelenmiş, konu ile ilgili olarak köy muhtarı ve diğer kaynak kişilerle görüşülmüş, alan
araştırması yapılarak elde edilen bulgular değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ağaç, İnanç, Burdur, Tekke, Ardıç.

1

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Ahmed Karahisari
Kampüsü, Şuhut Yolu, Afyonkarahisar, asenel@aku.edu.tr, senelasuman@gmail.com.

TREE BELİEFS OF TURKS: SAMPLE OF THE JUNİPER AT DERVİSH LODGE İN
GÖLDE VİLLAGE BURDUR
Asst. Prof. Asuman ŞENEL
Abstract
For Turkish people, a tree has always been a sacred and blessed thing. Its roots and branches
have been assigned some meanings and its fruits and shade have been irreplaceable for mankind.
Turkish people have shown much respect to the tree in their art, literature, beliefs and every moment
of their lives.
For Turks the trees like beech tree, juniper and oak are main/parent trees. They are life trees
whose branches meet sky and roots meet depths of the earth. Lineage continues with trees. There are
elements in sagas like birth in a tree hollow, Oghuz Khan’s finding one of his wives in a tree hollow
and a light falling from sky to a tree. In the epic of Dada Gorgud, the tree is praised by starting from
prophets. In different examples from the tree of heaven in religious literature to the girding on the
wooden sword of Sufis, the tree is there.
The juniper in near Gölde (Yeşildağ) Village of Burdur is one of the reflections of the tree
beliefs of Turks today. The juniper in dervish lodge which has been historically related with life, birth
and mother is seen to be accepted with same understanding in Burdur sample and especially for
women who want to have a child.
By local people with a ritual mentioned like “attach to tree – attach to dervish lodge” vows are
made by performing a two-rakat prayer, saying prayer and making wishes. It is believed that if a
connection with a tree is done like this way, wishes will come true, women who can’t have children
will have one. The juniper in dervish lodge is a wish tree and is believed to get wishes come true for
whichever wish followers made with a frank respect and faith, especially who wants to have a child.
The aim of the study is to see the reflections of old Turkish beliefs today, to realize how old
beliefs and religious faiths have been harmonized and to exemplify the getting raised of hope and its
being nourished by prayer and the tree when no way out is found.
Within the study process the literature has been reviewed, the juniper called as the juniper in
dervish lodge by local people has been examined, mukhtar of the village and other sources have been
interviewed and by doing field research, the findings have been evaluated.
Keywords: Tree, Faith, Burdur, Dervish Lodge, Juniper.

HİLMİ ZİYA ÜLKEN’ İN DÜŞÜNCESİNDE AHLAK PROBLEMİ
Dr. Öğr. Üyesi Aynur İLHAN TUNÇ1
Özet
Ahlak felsefesi insanın neden ahlaklı davranması gerektiğini anlamaya çalışmak kadar, bu
davranışı motive eden faktörleri anlamak manasına da gelir. Aynı zamanda bir şeyi “iyi” ya da “kötü”
yapan şeyin tam olarak ne olduğunu da inceler.
Bu bildiride çağdaş Türk düşünürü Hilmi Ziya Ülken’in ahlak görüşlerinin sunulması
amaçlanmaktadır. Ülken’e göre ahlak, insanlar-arası münasebetlere ait aşkın (transcendant) bir varlık
ve değer sahasıdır. Bilinçli varlık olan insan kendi beninden vazgeçip insanlığı düşünmeye
başlamasıyla ahlaklı bir birey haline gelir. Ülken’in asıl hedefi, ihtirası kemâle erdirmektir. Ona göre
kemâle eren ihtiras da ahlakının temeline koymuş olduğu aşktır.
Ülken’in ahlak üzerine görüşleri Aşk Ahlakı (1931), İnsani Vatanseverlik (1933,) Ahlak (1946)
ve Felsefeye Giriş İkinci Kısım (1958) kitaplarında yer almaktadır. Hilmi Ziya Ülken’in felsefesinde
ahlâk sorunu önemli bir yer tutmaktadır. 1931’de yayınladığı Aşk Ahlâkı adlı eserinde ahlak konusunu
geniş biçimde işlemiştir. Bu eserde ahlâk sorununu natüralist bir görüşle ele almıştır. Fakat sonradan
bu anlayışın çözümsüz olduğunu düşünerek vazgeçmiştir. 1951’de yayınladığı Tarihî Maddeciliğe
Reddiye ve 1957’de Felsefeye Giriş adlı eserinin ikinci kısmında, eskiden kabullendiği natüralist
fikirleri eleştirerek yeni bir ahlâk anlayışı geliştirmiştir. Eserlerinde sosyolojik, psikolojik ve idealist
ahlâk anlayışlarını eleştirmekte ve hazza, faydaya ve cemiyete dayalı ahlâk anlayışlarının
eksikliklerini göstererek, ontolojik problem hesaba katılmaksızın ileri sürülen bu teorilerin yararsız
olduklarını belirtmektedir. Ahlâk konusunda birçok eseri olan düşünürün, ahlâkın kaynağı ve amacı
konusundaki

düşünceleri,

ahlâk

teorilerine

getirdiği

eleştirileri

ve

kendi

ahlâk

sistemi

değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Hilmi Ziya Ülken, Aşk Ahlakı, Ahlak.

THE PROBLEM OF ETHICS IN HİLMİ ZİYA ÜLKEN'S THOUGHT
Asst. Prof. Aynur İLHAN TUNÇ
Abstract
The philosophy of ethics means understanding the factors that motivate this behavior as well
as trying to understand why one should behave ethically. It also examines exactly what makes
something “good” or “bad”.
This paper aims to present the views on ethics of contemporary Turkish thinker Hilmi Ziya
Ülken. According to Ülken, ethics is a field of transcendant existence and value concerning
interpersonal relations. The humanbeing who is a conscious being, becomes a moral individual by
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giving up his own self and start thinking about humanity. The real goal of Ülken is to mature the
ambition. According to him, the mature ambition is the love he has laid on the basis of his ethics.
Ülken’s views on ethics can be found in the books of Love Ethics (1931), Human Patriotism
(1933), Ethics (1946) and Introduction to Philosophy Second Part (1958). In the philosophy of Hilmi
Ziya Ülken, the problem of ethics has an important place. In 1931, he published a book titled Love
Ethics which covered a wide range of ethics. In this work he dealt with the problem of ethics with a
naturalist view. But he later gave up thinking that this understanding was unsolvable. In the second
part of his Introduction to Philosophy in 1957 and,Refusal to Historical Materialism in 1951, he
developed a new understanding of ethics by criticizing the naturalist ideas that were accepted before
by him. In his works he criticizes sociological, psychological and idealistic moral understandings and
he shows the deficiencies of moral understandings based on pleasure, benefit and community, so he
states that these theories put forward without considering the ontological problem are useless. The
thoughts of the philosopher who has many works on ethics about the source and purpose of ethics, the
criticisms he brought to the ethical theories and his own ethics system will be evaluated.
Keywords: Hilmi Ziya Ülken, Love Ethics, Ethics.

NURETTİN TOPÇU’DA BİR DİNÎ TECRÜBE TÜRÜ OLARAK SANAT VE
ESTETİK
Aysel TAN1
Özet
Nurettin Topçu (1909-1975) din felsefesini irade ve hareket felsefesi üzerine bina etmiştir.
Ona göre irade, insanda doğuştan olan ve içimizden dışa çevrilen itici güçlerle, frenleyici güçler
arasında şuurlu bir dengenin olmasıdır. İrade, tarihsel bir hareket ile devamlı olarak Tanrı’ya ve
sonsuzluğa doğru yükselir. İradenin amacı insanı sonsuzluğa ulaştırmaktır. Bu tarihsel hareket belli
basamaklara göre gerçekleşir. İrade, bireysel alışkanlıklar ve ihtiraslardan etkilendiği gibi, toplumsal
yapıdan da etkilenir.
İradenin insandaki fonksiyonu, sonsuzluk özlemi içinde olan insana Tanrı şuurunu ve
ıstırabını fark ettirmektir. Bu farkındalıkla insan hareket’e geçer. Hareketin kime yönelik ve ne
amaçla yapıldığını fark eden irade; aile, devlet ve millet gibi toplumsal yapılarda ortaya çıkar ve bu
yapıları oluşturma ve devamlılığını sağlama görevi üstlenir. İrade en son sanatta ortaya çıkmaktadır.
Sonsuzluk arzusu duyan ve buna bir türlü ulaşamayan sanatçı iradesindeki eksikliği
hissederek, eksikliğini tamamlamak için hareket eder, varlığa veya eşyaya bağlanır. Bu bağlılık
kurtarıcı bir vehimdir ve insanın bütün iradi kuvvetleriyle kendisinden başkasına sığınması demek
olan aşk doğar. Böylece kendisindeki eksikliği tamamlayarak iman (aşk) ortaya çıkar. Ruh, harekete
aşık olur.
İman iki yönlüdür. Eğer sanatçı ‘tek’e ve iç’e doğru yönelip iman ederse buna dini iman,
çokluğa ve dış’a doğru yönelip bağlanırsa/iman ederse buna da estetik iman denir. Zamanla dışa
yönelen beden ve içe yönelen ruh bir bütün halinde sonsuza, aşkın olana, Tanrı’ya teslim olunca
ortaya mistik iman çıkar. Bu mistik birleşme veya aşka teslim oluştan ‘hakikat’ doğar ve böylece
rönesans başlar. Çünkü rönesansı başlatan itici güç sanattır. Topçu’nun dini tecrübe anlayışı sanatla iç
içedir. Sanat dini tecrübeyi doğurduğu gibi, dini tecrübe sonucu da rönesans meydana gelir ve insan
her anlamda kurtuluşa erer.
Anahtar Kelimeler: İrade, Hareket, Sonsuzluk, Sanat, Sanatçı, Aşk, Dini İman, Estetik İman,
Mistik İman, Rönesans, Dini Tecrübe, Kurtuluş.

1

Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Felsefesi Bölümü

ART AND AESTHETICS AS A SORT OF RELIGIOUS EXPERIENCE IN
NURETTIN TOPÇU
Aysel TAN
Abstract
Nurettin Topçu (1909-1975) built religious philosophy on the philosophy of willpower and
motion. For him, willpower is the existence of a conscious balance between driving and braking forces
that are innate and flowing from the inside out of us. Willpower is constantly rising towards God and
infinity with a historical motion. The aim of willpower is to help human reach eternity. This historical
motion occurs in accordance with certain steps. Willpower is affected not only by individual habits
and passions but also by the social structure.
The function of willpower for humans, who are longing for eternity, is to make them
recognize the consciousness and anguish of God. With this awareness, the human moves on to the
motion. The willpower, which realizes the direction and aim of the motion, emerges in social
structures such as State and nation, and takes up the role of establishing and sustaining these
structures. Willpower lastly shows itself in art.
The artist, who longs for eternity and can’t find a way to reach it, feels the lack in his
willpower, acts to complete the lack and gets engaged in an existence or a thing. This engagement is a
savior illusion and love that means sheltering someone other than himself with his total willpower is
born. Upon the completion of this lacking, faith (love) emerges. The spirit falls in love with motion.
Faith has two dimensions. When the artist turns to ‘the only” and “the internal”, this is called
religious faith. If he leans to/relies on/believes in plurality and the external, this is called aesthetical
faith. When, in time, the body that leans to the external and the spirit that turns to the internal
surrenders to the eternity, the transcendent, God as a whole, mystic faith occurs. ‘Truth’ rises from this
mystic union and surrender to love and thereby renaissance initiates. Because the driving power that
starts renaissance is art. The understanding of religious experience of Topçu is nested with art. As art
generates religious experience, renaissance emerges as a result of religious experience and the human
reaches salvation in every sense.
Key Words: Willpower, Motion, Eternity, Art, Artist, Religious Faith, Aesthetical Faith,
Mystic Faith, Renaissance, Religious Experience, Salvation.

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE FELSEFE VE HİKMET
Dr. Öğr. Üyesi Aysun ÇELİK1
Özet
Arapça “fa‘lele” vezninde, “insanın gücü ölçüsünde nesnelerin mahiyet ve hakikatlerini
bilmesi, filozofi” manalarına gelen felsefe; İslami öz ve hassasiyetlere bağlı olarak klasik
edebiyatımızda umumiyetle “hikmet” kelimesi ile karşılanmıştır. Hikmet, “Allah’ın insanlar tarafından
anlaşılamayan gizli gayesi ve takdiri, bilgelik, sağduyu, atasözü, özdeyiş” anlamlarına gelen bir
mefhum olarak kullanılmıştır. Hikmet sahibi kimseler de “hakîm” veya tefekkür fiiline istinaden
“mütefekkir” olarak adlandırılmıştır. Büyük ölçüde bir İslam ve tasavvuf edebiyatı olan klasik Türk
edebiyatı ise felsefeye birtakım hudutlar içinde yaklaşmışlardır. Bilhassa “hikemi şiir” ya da
“hakimane şiir” anlayışıyla eşyanın hakikatine dair görüşler bildiren şairler, bununla muhatabı
öğütlemeyi, uyandırmayı yahut uyarmayı hedeflemiş fakat felsefe kelimesinin kendisine, yöntemine
ve sonuçlarına temkinli yaklaşmışlardır.
Bilinen ilk örnekleriyle 11. asırdan günümüze kadar derin bir ilmin ve engin bir sanat
anlayışının mümessili olan klasik Türk şairleri, eserlerinde “bediiyat” arzusunun yanına muhakkak
“nasihat” gayesini de iliştirmişlerdir. Bu nasihatler arasında zerreden küreye, mikrodan makroya;
varlığa ve yokluğa dair hemen her şeyle ilgili bir görüş ve anlayış ortaya koymuşlardır.
Edebiyatımızda Kindî, İbn Rüşd, Gazzâlî ve İbn Haldûn gibi büyük İslam mütefekkirlerine gösterilen
ihtimam ve ihtiramın yanında felsefeye karşı olumsuz tutumların da var olduğu dikkat çekmektedir.
Örneğin 17. asır şairlerinden Nâbî’nin, Hayriyye adlı meşhur mesnevisinde oğlu Ebu’l-Hayr Mehmed
Çelebi’yi felsefeye karşı uyarmasının İslam dünyasında felsefe hakkında çıkan tartışmalara bağlı
olduğu düşünülebilir.
Bu çalışmada klasik Türk şiirinin altı asrı aşkın tarihinde felsefeye dair tutum ve kanaatler
değerlendirilecek, şairlerin “felsefe”yi tenkitlerindeki gerekçeleri ortaya konacaktır. Bunun yanında
varlığın özü ve yaratılış gayesi ile yokluğun hudutları hakkında görüş serdeden şairlerin tefekkürü
yöntem,

hikmeti

de

sonuç

olarak

ortaya

koymaları

ayrıca

incelenecek,

işlenecek

ve

örneklendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Şiir, Felsefe, Hikmet.

PHILOSOPHY AND WISDOM IN CLASSICAL TURKISH POETRY
Asst. Prof. Aysun ÇELİK
Abstract
In the Arabic “fa‘lele” meter, Philosophy, which means m knowing the realities and truths of
objects within the scope of human power, philosopherism”, is generally met with the word“ wisdom
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olarak in our classical literature depending on Islamic self and sensitivity. Hikmet was used as a notion
that means the hidden purpose and appreciation of Allah, wisdom, common sense, proverb, maxim
that cannot be understood by humans. Those who have wisdom are called “grateful en for
“sovereign”or contemplation. Classical Turkish literature, which is an Islamic and mystical literature
to a large extent, approached philosophy in a number of ways. Especially poets who gave opinions
about the truth of the goods with the understanding of “mythical poetry” or “dominant poetry lem
aimed to advise, awaken or warn the interlocutor with this, but approached the word of philosophy
itself, its method and results cautiously.
Classical Turkish poets, who are the representatives of a deep knowledge and a vast
understanding of art from the 11th century to the present with their first known examples, have
certainly attached the aim of advice to art desire in their works. These advice include speckles, micro
to macro; they have put forward an opinion and understanding about almost everything about
existence and absence. In our literature, it is noteworthy that there are negative attitudes towards
philosophy as well as the care and respect given to the great Islamic thinkers such as Kindi, Ibn Rushd,
Ghazali and Ibn Khaldun. For example, one of the 17th century poets, Nâbî, warned his son Abu-Hayr
Mehmed Çelebi against his philosophy in his famous mesnevi named Hayriyye.
In this study, the attitudes and convictions of philosophy in the history of classical Turkish
poetry for more than six centuries will be evaluated and the reasons of poets' criticism of philosophy
will be revealed. In addition to this, the method of contemplation of poets who give opinions about the
essence of existence and the purpose of creation and the limits of absence will also be examined,
processed and exemplified.
Key Words: Poetry, Philosophy, Wisdom.

DİNÎ ŞAHSİYETLER ETRAFINDA OLUŞAN ANLATILARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ SORUNU
Berivan Pervin AYBEK1
Özet
Türk edebiyatı ve halkbilimi araştırmalarında dinî şahsiyetler etrafında oluşan anlatı türlerinin
tanımlama ve sınıflandırma problemlerine ilişkin net bir çözümün bulunmadığı, bu türlerin neye göre
değerlendirilmesi gerektiği hakkında kesin yargıların henüz oluşmadığı bilinmektedir. Efsane,
menkıbe ve memorat türlerinin sosyal etkileşimlere ve bağlamlara göre gelişmeye devam ediyor
olması, mevcut halkbilimsel çözümleme yöntemlerini yetersiz kılmakla beraber üçünün de inanç
temelli yapısı bu türlerde asıl nelerin dikkate alınması gerektiği noktasında sorunu büyütmektedir. Bu
anlatı türlerinin çoğu zaman birbirlerinin yerini tutabilen özellikleri ve tanımları nedeniyle bu türdeki
metinleri ayırt etmede ve çözümlemede de karışıklığa yol açmaktadır. Halk kültürü denince ilk akla
gelen halk inançları veya halk dinlerinin doğurduğu temel anlatılar olarak değerlendirilebilecek
menkıbe, memorat ve efsane türleri bu gün disiplinlerarası birçok çalışmanın da konusu olmuş “inanç”
faktörünün ve onun doğurduğu anlatıların farklı disiplinlerce yeniden ele alınmasını sağlamıştır.
Hagiografik metinler olarak da adlandırılabilecek olan bu metinler, bu gün Sitith Thompson’ un
(Motif-ındex of Folk Literature) kataloğu esas alınarak çözümlenmeye çalışılmaktadır. Ancak her iki
kültürün kültürel miras öğeleri, gelenek görenekleri ve dinî kökenli kültürel metin modüllerinin
temelde benzer olmayışı bir kültüre ait olmayan bir katalog ile diğerinin metinlerinde çözümleme
yapılmaya çalışılması bazı boşluk ve sorunları beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada, hagiografik
metinlerin tanımlanması problemi yukarıda açıklanan sorunun neticelerinden biri olarak tespit edilmiş,
dinî şahsiyetler etrafında gelişen anlatılardan örnekler verilerek tasnif ve tanım çalışmalarında
sorunların çözümüne yönelik uygulanılmasının faydalı olacağı ön görülen yeni öneriler sunulmuştur.
Bu önerilerle bu tarz metinlerin folklorik açıdan mevcut tanım ve sınıflandırmalarının sorunlara sebep
olduğu düşünülen yönleri belirtilmiş, eksikliklerin tamamlanması hususunda nelerin nasıl ve neden
dikkate alınması gerektiğine dair denenebilecek yeni öneriler oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Dinî Şahsiyetler, Hagiografi, Menkıbe, Efsane, Memorat, Anlatı.

THE PROBLEM OF EVALUATING NARRATIVES FORMED AROUND
RELIGIOUS PERSONALITIES
Berivan Pervin AYBEK
Abstract
It is known that there is no clear solution to the problems of identification and classification of
narrative genres around religious figures in Turkish literature and folklore researches, and no definite
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judgments have been made about what should be evaluated according to these types. The fact that the
myth, menkıbe and memorat species continue to develop according to social interactions and contexts
makes the existing folkloric analysis methods inadequate, but the belief-based structure of all three
causes the problem to be taken into consideration. These narrative types often cause confusion in
distinguishing and analyzing texts of this type because of their substitutable characteristics and
definitions. Folk culture is the first to come to mind when it comes to people's beliefs or folk religions
as the basic narratives that can be considered as the types of menkiba, memorat and myth the “belief”
factor, which has been the subject of many interdisciplinary studies today, and the narratives it
engendered have been re-examined by different disciplines. These texts, which may also be called
hagiographic texts, are being analyzed on the basis of the catalog of Sitith Thompson (Motif-Index of
Folk Literature). However, the cultural heritage elements of cultures, traditions and cultural text
modules of religious origin are not basically similar, and trying to analyze the texts of one culture and
the other texts brought about some gaps and problems. In this study, the problem of identification of
hagiographic texts has been identified as one of the results of the problem described above, by giving
examples from the narratives that have developed around religious figures, it has been suggested that it
will be useful to apply the problems in the classification and definition studies. With these
suggestions, the existing definitions and classifications of such texts in terms of folkloric aspects are
thought to cause problems.
Key Words: Religious Figures, Hagiography, Menkıbe, Legend, Memorat, Narrative.

MEKTUBÂT-I MEVLÂNA’DA İNSAN ANLAYIŞI
Berna Büşra KOLOT1
Miyase GÜZEL2
Özet
İlkel dönemlerden itibaren insanlar yaşadığı evreni anlamlandırmak için birçok inanış ve
düşünüş sistemleri geliştirmiştir. Bu fikir mekanizmaları nesilden nesle aktarılmış, denk geldiği her
dönemde bireyler tarafından yeni ifadelerle bezenmiş ve günümüze kadar gelebilmiştir. Başta Aristo,
Platon, İbn-Sinâ, Farâbî, Ali Şir Nevâi olmak üzere Yunus Emre, Âhi Evran ve Mevlâna gibi isimler
ilim ve kültür âlemine değerli katkılarda bulunmuş, Türk düşünce yapısını önemli derecede
etkilemiştir.
Mevlâna, 30 Eylül 1207 yılında Afganistan’a bağlı Belh şehrinde dünyaya gelmiştir. Yaşadığı
dönemde Moğol istilası sebebi ile göç etmek zorunda kalan Mevlana, 1228 yılında Konya’ya
yerleşerek ilim ve fikir hayatına burada devam etmiş, Anadolu’da Mevlevîlik’in kurucusu olup bu
geleneğin Konya’da sürdürülmesini sağlamıştır. Ölümünü Allah’a kavuşmak olarak nitelendiren
Mevlâna, öldüğü günün Şeb-i Arus (düğün gecesi) olarak anılmasını vasiyet etmiştir. O, bugün dünya
çapında binlerce ülkeye nüfuz ederek hoşgörünün, iyiliğin ve sabrın sembolü olmuştur. Özellikle
kaleme aldığı mektuplar bu düşüncelerin delili niteliğindedir.
Mevlâna’nın mektupları 1963 yılında Abdülbâki Gölpınarlı tarafından Türkçeye çevrilmiştir.
Gölpınarlı tarafından neşri yapılan bu eserde Rumî’ye ait toplam 150 adet mektup bulunmaktadır.
Mektupların incelenmesi sonucunda çoğunun devlet büyüklerine, arda kalanların ise Mevlâna’nın
dostlarına yazıldığı tespit edilmiştir. Mevlâna kaleme aldığı bu mektuplarda; Allah’a olan inancını,
insanın evrendeki en değerli varlık olduğunu, bir yaratıcı tarafından en güzel şekilde ve eksiksiz
vücuda getirildiğini dile getiren sözlere sıklıkla yer vermiştir. Rumîlik inancına atıf yapan bu görüşler
vahdet-i vücûd görüşüyle birebir örtüşmektedir.
Çalışmada, Mevlâna’nın mektuplarından yola çıkarak kurmuş olduğu metafizik dünya ile
beşeri dünya arasındaki bağlantılar saptanacak ve bugün insanlığa miras olarak bıraktığı etkiler
tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mevlâna, Mektup, İnsan, Abdülbâki Gölpınarlı.
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HUMAN UNDERSTANDING IN MEKTUBÂT-I MEVLÂNA
Berna Büşra KOLOT
Miyase GÜZEL
Abstract
From primitive times, people have developed much belief and thought systems to make sense
of the universe in which they live in. These mechanisms of ideas have been going generation to
generation, and each time it coincides has been beautified with new expressions by individuals and has
survived to the present day. Aristo, Platon, İbn-i Sinâ, Farâbî, Ali Şir Nevâi, as well as names such as
Yunus Emre, Âhi Evran and Mevlâna, that made valuable contributions to the realm of science and
culture, and significantly influenced the Turkish thought structure.
Mevlâna was born 30 September 1207 Belh in Afganistan. Mevlâna, who had to migrate due
to Moğol invasion during his life, settled Konya in 1228 and continued his scientific and intellectual
life here. He was the founder of Mevlevîlik in Anatolia, that ensured that this tradition was going to be
continued in Konya. Mevlâna who describes his death as having a meeting with Allah has bequeathed
the day of his death as Şeb-i Arus (wedding night). Today it has become a symbol of tolerance,
goodness, and patience, penetrating thousands of countries around the world. In particular, the letters
he wrote are evidence of these thoughts.
Mevlana's letters were translated Turkish by Abdülbâki Gölpınarlı in 1963. This work,
published by Gölpınarlı, has a total of 150 letters belonging to Rumî. As a result of the examination of
the letters, it was found that most of them were written to the elders of the state and the remaining
ones were written to the friends of Mevlâna. Mevlâna in these letters; has often mentioned words that
express his belief in Allah, that the human is the most valuable being in the universe, and that he is
brought to the body in the most beautiful and complete way by a creator. These views, which refer to
the belief in Rumî, coincide with the view of vahdet-i vücûd.
In this study, the connections between the metaphysical world and the human world that
Mevlâna established based on his letters will be determined and the effects that have left as a heritage
for humanity will be discussed.
Key Words: Mevlâna, Letter, Human, Abdülbâki Gölpınarlı.

ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİ İÇİN İYİ BİR TÜRK EĞİTİM FELSEFESİ
OLUŞTURMAK
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Seher ÇALIKOĞLU1
Özet
Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin Türkiye’deki eğitim müdahalelerini incelediğimizde, bu
müdahalelerin aşağıda belirtilen özellikleri taşımakta olduğu gözlemlenmektedir:
•

Devamsızlık (non-continuity)

•

Başarı odaklılık (School-success orientedness)

•

Tek-örneklilik (one-exampleness)

Devamsızlık (non-continuity), adım atılmış politikaların devamının gelmemesi veya sadece bir
süreliğine uygulanmış olduğu anlamındadır (Örn. Özel Yetenek Kanunu). Başarı odaklılık (Schoolsuccess orientedness), akademik yeteneğin diğer yeteneklerden ön plana çıkması olarak tanımlanabilir.
1964 senesinde açılan Fen Liseleri esasında üstün zekalılar projesidir. Tek-örneklilik (oneexampleness), tek başına kurulan okulların varlığı; buna bağlı olarak okullaşmanın yaygın bir şekilde
önüne geçilemiyor olmasıdır. Bunun da örnekleri TEVİTOL ve Beyazıt Ford Otosan İlköğretim
Okulu’dur. Bir diğer deyişle, özel yeteneklilerin eğitiminde politikalarının devamlarının gelmediğini,
tek tip örneklerle yürümekte olduğunu ve normal okullarda olanak azlığına mahkum olan bir politika
yürütüldüğüne şahit olmaktayız.
Mevcut durum ile inşa edilmesi gereken durum arasında bir çeşit muhasebe yapabilmek adına; bu
çalışmada Nurettin Topçu’nun “felsefesi olmayan milletin mektebi olmaz.” sözünden yola çıkarak,
“Türk Üstün Zeka Eğitim Felsefesi oluşturmak için hangi sorular sorularak bu yapı inşa edilmeli?”
sorusuna cevap bulmaya çalışmaktadır. Bu yapıyı inşa etmek için eleme ve dahil etme kriterleri
aşağıdaki sorularla açıklığa kavuşacaktır:
1- Bir felsefenin oluşması, geçmiş bir kültürden ne şekilde yararlanılmalıdır? Bir diğer deyişle,
Türk Eğitim Felsefesinden miras olarak ne kalmaktadır? Bu miras nasıl değerlendirilebilir?
2- Yürürlükte olan programların etkililiğine dönük araştırmalar temelde ne anlatmak istiyor? Etki
araştırma sonuçları yeni yapı için nasıl katkıda bulunabilir?
3- Kurulması istenen felsefi yapı işlemekte olan popülerizmin etkisinden nasıl kurtarılabilir?
Bir felsefenin yıkımına neden olabilecek etkiler nasıl fark edilebilir ve bu fark edildiğinde
neler yapılabilir?
Anahtar Kelimeler: Nurettin Topçu, Üstün Zekalılar Eğitimi, Türk Eğitim Felsefesi.
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LOOKING FOR WAYS TO CREATE A GOOD TURKİSH GIFTED EDUCATION
PHILOSOPHY
Asst. Prof. Burcu Seher ÇALIKOĞLU
Abstract
When we examine the gifted and talented students of educational interventions in Turkey, it is
observed that these interventions carries the following features:
• Non-continuity
• School-success orientedness
• One-exampleness
Non-continuity means the failure of the policies taken and the importance taken (Ex. Special
Talent Law). School-success orientedness can be considered the focus on school success; or success in
intelligence tests that assume analytical intelligence is more important than other types of
intelligences. One-exampleness, existence of single schools; consequently, the inability to prevent
widespread enrollment. TEVİTOL, Beyazıt Ford Otosan Primary School are the examples fort his
situation. That is to say, we have witnessed that the policies of the education of special talents do not
continue, they walk with uniform examples and a policy which is condemned to lack of opportunities
in normal schools.
In order to make some kind of accounting between the current situation and the situation that
should be built; In this study, Nurettin Topçu “not the philosophy of the nation without a school.”
saying, “Turkish Superior Intelligence Education Philosophy to create this structure by asking what
questions are asked? The criteria for elimination and inclusion to build this structure will be clarified
by the following questions:
1- How should a philosophy be formed and a past culture should be utilized? In other words,
what is inherited from the Turkish Educational Philosophy? How can this heritage be
assessed?
2- What does research on the effectiveness of current programs basically mean? How can impact
research results contribute to the new structure?
3- How can the philosophical structure to be established be recovered from the influence of
popularism in operation? How can the effects that lead to the destruction of a philosophy be
recognized and what can be done when it is recognized?
Keywords: Nurettin Topçu, Gidted and Talented Education, Turkish Education Philosophy.

KIRGIZİSTAN’IN BATI İLE İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA DEMOKRATİK
KÜLTÜR ANLAYIŞI
Dr. Burulkan ABDİBAİTOVA PALA1
Özet
Demokrasi, her toplumsal sistemde değil, ancak işlevsel olabileceği bir toplumsal sistemde
geçerli olabilecek bir “siyasal sistem”dir. Yani, demokrasi, “geleneksel toplumsal sistemlerde”
değil, “modern toplumsal sistem” içinde işlevsel, bu nedenle gerekli ve yine aynı nedenden ötürü
varolabilecek bir “siyasal yöntem”dir. Dolayısıyla, demokrasinin yaşayabilmesi için belirli iktisadi
ve kültürel koşulların varlığı gerekmektedir. Demokrasinin bir ülkede yerleşmesi ve sabit hale
gelmesi, ekonomik kalkınmaya ve bir toplumun sahip olduğu kültüre ve bunun bir yansıması olarak
siyasal kültüre bağlıdır. Siyasal kültür, toplumsal kültürün diğer öğelerinden ve uluslararası kültür
hareketlerinden ayrı tutulamaz; onları etkiler ve onlardan etkilenir. Siyasal kültürü, siyasal sistemi
yönlendiren kadroların düşünceleri ve eylemleri de biçimlendirmektedir. Ayrıca somut tecrübeler
de siyasal kültürü etkilemektedir. Siyasal kültür; bir toplumun maddi koşulları, toplumsal kültürün
diğer boyutları, siyasal sistemi yönetenlerin tercihleri ve toplumsal olaylar ve tecrübeler tarafından
etkilenmektedir. Bunun haricinde demokrasinin işleyebilmesi için demokrasinin yaşı, sosyal
sınıfların durumu, din ya da etnisite bakımından çatışmaların yaşanıp yaşanmadığı, merkezi
otoritenin kurulup kurulamaması gibi faktörler de önemli etkenler olarak sıralanmaktadır.
“Orta Asya’nın Demokrasi Adası” olarak nitelenen ve 15 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşen
son cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra artık “demokrasinin merkezi” ünvanına uluslararası
toplum tarafından layık görülen Kırgızistan, Orta Asya ülkeleri arasında demokrasi uğruna iki kez
devrim gerçekleştirmiştir. Bunların sonucunda Nisan 2010 seçimlerinden sonra tarihinde ilk kez
parlamenter sisteme geçmiştir. Siyasi ortamın ‘iyi yönetişim’ için en uygun olduğu Kırgızistan’da
demokratikleşme başarılı olamıyorsa daha kötü demokratik ortamların hakim sürdüğü diğer Orta
Asya ülkelerinde demokratikleşmenin dolayısıyla da iyi yönetişimin gerçekleşemeyeceği düşüncesi
çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Kırgızistan Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra batı tarzı
liberal demokrasiyi benimsediğini ve bu yolda ilerleyeceğini ilan etmiştir. Ancak, batı tarzı liberal
demokrasinin Kırgız toplumuna birçok yönden uymadığını ve bu yolda fren yapan en önemli
faktörün Kırgız zihniyetinin ve kültürünün özgünlüğü olduğunu belirten çalışmalar vardır. Bunun
sebebini öğrenmek için batı tarzı liberal demokrasinin ne olduğunu araştırmak ve Kırgız mentalitesi
ve kültürünün ne olduğuna bakmak yerinde olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Demokrasi, İyi Yönetişim, Demokratik Siyasal Kültür, Kırgızistan.
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KYRGYZSTAN'S UNDERSTANDING OF DEMOCRATIC CULTURE IN THE
CONTEXT OF RELATIONS WITH THE WEST
Ph.D Burulkan ABDİBAİTOVA PALA
Abstract
Democracy is a political system that can be valid not in every social system, but in a social
system which it can be functional. In other words, democracy is not a traditional social system, but
a political method which is functional in the modern social system, and therefore necessary and
exist for the same reason. Therefore, in order for democracy to survive, certain economic and
cultural conditions must exist. The establishment and stabilization of democracy in a country
depends on economic development and the culture of a society and as a reflection of it the political
culture. Political culture cannot be separated from other elements of social culture and international
cultural movements; affects them and is affected by them. Political culture shapes the thoughts and
actions of the cadres (staffs) that direct the political system. Political culture is influenced by the
material conditions of a society, other dimensions of social culture, preferences of those who
govern the political system, and social events and experiences. In addition to this, factors such as
age of democracy, the status of social classes, whether there are conflicts in terms of religion or
ethnicity and whether or not central authority can be established are listed as important factors for
the functioning of democracy.
Kyrgyzstan has made two revolutions for the sake of democracy among Central Asian
countries. It was called as the Central Asia’s Island of Democracy. It now recognized by the
international community as the center of democracy after the last presidential elections which were
held on 15 October 2017. As a result, for the first time in its history after the April 2010 elections,
it passed into a parliamentary system. If the democratization is not successful in Kyrgyzstan, where
the political environment is most suitable for good governance, the importance of democratization
and good governance cannot be realized in other Central Asian countries where worse democratic
environments prevail. After the collapse of the Soviet Union, Kyrgyzstan declared that it had
adopted a western-style liberal democracy and would continue on this path. However, there are
studies indicating that western-style liberal democracy does not fit Kyrgyz society in many ways
and that the most important factor that curbs this way is the originality of Kyrgyz mentality and
culture. To find out why, it would be appropriate to investigate what western-style liberal
democracy is and to look at what Kyrgyz mentality and culture is.
Keywords: Democracy, Good Governance, Democratic Political Culture, Kyrgyzstan.

YUSUF HAS HACİB’İN HAKİKAT HAKKINDAKİ DÜŞÜNCESİ
Prof. Dr. Camgırbek BÖKÖŞOV1
Özet
Yusuf Has Hacib’in Balasagun’un ‘Kutadgu Bilig’ adlı eserindeki önemli karakterlerden
(şahsiyetlerden) biri- adalet’tir. Onun şartlı adı KünTogdı (Gündoğdu) ve konumu- Hükümdardır.
Yazarın birçok kez vurguladığı gibi bu isim şartlı ve sembolik isimdir. Kitap metininde Adalet başka
adlarla da dile getirilir. Örneğin, hakikat, doğruluk ve yasa. Eğer biz adaleti ‘kavramsal karakter’
olarak ele alacak olursak, o zaman bu karakterin (şahsiyetin) gerisinde Yusuf Balasagun’un ontoloji
anlayışının etkili olduğunu görürüz. Adalet- sadece sosyal denklik ve eşitlik değildir. O, hukuki
alandaki hakikat da değildir. Adalet- felsefî anlamdaki hakikattir. Başka bir ifadeyle, hakikatdünyadaki üst-zeka, düşünce, anlama süreciyle gerçekleşen ve ortaya çıkan özelliktir. O, insanoğlunun
yaşadığı dünyanın rasyonel düzenidir (yapısıdır). Dolayısıyla, adalet bizim hayal ettiğimiz dünyanın
yasasıdır. Fakat, adalet tek başına dünyayı (evreni) yönetemez. Ona (adalete) akıl ve saadetin eşlik
etmesi gereklidir. Yusuf Balasagun bunları dile getirmekle zenginlik, iyi (sağlam) temel ve maddi
şartlarla ilgili kendi düşüncelerini açıklamış bulunmaktadır. Hakikat saadet (Ay Togdı) ile bir oldu
(tamamlandı). Fakat, dünyayı yönetmek akıl (Ögdülmiş) olmadan mümkün değildir. Akıl, Ögdülmiş
karakteriyle Vezir’in oğlu şeklinde resim edilir. Bu da yetersizdir. Hakikatin ve doğruluğun
gerçekleşmesi için Ogdurmuş’a ihtiyaç vardır. Odgurmuş- her şeye rıza gösteren ve gönlü tam olandır.
Kısacası, eserdeki dört karakterin bir olması gereken (tek bir) ontolojik yapı olduğu bir gerçekliktir.
Bu bildiride bilgiye, saadete ve akıbete (Odgurmişe) dayanan Hakikat konusu teferruatlı şekilde ele
alınacaktır.
Anahtar kelimeler: Yusuf Has Hacip Balasagun, Kutadgu Bilig, Adalet, Hakikat.

ЖУСУП БАЛАСАГЫНДЫН ЧЫНДЫК ТУУРАЛУУ АЙТКАНЫ
Prof. Camgırbek BÖKÖŞOV
Доклад тезистери
Жусуп Баласагындын «Кут билиминдеги» башкы каармандардын бири- Адилет.
Шартуу ысымы- Күнтууду, даражасы- падыша. Автордун өзү кайра-кайра эскертип айткандай,
бул шарттуу, символ аталыштар. Поэманын текстинде Адилет башка аттар менен да аталат:
акыйкат, чындык, мыйзам. Эгер биз Адилетти «концептуал персонаж» ( Жиль Делез) кейпинде
карасак, анда бул каармандын артында Жусуп Баласагындын онтологиялык концепциясы
турганын көрөбүз. Адилеттик- бул социал калыстык, теңдик эле эмес. Же укук маанисиндеги
акыйкат гана эмес. Адилет -философиялык маанидеги акыйкат. Башкача айтканда, чындыкдүйнөнүн акыл-эс, ой-түшүнүк, таанып-билиш аркылуу аныкталган, ачыкталган жүзү, касиети.
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Адам баласы жашап жаткан дүйнөнүн рационал структурасы. Ошондуктан Адилет ойдогудай
дүйнөнүн мыйзамы. Бирок, Адилет өзү жалгыз дүйнөнү башкара албайт. Ага Дөөлөт, Кут
керек. Жусуп Баласагын байлык, жакшы негиз, материал шарт тууралуу айтып жатат. Акыйкат
Кут менен камсыз болду. Бирок, дүйнөнү башкарыш акыл-эссиз мүмкүн эмес. Акыл-эс
Акдилмиш кейпинде- вазирдин уулу түрүндө сыпатталат. Бу да жетишсиз экен. Чындык,
акыйкат бекем орнош үчүн дагы Канаат зарыл экен. Бул- каниет, токпейилдик, барга ыраазы
болуш. Демек, поэманын төрт каарманы бириккен онтологиялык түзүм болуп эсептелет.
Докладда Кутка, Акыл-эске, Канаатка таянган чындык маселеси каралат.
Ачкыч сөздөр: Жусуп Баласагын. «Кутадгу билиг». Адилет. Чындык. Түрк
философиясы. Онтология.

TOPÇU'NUN POLİTİK DÜNYASINA BİR YOLCULUK
Doç. Dr. Can KARABÖCEK1
Özet
Bu çalışmada, Nurettin Topçu’nun siyasal ve toplumsal alan ile ilgili görüşleri çözümlenerek,
siyasal teori içinde nereye yerleştiği gösterilmeye çalışılacaktır. Topçu’nun görüşleri çerçevesinde
düşüncelerinin, Türk politik kültürü içerisinde herhangi bir sınıflamaya kolayca yerleştirilemeyeceği
gösterilmeye çalışılacaktır. Topçu’nun “İsyan Ahlakı”, “İradenin Davası Devlet ve Demokrasi”,
“Yarınki Türkiye” adlı eserleri merkeze alınarak, Topçu’nun devlet kavrayışındaki süreklilik ortaya
konacak, Romantik düşünürler ile Hegelci devlet kavrayışı arasındaki paralellikler gösterilmeye
çalışılacaktır. Topçu’nun ferdi Allah’a götürecek yolun en son durağı olarak devleti görmesi ve gerçek
hürriyetin devlette biraz daha somutlaşması yönündeki yaklaşımı ile Hegel’in devleti Tanrı’nın
yeryüzündeki yürüyüşü olarak kavramsallaştırması, devleti somut özgürlüğün gerçekleşmesi
yönündeki kavramsallaştırması, tikel ile tekil arasındaki karşıtlığın aşıldığı bir yapı olarak görmesi ile
Topçu’nun devlet görüşü karşılaştırılacak ve arasındaki benzerlikler ortaya konmaya çalışılacaktır.
Topçu’nun kapitalizm karşıtlığı, pastoral toplum tahayyülü ve modernleşme karşıtlığı ele alınarak;
Türk muhafazakar düşünce içerisindeki ayrıksı konumu ortaya konmaya çalışılacaktır. Ayrıca
Topçu’nun düşüncesindeki antisemitist yön tartışılacak; Topçu’daki antisemitizmin biyolojik
ırkçılıktan farklı olduğu, kültürel ırkçılık diyebileceğimiz bir yaklaşımın varolduğu iddiası
işlenecektir. Bu noktadan hareketle de Topçu’nun ortaya koyduğu Anadolu sosyalizmi ile nasyonel
sosyalizm arasında bir bağ olup olmadığı tartışılacaktır. Topçu’nun batı düşüncesi karşısındaki
tavrının kronik bir batı düşmanlığı olmadığı; kronik batı düşmanlığını ortaya çıkaran özgüvensiz
yaklaşımı aşma çabası içerisinde olan Topçu’nun, Batı düşüncesi ile verimli bir alışverişe girmekten
çekinmediği; Rousseau, Fichte, Bergson gibi düşünürlerin eserlerinden oldukça beslenerek,
Beethoven, Michelangelo gibi sanatçıları örnek olarak göstererek, düşünce dünyamızda sıklıkla
karşımıza çıkan doğu-batı dikotomisini aşmaya çalıştığı gösterilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Muhafazakarlık, Milliyetçilik, İslamcılık, Modernleşme, Sosyalizm.

A JOURNEY TO TOPÇU'S POLITICAL THEORY
Assoc. Prof. Can KARABÖCEK
Abstract
In this study, the political thoughts of Nurettin Topçu will be analyzed and ıt will be attemped,
where his political thoughts can be replaced in political theory. I will argue that, Topçu’s political
thoughts can not easily put into a classification in Turkish political culture. Also it will be shown the
permanency of his thougths about the state by his works like ‘İsyan Ahlakı’, ‘İradenin Davası Devlet
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ve Demokrasi’ and ‘Yarınki Türkiye’. It will also tried to show the parallelism with Topçu and
Romantic Philosophers and Hegel’s state theory. I will also argue that, Topçu’s conception of state as
a moment that unite person with God is similar to Hegels’s definition of state as ‘the march of God in
the world’ and Hegel’s conception of state as the subsuming of individual and particular. I will also try
to show his discrete position in Turkish conservatismby analyzing his anticapitalism, anti modernism
and his pastoral society imagination. Also I will discuss if there is a antisemitism in Topçu’s thought;
and I will argue that; his antisemitism is not the same with biological racism, but we can say that his
antisemitism can be named cultural racism. From this point, I will also discuss if there is relation with
Topçu’s Anatolian socialism and national socialism. I will argue that Topçu’s attitude to Western
thought is not a chronic Western animosity, Topçu is in an effort to overcome the self-esteem
approach that reveals chronic hostility to the West. He has never abstain to enter into an efficient
Exchange with Western philosophers such as Rousseau,Fichte, Bergson, Blondel and Massignon. He
also sees Victor Hugo,Beethoven and Michalangelo as an exemplary artist. For his reasons we can say
that Topçu is trying to go beyond the ‘East-West’ dichotomy as often seen in our cultural World.
Keywords: Conservatism, Nationalizm, İslamism, Modernization, Socialism.

BELLEK HATIRALARA DEMİR ATINCA: KIRIM TÜRKLERİNİN VAROLMA
MÜCADELESİ
Prof. Dr. Celal TÜRER1
Özet
Tarihte pek az milletin Kırım Türkleri kadar sürgüne maruz kaldığı iddia edilebilir. Cengiz
Dağcı bu durumu Anneme Mektuplar’da şöyle anlatır: “Sürgün” kelimesi Kırım Türkleri için göğün
mavisinde Kiril alfabesiyle yazılan tren vagonlarıdır. Bu tasvir bile yaşananların ne denli hüzün ve acı
verici olduğunu gösterir. Bilindiği üzere tüm sürgünler kişiyi evinden ve yurdundan uzaklaştırıp, onu
boşlukta bırakarak kimliğini, tüm aidiyetleri ve hayat pratiklerini yok etmeyi hedefler. Böylece sürgün
edilmiş kişinin ya da topluluğun; “köksüz, yerinden edilmiş, yabancılaşmış ve korkmuş” biri olarak
yaşaması beklenir. Sürgünün nihai sonucu, kültürel yabancılaşma ve bellek yitimidir. Oysaki bellek,
kimliğin mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda kendini ifade etmede başvurduğu tarihi hafızayı temsil eder.
Gerçekten kişi ya da toplumlar, devam eden ilişkiler neticesinde hatıralarını yeniden üreterek “kimlik
duygusunu” ölümsüzleştirirler. Bu noktada kimlik, hafıza ve hatırlamayla geçmiş, hal ve gelecek
arasında muayyen bir insicam kurar. Bu insicam, birbirine bağladığı ve etkileşim içine girdiği
gerçekleri bir yandan içselleştirirken diğer yandan bir takım aşkın referanslar ve doğrulayıcılarla ilişki
içine sokar. Öyle ki hatırlama yaşanan anı geçmişin düşüncesiyle inşa ederken, mazi de ihtiyaç
duyulan referans alanı olarak kimliği şimdi ve gelecekle ilişkilendirir. Dağcı, bu açıdan sürgüne maruz
kalan Kırım Türklerine bellek olur, şimdi ve gelecek için ümit ve ışık olur. Zira tarihini
hatırlamayanlar, neyi düşüneceklerini bilmeyenler, geleceğini kuramaz. Bu makale Kırım Türklerinin
varolma mücadelesini Cengiz Dağcı’nın eserleri üzerinden kurgulamayı dener.
Anahtar Kelimeler: Cengiz Dağcı, Kırım Türkleri, Sürgün, Bellek, Kimlik.

WHEN THE MEMORY IS ANCHORED IN MEMORIES: THE STRUGGLE FOR
EXISTENCE OF CRİMEAN TURKS
Prof. Celal TÜRER
Abstract
It can be claimed that few nations have been exiled as much as the Crimean Turks in history.
Cengiz Dağcı describes this situation in his Anneme Mektuplar (Letters to My Mother) as follows:
The word “Exile” for the Crimean Turks is the railway carriages written in Cyrillic alphabet in the
blue sky. Even this depiction shows how sad and painful their experiences are. As it is known, all
exiles aim to destroy one's identity, all belonging and life practices by removing him from his home
and homeland and leaving him in the emptiness. Thus, the exiled person or community is expected to
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live “as a rootless, displaced, alienated and scared” person. The ultimate result of the exile is a cultural
alienation and memory loss. However, memory represents the historical memory in which identity
refers to expressing itself in line with current needs. Indeed, individuals or societies immortalize their
“sense of identity” by reproducing their memories as a result of ongoing relationships. At this point,
identity establishes a certain coherence among the past, present, and future with memory and
remembering. This coherence internalizes the realities that it connects and interacts on the one hand,
and on the other hand, connects the realities with several transcendental references and verifiers. In
fact, while recollection builds the moment with the thought of the past, the past associates identity
with the present and the future as the needed reference area. In this respect, Dağcı becomes a memory
for the Crimean Turks who have been exiled and hope and light for the present and the future. Because
those who do not remember their history, who do not know what to think, cannot establish their future.
This article tries to construct the struggle for the existence of Crimean Turks through the works of
Cengiz Dağcı.
Keywords: Cengiz Dağcı, Crimean Turks, Exile, Memory, Identity.

NURETTİN TOPÇU’YA GÖRE GÖREV VE SORUMLULUK
Doç. Dr. Cengiz ÖZMEN1
Doç. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK2
Samet KUŞÇU3
Özet
Cumhuriyet dönemi Türk düşünce dünyasının mümtaz şahsiyetlerinden biri olan Nurettin
Topçu, 7 Kasım 1909 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından Erzurumlu olup Annesi
ise Erzincan’a bağlı, o zamanki adı Eğin olan Kemaliye ilçesindendir. 1928’de İstanbul Erkek
Lisesinden mezun olduktan sonra, girdiği sınavdan başarılı olarak Felsefe öğrenimi için Paris’e gitti.
Ahlak üzerine çalışmalar yaparak 1934 yılında Sorbonne Üniversitesinden Felsefe doktoru unvanını
aldı. Türkiye’ye döndükten sonra çok istemesine rağmen üniversitede kendisine kadro verilmedi.
Galatasaray ve Robert Koleji dâhil, İstanbul ve İzmir’de değişik liselerde öğretmenlik yaptı. 1974
yılında emekli olduktan kısa bir müddet sonra 10 Temmuz 1975 tarihinde vefat etti.
Nitel araştırma desenlerinden doküman analizi yönteminin kullanıldığı çalışmada Nurettin
Topçu’ya ait muhtelif eserler incelenmiştir. Araştırmanın amacı Nurettin Topçu’ya göre görev ve
sorumluluk bilincinin ne anlam ifade ettiğini ortaya koymaktır.
Nurettin Topçu, sorumluluğunun bilincinde olmayan bir insanı ne kadar vazife şuuruna sahip
olursa olsun, ne kadar hizmet ehli olursa olsun, ahlaklı bir insan olarak görmez. Topçu’ya göre
gözlerimi kaparım vazifemi yaparım anlayışı sosyolojistlerin dayatmasıdır. Nurettin Topçu’ya göre bir
toplumda ahlak ideali, şayet toplum tarafından, daha doğrusu toplumun talepleriyle, sınırlandırılırsa
sosyal vazifeye itaat isterse, bundan ferdin vicdanını körleştiren uysallık ahlakı doğar. Aynı şekilde
namuslu adam ahlakında da insan iradesi söz konusu olmadığından insanı kör bir itaate sürükleyebilir.
Toplumda çok sayıda irade ve eğilim vardır. Ancak Fertler kendi iradeleriyle hareket ettikleri zaman
ahlaklı olurlar.
Araştırma neticesinde Nurettin Topçu’ya göre insanların görev bilincinden ziyade mesuliyet
şuuruna sahip olmaları gerektiği, ona göre “gözlerimi kapar vazifemi yaparım” anlayışının ahlaka
uygun olmadığı ve ahlakçıların sorumluluk kavramına yeterince değinmedikleri ya da onu
önemsemediklerini söyler.
Anahtar Kelimeler: Görev, Sorumluluk, Ahlak.
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ACCORDING TO NURETTİN TOPÇU DUTIES AND RESPONSIBILITY
Assoc. Prof. Cengiz ÖZMEN
Assoc. Prof. Hüseyin ÖZTÜRK
Samet KUŞÇU
Abstract
Nurettin Topçu one of the most important thinkers of the Turkey. He was born 7 November
1909 in Istanbul. His father is from Erzurum and his mother is from Kemaliye. He graduated from
Istanbul Erkek Lisesi in 1928. After graduated from high school, he went to Paris for philosophy
education. He studied morality and he received the tittle of philosophy doctorate at Sorbonne
University. He returned to Turkey, but did not be a university teacher. He worked as a teacher at
various high schools in Istanbul and Izmir, including Galatasaray and Robert College. After he retired
in 1974, he died on 10 July, 1975.
This research was carried out by utilizing document analysis from qualitative research
methods. In this context, various studies of Nurettin Topçu were examined. The aim of the research,
according to Nurettin Topçu what is the consciousness of duty and responsibility.
Nurettin Toçu say that a person is not moral who is not aware of his responsibility, no matter
how much duty consciousness have. According to Topçu, the concept of "I close my eyes do my duty"
is the imposition of sociologists. According to him, if a society limits its moral ideals and wants to of
members obey the social duty, the morality of submissiveness occurs. Likewise there is obedience in
the morality of the honest man. There are many tendencies in society, but when persons act on their
own volition, they become moral.
As a result of this research, according to Nurettin Topçu, people should have awareness of
responsibility rather than duty consciousness and “I close my eyes do my duty ”understanding is not
moral. Moralists have not studied adequately the concept of responsibility and not care about the
responsibility.
Key Words: Duty, Responsibility, Morality.

OSMANLI’DA TÜRKÇE FELSEFE DİLİ OLUŞTURMA ÇABALARI
Doç. Dr. Kâmil ŞAHİN1
Araş. Gör. Demet KONUR ŞEN2
Özet
Dil duygu ve düşüncelerin ifade edilmesinde temel aracımızdır. Her bilim dalı özgün
içeriklere sahip kavramlar vasıtasıyla işleyebilmekte, gelişebilmektedir. 18. Yüzyıldan itibaren hızlı
bir değişim ve dönüşüm sürecine giren dünyada her alanda, her bilim dalında yeni kavramlar
üretilmeye, kullanılmaya başlanmıştır. Değişen koşullara göre ortaya çıkan yeni durumlar yeni
kavramlar ile betimlenmekte ve dolayısıyla yeni durumların, problem alanlarının anlaşılması ancak
kullanılan bu yeni kavramların anlamlarının kavranması ile mümkün olabilmektedir. Bu açıdan son
yüz yıllarda Batı Avrupa’da felsefe alanında ortaya çıkan pek çok problem alanı, yeni tartışmalar
üretilen yeni kavramlarla açıklanmaya, ifade edilmeye başlanmıştır.
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Batı’nın pek çok alandaki üstünlüğü fark edildikten
sonra Batılılaşma süreci başlamıştır. Bu süreçte Batı’da ortaya çıkan fikir ve akımlarda Osmanlı
aydınları tarafından tartışılır olmuştur. Fakat aydınlar arasında kullanılan terimlerin gerçek anlamları
konusunda ortaya çıkan kaos ortamı ortak bir Türkçe felsefe dili oluşturma zaruretini doğurmuştur.
Felsefe dilinin gelişimi ve felsefe terimleri probleminin başlangıcı olarak Tanzimat kabul
edilmektedir. Bu dönemde özellikle felsefeye duyulan ilgiyle beraber, yapılan çevirilerle Osmanlı
kültür dünyasına Batı ve özellikle Fransız etkisine girmeye başladığı ifade edilmektedir. Batıyla olan
temaslar sayesinde yapılan tercümelerde karşılaşılan terimlere karşılık bulma zorluğu nedeniyle felsefe
terimlerini düzenleme ve dilimizde karşılıklarını bulmak için dönemin düşünürleri tarafından birtakım
girişimler olmuştur.
Türkçe felsefe dili oluşturma çabaları bağlamında Rıza Tevfik ve Baha Tevfik gibi düşünürler
muhtelif olarak felsefe sözlüğü yazma girişimlerinde bulunmuşlardır. Her ne kadar Rıza Tevfik ve
Baha Tevfik’in ayrı ayrı yapmış olduğu sözlük çalışmaları tamamlanamamış olsa bile Batı’da
kullanılan bazı felsefi kavramlara yapmış oldukları Türkçe açıklamalar son derece önem arz
etmektedir. Diğer taraftan İsmail Fenni Ertuğrul tarafından tamamlanarak yayınlanan Lügatçe-i
Felsefe isimli sözlük ilk Türkçe telif sözlük olması ve Türkçe felsefe dili oluşturulmasına yaptığı katkı
bakımından önem arz etmektedir. Bizim bu çalışmadaki amacımız öncelikle Türkçe felsefe dilinin
oluşturulmasının önemine vurgu yapmak ve Rıza Tevfik, Baha Tevfik ve İsmail Fenni Ertuğrul’un
düşünce ve çalışmalarının ülkemizdeki felsefi düşüncelere yapmış oldukları katkıları ortaya
koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Felsefe Dili, Türkçe Felsefe, Sözlükler, İsmail Fenni, Baha Tevfik, Rıza
Tevfik.

1
2

Kırıkkale Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi, sahinkamil@kku.edu.tr.
Kırıkkale Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi, demet_konur@hotmail.com.

EFFORTS TO FORM A PHILOSOPHICAL LANGUAGE IN THE OTTOMAN
EMPIRE
Assoc. Prof. Kâmil ŞAHİN
Res. Assist. Demet KONUR ŞEN
Abstract
Language is our basic tool for expressing feelings and thoughts. Each field of science can
work and develop through concepts with unique contents. New concepts have been produced and used
in every science field in the world that has entered a period of rapid change and transformation since
the 18th century. The new situations that emerge according to changing conditions are described with
new concepts and thus, it is only possible to understand new situations and problem areas by
understanding the meaning of these new concepts. In this respect, many problem areas that emerged in
the field of philosophy in Western Europe in the last hundred years have begun to be explained and
expressed with new concepts that have produced new debates. The Westernization process started in
the last period of the Ottoman Empire after the Western superiority in many areas was realized.
During this process, the ideas and movements that emerged in the West were also discussed by the
Ottoman intellectuals. However, the chaos that emerged on the real meaning of the terms used among
the intellectuals has created the necessity of forming a common language of Turkish philosophy.
Tanzimat is accepted as the period in which the development of the language of philosophy was
fostered and the problem of philosophical terms started to be discussed. The Ottoman cultural world
got under the Western and particularly especially French influence especially with the interest in
philosophy by means of the translations into Turkish. There have been some attempts by philosophers
of the time to regulate the terms of philosophy and find equivalents in our language for the words
encountered in the translations made through contacts with the West. Within the context of efforts to
create Turkish language of philosophy, thinkers such as Rıza Tevfik and Baha Tevfik attempted to
write a dictionary on philosophy. Although Rıza Tevfik and Baha Tevfik's separate dictionary studies
could not be completed, their Turkish explanations for some philosophical concepts used in the West
are of great importance. On the other hand, the dictionary named as “Lügatçe-i Philosophy”, which
was completed and published by İsmail Fenni Ertuğrul, is important as it is the first Turkish copyright
dictionary and owing to its contribution to the creation of Turkish philosophy language. Our aim in
this study is first to emphasize the importance of the formation of the Turkish philosophical language
and to reveal the contributions of Rıza Tevfik, Baha Tevfik and İsmail Fenni Ertuğrul to the
philosophical thoughts in our country.
Key Words: Philosophical Language, Turkish Philosophy, Dictionaries, İsmail Fenni, Baha
Tevfik, Rıza Tevfik.

NURETTİN TOPÇU’NUN HAREKET FELSEFESİ, NEŞET ERTAŞ
TÜRKÜLERİNDE SÖZ VARLIĞI
Dr. Öğr. Üyesi Dursun ŞAHİN1
Özet
“Anadolu romantizminin, dinî temel ve ruhu tasavvufta barınan İslâm; ahlâkı aşk ve
fedakârlık; sanatının temeli Anadolu’nun destanları, masalları ve halk türküleridir.” diyen Topçu,
hareket felsefesini de “Hareket ediyorum, düşünüyorum, birliği seviyorum, o halde varım.” şeklinde
özetlemektedir. Neşet Ertaş da “İkilik noktası çıksın aradan / Birdir Allah adı hoş değil midir ? /
İnsanları bir yaratmış Yaradan / İnsanlar hep bir kardaş değil midir ?” örneğinde de görüldüğü gibi
aynı felsefeyi dizelere aktarmış, sazıyla dillendirmiştir.
Sevgisi olmayanın hakikate ulaşamayacağını vurgulayan Topçu, millet ruhuna hayat getirecek
nesillerin inanmayı ve sevmeyi öğrenmesini ister. “Bu dünyada başka bir şey istemem / Bir gönül alıcı
sözü beklerim / Büsbütün bu dünya al senin olsun / Bir tatlı dil güler yüzü beklerim” diyen Neşet
Ertaş’ın eserlerinin önemli bir kısmı sevgi üzerinedir.
Topçu eserlerinde akıl, düşünce, hakikat, bilmek gibi kavramlara sıklıkla yer vermekte,
okuyucusunu düşünmeye, akletmeye, hakikati arayıp bulmaya çağırmaktadır. Anadolu irfan
geleneğinin simgelerinden Neşet Ertaş da “Bir anadan dünyaya gelen yolcu / Görünce dünyaya gönül
verdin mi? / Kimi böyü kim böcek kimi gul / Marak edip heç birini sordun mu? / Bunlar neden
nedenini sordun mu?” dizelerinde olduğu gibi birçok türküsünde dinleyicisinin dünyayı sorgulaması
gerektiği üzerinde durur.
Toplumlar, geçmişe ait değerlerini birtakım kültürel unsurları aracılığıyla yarınlara aktarırlar.
Bu aktarım araçlarından biri de türkülerdir. Bu çalışma, özelde Neşet Ertaş türkülerinin söz varlığı ile
Nurettin Topçu’nun hareket felsefesi üzerine inşa edilmekle birlikte, genelde sözlü kültürle yazılı
kültürün derinde birbiriyle ilişkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Doküman analizi yöntemiyle gerçekleştirilecek olan çalışmada öncelikle her iki isimden
doküman tespiti yapılacak, dokümanlar içeriklerine göre sınıflandırılacak, ardından Topçu ve Ertaş’ın
eserlerinden, düşüncelerinden hareketle aralarındaki felsefi bakışın ortaklığı ya da zıtlığı irdelenerek,
değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Nurettin Topçu, Hareket, Felsefe, Neşet Ertaş, Türkü, Söz Varlığı.
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NURETTIN TOPÇU'S PHILOSOPHY OF MOVEMENT AND HIS VOCABULARY
IN NEŞET ERTAŞ'S FOLK SONGS
Asst. Prof. Dursun ŞAHİN
Abstract
Topçu, who says “the religious basis and spirit of the Anatolian romanticism are the Islamic
morals which shelter in sufism, love and sacrifice; while the basis of the Anatolian art are epics, tales,
and folk songs”, summarizes his philosophy of movement as “I am moving and thinking, I love the
oneness, then I exist”. Likewise, Neşet Ertaş, as can be seen in these lines “İkilik noktası çıksın aradan
/ Birdir Allah adı hoş değil midir? / İnsanları bir yaratmış Yaradan / İnsanlar hep bir kardaş değil
midir?”, narrated the same philosophy in his poetry and expressed it with his baglama.
Topçu, who emphasizes that nobody can reach the truth without love, wants the generations
who will revitalize the spirit of the nation to believe and love. A big number of the works of Neşet
Ertaş who says “Bu dünyada başka bir şey istemem / Bir gönül alıcı sözü beklerim / Büsbütün bu
dünya al senin olsun / Bir tatlı dil güler yüzü beklerim” are about love.
Topçu often mentions concepts such as mind, thought, truth, and to know in his works and
recommends his readers to think, look for and reach the truth. Similarly, Neşet Ertaş, who is one of the
important images of the wisdom tradition in Anatolia, stresses the necessity for his audience to
question the world in most of his folk songs, one of which goes like this “Bir anadan dünyaya gelen
yolcu / Görünce dünyaya gönül verdin mi? / Kimi böyü kim böcek kimi gul / Marak edip heç birini
sordun mu? / Bunlar neden nedenini sordun mu?”.
Communities pass on their values of the past to next generations through various cultural
factors. One of these cultural factors is folk songs. This study, on one hand, is specifically based on the
vocabulary in Neşet Ertaş folk songs and the movement philosophy of Nurettin Topçu; on the other
hand, in general terms, it aims at revealing the profound relation between oral culture and written
culture. In this study which will be carried out by using the method of document analysis, firstly
documents from these two figures will be determined, they will be classified according to their
contents, and then evaluated by analyzing the differences or similarities between the two philosophical
approaches on the basis of Topçu’s and Ertaş’s works and views.
Key Words: Nurettin Topçu, Philosophy Of Movement, Neşet Ertaş, Folk Song, Vocabulary.

TÜRK HALKLARININ YÖNETİM ANLAYIŞI
Ebru AKÇA1
Özet
Yönetim olgusunun temeli çok eskilere dayanmaktadır. Çünkü birden fazla insanın bir arada
yaşadığı bir ortamda kaos oluşmaması için bir düzene yani yönetime ihtiyaç duyulur. Bu yüzdendir ki
insanların bir arada yaşamaya başladığı andan itibaren yönetimden bahsedebilmek mümkün olmuştur.
Yönetim kavramı birden fazla insanın belirlenen amaca ulaşmak için birlikte hareket etmesi olarak
tanımlanabilir.
Kültür bir toplumun ortaya çıktığı andan itibaren kazandığı ve geliştirdiği özellikler, yargılar,
tutumlar, geleneklerden oluşan bir bütündür. Kültür olgusu bir toplumun tarihsel geçmişi başta olmak
üzere sosyal, siyasi, ekonomik unsurlarla şekillenir. Kültür toplumdan topluma değişir. Dinamik bir
yapıya sahip olduğu için kuşaktan kuşağa yeni şeyler eklenerek aktarımı yapılabilir. Bir toplumun
sahip olduğu kültür o toplumun içinde yaşayan insanları birçok alanda etkiler. Yönetim olgusunda
belirli bir toplumsal kültür içinde yaşayan insanlarla ilgili olduğu için kültür ve yönetim kavramları
birbiriyle ilişkilidir. Türk yönetim sistemi de bu nedenle Türk kültüründen ayrı düşünülemez.
Türklerin kültürel mirası Türk yönetim yapısını şekillendirmiştir. Türk kültüründe tarih boyunca
meydana gelen değişimler ve gelişimler Türk yönetim sisteminde değişikliğe yol açmıştır.
Türk halkı ortaya çıkışından itibaren çoğunluğu Orta Asya’da olmak üzere farklı yerlerde
farklı devletler kurmuştur. Türk halkı Göçebe kabileler halinde yaşayıştan zamanla güvenliğin esas
alındığı merkeziyetçi bir yönetim yapısını geçmiştir. Töre kurallarının, kut anlayışın hâkim olduğu
yönetimler terk edilerek zamanla gelişen ve değişen çağ şartlarına uyum sağlamak için modern
yönetim sistemleri uygulamıştır.
Zaman içinde Türk halklarının kültürel kodlarında değişimler ve gelişmeler yaşandıkça Türk
yönetim sistemi de kaçınılmaz olarak değişmiş ve gelişmiştir. Bu gelişme göçebe yaşam biçimindeki
kabile yönetiminden günümüz Türkiye Cumhuriyeti yönetimine kadar kültürle ilişkili bir şekilde
devam etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türk, Kültür, Yönetim.

MANAGEMENT PERCEPTION OF TURKISH PUBLIC
Ebru AKÇA
Abstract
The basis of the phenomenon of management goes back to ancient times. Because in order to
prevent chaos in an environment where more than one person lives together, an order is needed. That
is why it has been possible to talk about management from the moment people start living together.
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The concept of management can be defined as the coexistence of more than one person to achieve the
specified objective.
Culture is a whole consisting of features, judgments, attitudes and traditions that a society has
gained and developed from the moment it emerges. The phenomenon of culture is shaped by social,
political and economic elements, especially the historical background of a society. Culture varies from
society to society. As it has a dynamic structure, it can be transferred by adding new things from
generation to generation. The culture of a society affects people living in that society in many areas.
Since management is related to people living in a certain social culture, the concepts of culture and
management are interrelated. Therefore, the Turkish administration system cannot be considered
separate from Turkish culture. The cultural heritage of the Turks shaped the Turkish governance
structure. Changes and developments in Turkish culture throughout history have led to changes in the
Turkish management system.
Since its inception, the Turkish people have established different states in different places,
mostly in Central Asia. The Turkish people passed from a nomadic tribe to a centralized
administration structure based on security. Modern management systems have been implemented in
order to adapt to the developing and changing era conditions by leaving the administrations dominated
by custom rules and blessings.
In the course of time, as the cultural codes of the Turkish people experienced changes and
developments, the Turkish administration system inevitably changed and developed. These
developments associated with the culture of the present-day Republic of Turkey to the nomadic way of
life in a way that tribal government administration has continued.
Keywords: Turkish, Culture, Management.

POZİTİVİST PARADİGMA BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE MODERN EĞİTİM
Arş. Gör. Erdem KARATAŞ1
Prof. Dr. Ali TAŞ2
Özet
Pozitivizm, felsefi bir paradigma olarak 19. yüzyılda Fransız düşünür Auguste Comte
tarafından ortaya konmuştur. Metafiziği, ahlaki değerleri, insan ruhunu, duyguları, sezgileri, vicdanı
ve estetiği tamamen bir tarafa bırakan pozitivist paradigma, dünyevi bir bakış açısıyla bilimin temel
inceleme nesnesinin sadece olgular olduğunu öne sürmektedir. İnsanın manevi yönünü göz ardı eden
ve insanın sadece maddi yönüyle ilgilenen bu anlayışa göre insan adetâ bir makine gibi duyguları,
sezgileri olmayan ruhsuz bir varlığa indirgenir. Pozitivist paradigma, eğitim bilimlerini de içine alan
sosyal bilimlerin, doğa bilimleri mantığıyla incelenmesini öngörmektedir. Dolayısıyla, bu anlayışa
göre bütün bilimleri tek bir çatı altında toplama ve özellikle fizik bilimi ile açıklama gayreti söz
konusudur. Etkileri günümüzde farklı düzlem ve boyutlarda devam eden pozitivizm, hayatın her
alanında kendisine yer edinmiştir. Bunların en önemlilerinden birisi, toplumların eğitim anlayışıdır.
Bir ülkenin eğitim sisteminin içinde bulunduğu durumu anlamak için eğitime yön veren felsefi arka
planı incelemek gerekmektedir. Bu bağlamda, Batı’da ortaya çıkan pozitivist paradigma, birçok ülkede
olduğu gibi Türkiye’de de kültür, ahlak, değer ve eğitim anlayışına sirayet etmiştir. Batılı ülkelerin
kimliğine uygun olarak dizayn edilmiş pozitivist eğitim anlayışı, seküler bir eğitim anlayışını,
eğitimde modernleşmeyi, tektipleşmeyi temele almakta ve okulların yapısında, öğretim yöntemlerinde
de köklü bir değişimi ifade etmektedir. Tanzimat Dönemi’nden itibaren Türkiye’de kurulan Batı tarzı
okullar pozitivist paradigma ekseninde eğitim yapmışlardır. Dolayısıyla pozitivist eğitim anlayışı
kapsamında, toplum üzerinde manevi soysuzlaştırma hareketi uygulanarak toplumların kültürü ve
değerleri yozlaştırılmaktadır. Türkiye’de pozitivist paradigmanın etkisi altındaki “modern” okullar,
sınav endeksli bir eğitim anlayışıyla insani değerlerden yoksun, test makinesi öğrenciler
yetiştirmektedir. Sınav endeksli eğitim anlayışı okulları, öğrencileri, öğretmenleri, velileri sürekli bir
yarış ve rekabet içerisine sokmakta ve eğitimde yıkıcı bir etki oluşturmaktadır. Ayrıca pozitivizmin
etkisiyle Batı tarzı eğitim anlayışı evrenselleşmiş ve eğitim piyasalaşmıştır. Böylece pozitivist eğitim,
kapitalist anlayışın değirmenine su taşımaktadır. Bütün bunlar Batıya yönelik hayranlık ve
öykünmeciliğin ürünleridir. Yapılması gereken Batılı ülkelerin eğitim uygulamalarını transfer yapmak
yerine öncelikle Türkiye’nin kendi kimliğine, kültürüne, değerlerine, kadim geleneklerine uygun bir
eğitim felsefesi oluşturmaktır. Dolayısıyla eğitimde köklü bir zihniyet değişimine ihtiyaç vardır.



Bu çalışma, Prof. Dr. Ali TAŞ danışmanlığında Erdem KARATAŞ tarafından hazırlanan “Pozitivist Paradigmanın
Eğitim ve Eğitim Yönetimi Alanına Yansımaları” adlı yüksek lisans tezine dayalı olarak hazırlanmıştır.
1
Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, E-posta: erdemkaratas068@gmail.com
2
Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, E-posta: atas865@gmail.com

Sonuç olarak Türkiye, Batı taklitçiliğinden vazgeçmeli, kaynağını geçmişinden alan kendi özüne,
kültürüne ve değerlerine uygun bir eğitim paradigması oluşturmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Pozitivizm, Paradigma, Modern Eğitim.

MODERN EDUCATION IN TURKEY IN THE CONTEXT POSITIVIST PARADIGM
Res. Assist. Erdem KARATAŞ
Prof. Ali TAŞ
Abstract
Positivism was put forward by the French thinker Auguste Comte in the 19th century as a
philosophical paradigm. The positivist paradigm, which leaves the metaphysics, moral values, human
soul, emotions, intuitions, conscience and aesthetics completely to one side, asserts that from a
worldly perspective, the basic object of science is merely phenomena. According to this
understanding, which ignores the spiritual aspect of human beings and deals only with the material
aspect of human beings, human emotions are reduced to a soulless being without any intuition. The
positivist paradigm states the social sciences, including the educational sciences, must be examined
with the logic of natural sciences. Therefore, according to this understanding, it is an effort to gather
all sciences under a single roof and to explain especially with the science of physics. Positivism,
whose effects continue today in different planes and dimensions, has taken its place in every area of
life. One of the most important of these is the societal understanding of education. In order to
understand the situation of a country's education system, it is necessary to examine the philosophical
background that guides education. In this context, the positivist paradigm which emerged in the West,
has affected the understanding of culture, ethics, values and the educational approach in Turkey as
well as in many countries. The positivist understanding of education, which is designed in accordance
with the identity of the western countries, is based on secular education, modernization and uniformity
in education, and expresses a fundamental change in the structure of schools and teaching methods.
Western-style schools, which were established in Turkey since the Tanzimat period, have
implemented education in schools on the positivist paradigm axis. Therefore, within the scope of
positivist education, the culture and values of societies are degenerated by applying the movement of
spiritual degeneration on society. “Modern” schools under the influence of positivist paradigm in
Turkey, train students who are like test machines and devoid of human values with the understanding
of exam-indexed education. Exam-indexed education concept puts schools, students, teachers and
parents in a constant race and competition and has a devastating effect on education. In addition, under
the influence of positivism, the Western understanding of education became universal and education
became marketable. Thus, positivist education helps to spread the capitalist understanding. All of these
are the products of admiration and emulation for the West. What to do, instead of making the transfer
of educational practices Western countries, primarily Turkey's own identity, culture, values, is to

create an appropriate educational philosophy to ancient traditions. What to do, instead of transferring
of educational practices of Western countries, is to create primarily an educational philosophy which
is appropriate to Turkey's own identity, culture, values and ancient traditions. Therefore, there is a
need for a fundamental change in mentality in education. As a result, Turkey must stop imitating the
West and create an educational paradigm which is appropriate to its essence, culture and values.
Keywords: Positivism, Paradigm, Modern Education.

AHİ EVRAN’IN YAŞAMI İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR VE YAKLAŞIMLAR
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul GÜREŞCİ1
Özet
Tarihi şahsiyetlerin yaşamı ile ilgili çeşitli tartışmaların akademik çevrelerce yapılması
oldukça doğaldır. Çünkü bu şahsiyetlerin yaşamları aynı zamanda, dönemleri ile ilgili ekonomik,
sosyal, siyasi ve kültürel değerlerinin de anlaşılmasına neden olabilmektedir. Böylece, konu sadece bir
yaşam öyküsünü değil aynı zamanda bir değer ölçüsünü de anlama ile özdeşleştirilebilecektir. Bu
tartışmalardan somut sonuçların çıkarılması sadece bir bilgi elde edinme değil aynı zamanda kültürel
bir kazanım da olacaktır. Bu açıdan bakıldığında, Türk tarihinde önemli bir yeri olan ve yaşamı ile
ilgili günümüzde dahi birçok tartışma ve görüşler ileri sürülen Ahi Evran’ın yaşamını anlamaya
çalışmak oldukça önemli olacaktır. Bu çalışmada Ahi Evran’ının yaşamı, eserleri ve düşünceleri ile
ilgili yapılan tartışmaları ve yaklaşımları genel olarak değerlendirilmek ve yeni fikirlerin ortaya
konulması konusunda bir takım yeni bulguların elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, Ahi
Evran’ın doğum tarihi ve yeri, eğitim yaşamı, eserleri, fikirleri, ölüm tarihi, yeri ve ölüm nedenleri ile
ilgili bazı yaklaşımların ortaya konulması, çalışmada ilke olarak benimsenmiştir. Konu ile ilgili çeşitli
kitap, bilimsel makale veya değerlendirilmelerinde dikkate alınarak çalışmanın altyapısının
oluşturulması hedeflenmiştir. Çalışmada, Ahi Evran’ın yaşamı ile ilgili özellikle akademik düzeyli
yapılan çok az çalışmanın olmasına da vurgu yapılarak bu konun nedenlerinin de anlaşılması yönünde
bir adımın atılabileceğine vurgu yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ahi Evran, Ahilik, Kırşehir.

DISCUSSION AND APPROACHES ABOUT THE LIFE OF AHI EVRAN
Asst. Prof. Ertuğrul GÜREŞCİ
Abstract
It is quite natural that various discussions about the life of historical figures should be made by
academic circles. Because the lives of these personalities can also lead to an understanding of their
economic, social, political and cultural values. Thus, the subject can be identified not only with a life
story but also with the understanding of a value measure. The concrete results of these discussions will
not only be the acquisition of an information but also a cultural gain. From this point of view, it will be
quite important to try to understand the life of Ahi Evran, who has an important place in Turkish
history and who has many debates and opinions about his life. In this study, it is aimed to evaluate the
discussions about Ahi Evran's life, his works and ideas in general and to get some new findings about
the new ideas. In this respect, the basis of Ahi Evran's birth date and place, educational life, works,
ideas, date of death, place and the reasons for death are some of the approaches adopted in the study. It
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is aimed to create the infrastructure of the study by taking into consideration various books, scientific
articles or evaluations on the subject. In this study, it is emphasized that there are very few studies
about the life of Ahi Evran, especially academic level, and emphasizes that a step can be taken to
understand the reasons of this issue.
Keywords: Ahi Evran, Ahilik, Kırşehir.

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ OSMANLI DERGİLERİNDE FELSEFE VE TOPLUM
Dr. Faysal MAYAK1
Özet
Osmanlı Devleti’nde meşrutiyetin ikinci kez ilan edilmesinden sonra ortaya çıkan özgürlük
havası içinde birçok gazete ve dergi yayın hayatına girmiştir. Bu gazete ve dergilerde o zamana kadar
tartışılmayan veya gündeme getirilmeyen konular hakkında yazılar yazılmaya başlamıştır. Bu
konulardan birisini de felsefenin oluşturduğu görülmektedir. II. Meşrutiyet döneminde çıkmaya
başlayan dergilerde felsefe ile ilgili çok fazla yazı yazılmıştır. Osmanlı toplumunu felsefe konusunda
aydınlatmayı amaçlayan bu yazılar, İslam felsefesinden Yunan felsefesine, Batılı filozoflardan
Müslüman düşünürlere çok geniş bir yelpazede bilgilendirme görevini yerine getirmiştir. Söz konusu
dergilerde eğitim kurumlarında felsefenin nasıl okutulacağından, İslam ve felsefe ilişkisine, İslam
toplumunun felsefe ile ilişkisinin nasıl bir boyutta olması gerektiğine dair birçok konuya temas
edilmiştir. Beyanül Hak, Şehbal, Terbiye Mecmuası, Mehtab, Sebilürreşat, Ceride-i Sufiye gibi
dergiler hitap ettikleri kesimlerin beklentilerine uygun olarak, felsefeyle ilgili yazı ve yorumlara
sütunlarında yer vermişlerdir. II. Meşrutiyet dönemi Osmanlı dergileri felsefenin alanına giren, sanat,
varlık, din, ahlak, siyaset ve bilim gibi konularda yazdıklarıyla felsefe çalışmaları için önemli bir
kaynak oluşturmaktadırlar. Bu yazılar karşılaştırmalı bir yöntemle incelenmiş ve Osmanlı toplumuna
verilmek istenen mesajlar göz önünde tutularak, felsefi düşüncenin insanlara aktarılma biçimi ve
sağladığı faydalar üzerinde durulmuştur. Meşrutiyet döneminde yazılan yazılar toplum belleğinde
önemli bir yer işgal ederek, bu topraklar üzerinde yaşayan sonraki nesiller için de mühim bir alt yapı
oluşturmuşlardır. Bu çalışmanın amacı; II. Meşrutiyet döneminde yayınlanan dergilerde felsefe
konusunda yazılan yazıları göz önünde tutarak, Osmanlı toplumunu bu alanda bilinçlendirme ve
bilgilendirme çabalarını gün yüzüne çıkarmaktır. Bu şekilde İslam toplumunun felsefi düşünceye
yatkınlığı ve farklı felsefi anlayışlara ne ölçüde açık olduğu gösterilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Felsefe, II. Meşrutiyet, Dergi, Osmanlı Toplumu.

IN THE II. CONSTITUTIONAL MONARCHY PERIOD OTTOMAN MAGAZINES
PHILOSOPHY AND SOCIETY
Ph.D. Faysal MAYAK
Abstract
Many newspapers and magazines were published in the atmosphere of freedom that emerged
after the second declaration of constitutionalism in the Ottoman Empire. In these newspapers and
magazines, articles about subjects that have not been discussed or brought up until then have started to
be written. It is seen that one of these subjects is philosophy. In the period of II. Constitutional
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Monarchy, many articles about philosophy were written. These writings aiming to enlighten the
Ottoman society on philosophy have fulfilled the task of informing a wade range from Islamic
philosophy to Greek philosophy, from Western philosopers to Muslim thinkers. In these journals,
many issues were touched on how to teach philosophy in educational institutions, the relationship
between issues were touched on how between Islam and philosophy should be. Beyanül Hak, Şehbal,
Terbiye Mecmuası, Mehtab, Sebilürreşat, Ceride-i Sufiye they address such magazines in accordance
with the expectations of masses, writing about philosophy and gave place in the column to reviewers.
II. Constitutional period of Ottoman magazines entering the field of philosophy, art, wealth, religion,
morality, join wrote on topics like politics and sciencely constitute an important resource for study of
philosophy. These writings have been examined in a comparative way and considering the messages
that are intended to be given to the Ottoman society , the way of transferring philosophical thought to
the people and the benefits it has provided have been emphasized. The writings written during the
constitutional period occupied an important place in the society's memory and formed an important
infrastructure for the next generations living on these lands. The aim of this course is to reveal the
efforts of raising awareness and informing the Ottoman society in this field by considering the articles
written about philosophy in the periodicals published during the Constitutional Monarchy period. In
this way, it is tried to show the tendency of Islamic society to philosophical thought and to what
extent it is open to different philosophical approaches.
Key Words: Philosophy, II. Constitutional Monarchy, Magazine, Ottoman Society.

TÜRKİSTAN GÖÇEBELERİNİN BOZKIR FİLOZOFU ASAN KAYGI VE DÜNYA
GÖRÜŞLERİ
Doç. Dr. Gülnar KARA1
Özet
Kazak Hanlığı’nın kurulduğu ilk yıllarda etkin bir devlet adamı olan Asan Kaygı, Anadolu
sahasında neredeyse hiç bilinmeyen Kazak Türklerinin düşünce adamlarından biridir.
Gerek devlet adamlarının gerekse toplumun önemli meseleleri danıştığı saygın bir bilge
kişidir. “Kaygı” terimi Kazak Türklerinde ahlaki olgunluğa sahip, görmüş geçirmiş, toplumun
durumuna hassas ve bilge insanlar için olarak kullanılır. 19. yüzyıl Kazak aydınlarından Şokan
Valihanov’un “Bozkır filozofu” dediği Asan Kaygı, daha Avrupa toplumlarının aydınlanma çağı
öncesinde dünya cenneti “Jeruyuk”u (Kutlu toprak, Kutlu yer) Kazak steplerinde aramaya çıkan bir
düşünce adamıydı.
Kendisi yeni kuşağa toplumun benimsediği ahlaki kuralları öğretmeyi önemli bir vazife olarak
görmüş, halkının geleceği için kaygılanmıştır. Ayrıca, doğa, evren, insanlık, insanın vazifeleri, halkın
ve yurdun yüceltilmesi, yöneticiler ve halk arasındaki ilişkiler hakkında fikirlerini söyleyen bir
filozoftur. Asan Kaygı’nın görüşleri, o dönemin göçebe felsefesinin özünü oluşturmuş ve şiirleri
halkın geleceği için endişe duygusuyla doluydu. O, sadece insanlar değil canlı cansız bütün
yaratılmışların kaygısını çeken bir hümanisttir. İnsanoğluna, yurduna, halkına sevgisinden dolayı Asan
Kaygı’nın ismi Kazak Türklerinde zalimliğe, adaletsizliğe karşı hümanizm sembolü olarak
anılmaktadır. Filozof, Kıylı Zaman (Nice zaman) fikri ile yurttaşlarını gelecekte başına gelebilecek
tehlikelerden korumak istemiş, “balığın ağaca çıkacağı zamanın geleceği” konusunda uyarmıştır.
Onun şiirlerinde yeni bir toplum ve devlet düzeni arayışı vardır. Çünkü kendi dönemindeki devlet
düzeninden rahatsızdır. Bu bozuk düzenden de yöneticileri sorumlu tutar, onları hoşgörü ve tevazuya
davet eder. Çünkü Asan Kaygı’ya göre, toplumdaki eşitsizliğin kaynağı onlardır. Asan Kaygı
tarafından verilmiş öğütler, anlamlı ve doyumlu yaşamak için kullanılabilecek bir bilgelik demetidir.
Bu çalışmada Kazak Türklerinin manevi mirasında önemli bir yeri olan Asan Kaygı’nın felsefi
dünya görüşleri söz konusu olacaktır. Çalışmada Asan Kaygı’nın dünya görüşünde önemli yer tutan
Kıylı Zaman, Jeruyuk anlayışları onun şiirleri ile açıklanmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bozkır felsefesi, Kazak Türkleri, Asan Kaygı, Jeruyuk.
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STEPPE PHILOSOPHER OF TURKISTAN NOMADS ASAN KAIGY AND HIS
WORLD VIEWS
Assoc. Prof. Gülnar KARA
Abstract
Asan Kaigy, who was an active statesman in the early years of the Kazakh Khanate, was one
of the thinkers of the Kazakh Turks who were almost unknown in the Anatolian field.
He is a respected wise man whom both statesmen and society consult important issues. The
term “Kaigy” is used for people who have moral maturity, who are sensitive to the situation of society
and wise.
Asan Kaigy, whom Shokan Valihanov, one of the 19th century Kazakh intellectuals called
“steppe philosopher” was a thinker who went before the European age of enlightenment to search for
the world paradise “Zheruyq”. Asan Kaigy’s views formed the essence of the nomadic philosophy of
that period and his poems were filled with a sense of concern for the future of the people. He is a
humanist who is concerned not only with humans but with all living and non-living creatures. Because
of his love for mankind and his people, the name of Asan Kaigy is called as a symbol of humanism
against cruelty and injustice in Kazakh Turks. The philosopher wanted to protect his citizens from the
dangers that might happen in the future with the idea of Kiyly Zaman (Bad Time), and warned that
”the time when the fish will come to the tree gel”. In his poems there is a search for a new society and
state order. He blames managers for this corrupt order and invites them to tolerance and humility.
Because, according to Asan Kaigy, they are the source of inequality in society. The advice given by
Asan Kaigy is a bunch of wisdom that can be used to live meaningful and fulfilled.
In this study, the philosophical world views of Asan Kaigy, who has an important place in the
spiritual heritage of Kazakh Turks, will be discussed.
Key Words: Steppe Philosophy, Kazakh Turks, Asan Kaigy, Zheruyq.

TUR KİMDİR? TURAN NERESİDİR?
Prof. Dr. Gülnaz ABDULLAZADE1
Özet
İran halk edebiyatında; destanlarda, yazılı ve sözlü kaynaklarda, insanlık tarihini en önemli
şairlerinden biri olan klasik edebiyatın öncüsü A. Ferdovsini “Şahname”eserinde İran-Turan ilişkileri,
özellikler savaşlar hakkında rivayetlere, destanlara rastlamak mümkün.
Çöl, sahra ile oturak hayat tarzı arasında olan karşıtlık, ışık karanlık, Zarduşt taraftarları,
özellikle hayırseverlik allahı Hörmüz ve şer allahı Aran arasındakı karşıtlık bütün bunlar İran-Turan
arasındakı mücadelede birleştirilmiştir. Tabii ki, bu yargılanamaz. Çünkü Zerdüşt dini, aslında Turan
adında bir halk tarafından yaratılmış ve daha sonra Persler-İranlılar tarafından kabul edilmiştir. Bir
Zerdüşt'ün yazılarında, Zerdüşt 20 yaşına geldikten sonra vatanından, yani Turan'dan İran'a taşındığını
ve sürgündeki dinini vaaz etmeye başladığını belirtiliyor.
1. Zerdüştlük eski Azerbaycan’da doğdu ve daha sonra diğer göçebe kabilelere ve İran’ın
kabilelerine yayıldı.
2. Zerdüştler dönemi karmaşık olduğu için, farklı kabileler arasındaki çatışmalar aynı dine
yansıdı. (Örneğin, İran-Turan çatışması). Bu sorunun eski Sovyet bilim adamları tarafından büyük
ölçüde karıştırıldığı doğrudur. "Zerdüştlerin yalnız Türk olmaması gerektiği" ilkesini ispatlamak için
girişimde bulunuldu.
3. Başlıca Zerdüştlük ideolojisi, Babür ve Mağrip kabileleriyle yakından bağlantılıydı:
Mağaralar en eski kabileler arasındadır.
4. Avesta'da adı geçen tur- Turanlılar türklerin atalarıdır.
5. İran-Turan mücadelesi fikri Persler arasında ortaya çıktı ve daha sonra Avesta'ya yansıdı.
6. Babillilerin dini olan Zerdüşt, ilk önce Ortanca ve Ortanca topraklarında yaşayan eski
Türklerin devlet dinine dönüştü, sonralar Achaemenidlerin ve Sassanilerin devlet dini haline geldi.
7. Tüm bunlar, Zerdüştlerin bir peygamber gibi, tur-turan kökenleri hakkında konuşmamıza
izin veriyor.
8. Son olarak, tur, Turanlılar şu anki bölgelerde yaşayan türklerin aborijen yerli ahalı
olduğunu, Persler ve başka halkların daha sonradan bu bölgelere geldiğini bir daha kanıtlıyor.
Anahtar Kelimeler: Din, Tur, Turan, Zerdüş, Avesta.
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WHO IS TUR? WHERE IS TURAN?
Prof. Gülnaz ABDULLAZADE
Abstract
There are many legends about Iranian-Turanian relations and especially the wars in Iranian
epics, especially in literary literature, as well as in written literature, in the "shahnama" of Abulkasim
Firdovsi, one of the classic works of human culture.
The contradictions between desert, desert and sedentary lifestyle, light, darkness, tension,
contradictions between the Zoroastrians, and especially the goddess of good Hormuz and the goddess
of evil Aran, are united in the struggle between Iran and Turan. Of course, this cannot be judged.
Because the Zoroastrian religion was originally created by the people named Turan, and later it was
accepted by the Persians - the Iranians. One Zoroastrian report says that after reaching the age of 20,
Zoroaster moved to his homeland, i.e., from Turan to Iran, and began preaching his religion in exile.
1. Zoroastrianism emerged in ancient Azerbaijan and then spread to other nomadic tribes and
Iranian tribes.
2. Since the Zoroastrian era was complex, conflicts between different tribes were reflected in
the same religion. (For example, the Iran-Turan conflict). It is true that former Soviet scientists
confused this problem very much. An attempt was made to prove that "Zoroastrians should not be just
Turks".
3. the ideology of primary Zoroastrianism was closely related to the tribes of Mughals and
Maghreb: caves are among the oldest tribes.
Tours and Turanians employed in Avesta are the ancestors of the Turks.
5. The idea of Iranian-Turkish struggle arose among the Persians and was later reflected in
Avesta.
6. Zoroastrianism, the religion of the Great Moguls, first grew to the state religion of the
ancient Turks living in the Midia and MidianTerritories, but later became the state religion of the
Achaemenids and Sassanids.
7. All this allows us to speak of the origin of the Zoroastrians as a prophet.
8. Finally, Turanians are Turks living in the present territories, Aborigines are locals, Persians
and so on. Another indication that the peoples came to these areas later.
Key words: Religion, Tur, Turan, Zoroastrianism, Avesta.

TÜRK HALKLARININ MÜZİK İRSİNDE TARİHSEL-KAHRAMANLIK
TÜRKÜLERİNİN ROLÜ
Doç. Dr. Habibe MAMMADOVA1
Özet
Türk halklarının en erken dönemlerden gelişme tarihi, tarihi kökenleri, düşünce ve ahlak
yöntemleri, halkların folklorunda oluşan ortak noktalara yol açmıştır. Türk halkarının tarihi ve
kahramanlık türkülerinin sınıflandırılması: Oğuz grubu (Azerbaycan, Türk, Gagavuz, Türkmen),
Kıpçak grubu (Kazak, Kırım Tatarı, Kırgız, Karakalpak), Bulgar grubu (Kazan-Tatar, Başkır, Kum)Uğur grubu (Özbek, Uygur), Uygur-ouz grubu (tuva, cakas), çuvaş ve yakut grubu (yakut, çuvaş).
Türk halklarının hayatında yer alan gerçek tarihsel olaylar ve gerçekleri yansıtan bu türküler,
kahramanlık motifleri, etkileyici şiir dili, melodik metroritmik özellikler taşımaktadır. Öte yandan,
türk halklarının tarihi geçmişi, onların kahramanlık mücadelesi destanlarda parlak tecessümünü
bulmuştur. Burada diskussiya doğuran düyünlü bir makamlarla karşılaşıyoruz. Tarihi şarkı türü
destanlarla yakından ilişkili olduğu bilinen bir gerçektir. Fakat tarihi faktörü içeren tarihi-kahramanlık
türküler veya destanların ilk önce oluşması biraz tartışma doğurur. Tarihi türkülerin destanlar, epik
tarz çerçevesinde oluşumu, sonradan biçimlenmesi veya onların destandan önce meydana çıkması ve
daha sonra evrimin ispatını gerektirir. Türkçe konuşan halkların folkloru çok zengin ve kapsamlıdır.
Tarihsel-kahramanlık türküleri bu çok yönlü alanın önemli bir parçasıdır. Çünkü bu şarkılar Türk
halklarının geçmişini ve tarihini aydınlatıyor ve onların manevi servetlerini, ihtişamlarını ve
mücadelelerini yansıtıyor. Bu türkülerin ulusal Türk zemininde ögrenilmesi, ümumtürk kavramları
seviyesinde araştırılması çok önemlidir.
Anahtar Kelimeler:

folklor, halk, müzik, tarih, türkü

THE ROLE OF HISTORICAL-HEROIC SONGS IN THE MUSICAL ART OF
TURKIC PEOPLE
Assoc. Prof. Habibe MAMMADOVA
Abstract
The way of development of Turkic peoples from the earliest centuries, their historical roots,
way of thinking and morality have led to the community, which is formed in the folklore of these
peoples. Historical and heroic songs of Turkish peoples are classified according to the following
classifications:

(Kazakh, Turkish, Turkmen, Gagauz), group of Kipchags (Kazakh, Kyrgyz,

Karakalpak, Crimean Tatar), Bulgarian group (Kazan-Tatar, Bashkir, Kumuk), Karluk-Uyghur
(Uzbek, Uyghur), Uyghur-Oguz (Tuva, Chakas), Chuvash and Ruby groups (Rubin, Chuvash).These
songs, which reflect real historical events and facts that take place in the life of the Turkish people, are
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characterized by characteristic characters, expressive poetic language, melodic metric and stressful
moments. The genre of historical songs was the key to the study of the history of each nation and
emerged from the evolution of the process of historical consciousness of people. On the other hand,
the historical past of the Turkic peoples, their heroic struggle found brilliant embodiment in the epics.
Here we come to brief moments of discussion. It is well known that the historical genre is closely
connected with epics. But which genre was created more initially, the historical-heroic song, or the
epic question is controversial.Folklore of Turkic-speaking folk art is very rich and comprehensive.
Historical-heroic songs are an important part of this multifaceted area. Because these songs illuminate
the past and history of Turkic peoples and reflect their spiritual wealth, splendor and struggle.It is
more important to study these songs at the level of the common Turkish language in addition to
learning any specific Turkish national language.
Key Words: music, history, folklore, people, song.

FELSEFE NEDİR? FİLOZOF KİMDİR? ÖĞRETMEN ADAYLARININ
PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
Dr. Hamza YAKAR1
Prof. Dr. Cemalettin İPEK 2
Özet
Felsefe, kendi başına bir disiplin olmasının yanı sıra disiplinler arası özelliğe sahip önemli bir
çalışma alanıdır. Bu özelliğiyle birçok disiplinin kapsama alanına giren felsefe hakkında genel bir
bakış açısına sahip olmak oldukça önemlidir. Eğitim bilimleri içerisinde önemli bir yere sahip olan
eğitim felsefesi, eğitim ile felsefenin kesiştiği yer olarak görülmektedir. Eğitim hakkında temel
yaklaşımları ve kuramları anlamanın şartı, eğitimin felsefesini bilmekten geçer. Meslek bilgisi dersi
olarak eğitim felsefesi dersi, öğretmen yetiştirme programlarında öğretmen adaylarına okutulmaktadır.
Genel olarak felsefenin ne olduğu bu ders kapsamında öğretmen adaylarına kazandırılmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının felsefe ve filozof hakkındaki görüşlerini
belirlemektir. Çalışma, nitel araştırma yaklaşımına dayanmaktadır. Araştırmanın verileri, tam
yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Bu kapsamda araştırmacılar tarafından önceden
hazırlanan ve sınırları çizilen bir görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşme formundaki sorular, ilk
olarak felsefenin ne olduğu ve temel felsefe sorusuna yöneliktir. İkinci olarak ise formdaki sorular,
filozofun kim olduğu ve akla gelen üç filozof isminden oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu,
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi eğitiminde okuyan
öğretmen adayları oluşturmaktadır. Sosyal bilimler ve fen bilimleri ağırlıklı alanlar oldukları için,
eğitim fakültelerinin bu iki öğretmen yetiştirme programındaki öğretmen adaylarının görüşlerinin
alınması tercih edilmiştir. Bu sayede sosyal bilimler ve fen bilimleri açısından öğretmen adaylarının
görüşlerinin kıyaslanması amaçlanmıştır.
Çalışma sonucunda analiz edilen öğretmen adaylarının görüşleri tablo ve grafiklerle
yorumlanmıştır. Genel olarak öğretmen adaylarının felsefe tanımlarında, kalıplaşmış ifade ve
deyimlerin yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışmada, öğretmen adayları filozof olarak
Sokrates ve Aristoteles gibi daha çok Batılı ilkçağ filozoflarını anımsadıkları, diğer dönemlerde
yaşayan ve Batı dünyasının dışındaki filozofların çok fazla ifade edilmediği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Felsefe, Felsefî Soru, Filozof, Öğretmen Adayı.
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WHAT IS PHILOSOPHY? WHO IS PHILOSOPHER? AN EVALUATION FROM
PRESERVICE TEACHERS’ PERSPECTIVE
Ph. D. Hamza YAKAR
Prof. Cemalettin İPEK
Abstract
In addition to being a discipline in itself, philosophy is an important field of study with
interdisciplinary characteristics. With this feature, it is very important to have a general perspective
about the philosophy that is included in the scope of many disciplines. Educational philosophy, which
has an important place in educational sciences, is seen as the intersection of education and philosophy.
Understanding the basic approaches and theories about education is based on knowing the philosophy
of education. The philosophy of education as a professional teaching knowledge is taught to preservice
teachers in teacher training programs. In general, it is taught what is the philosophy to preservice
teachers in the scope of this course.
The aim of this study is to determine the opinions of preservice teachers about philosophy and
philosopher. The study is based on a qualitative research approach. The data of the study was collected
by a full-structured interview technique. In this context, an interview form prepared by the researchers
and drawn boundaries in advance was prepared. The questions in the interview form were first
concerned with what philosophy is and the basic question of philosophy. Secondly, the questions in
the form consist of who the philosopher is and three philosophers who come to mind. The study group
of the research consists of teacher candidates studying in Social Studies and Science Education of
Kırşehir Ahi Evran University Faculty of Education. Since they are mainly social and science fields, it
was preferred to get the preservice teachers’ opinions in these two teacher training programs of the
faculties of education. In this way, it was aimed to compare the views of preservice teachers in terms
of social sciences and physical sciences.
At the end of the study, the preservice teachers’ opinions analyzed were interpreted with tables
and graphs. In general, it was concluded that stereotyped expressions and idioms were used in
preservice teachers' definitions of philosophy. In addition, in the study, it was concluded that
preservice teachers recalled more ancient Western philosophers such as Socrates and Aristotle as
philosophers and that philosophers living in other periods and outside the Western world were not
expressed much.
Keywords: Philosophy, Philosophical Question, Philosopher, Preservice Teacher.

FİLİBELİ AHMED HİLMİ’DE AŞK VE ÖLÜM
Prof. Dr. Hasan ÇİÇEK1
Özet
Osmanlı son dönem filozoflarından biri olan Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi (18651914) birçok konuda özgün eserlere ve fikirlere sahiptir. Onun hareketli ve bereketli bir düşünsel
serüveni vardır. Kısa ömrüne çok sayıda ve farklı alanlarla ilgili eserler sığdırmıştır. Filibe’de
başlayan ve İstanbul’da sona eren dünya hayatı din, bilim ve felsefe alanındaki çabalarla geçmiştir.
Aynı zamanda yaşadığı toplumun sorunlarının üstesinden gelmesi için, Osmanlı’nın dağılmaması,
coğrafyada birliğin sağlanması, toplumun huzura ve refaha kavuşması için aktif rol almıştır. Ona göre,
bu konuda insana yardımcı olacak olan unsurlar din, bilim ve felsefedir. Onun insan felsefesinde insan
eksik bir varlıktır. Ama zayıflıktan kurtulup, güçlü bir kişilik olma yolunda bir yolculuktadır. Bu
yolculukta farklı sorunlarla ve durumlarla karşılaşır. Ona göre tıpkı tabiatta olduğu gibi İnsan
hayatında da aşk güçlü bir duygudur. Fakat aşk bazen fiziki olmaktan çıkıp ilahi olana yönelir ve adeta
ebedi olanı arzular. Fakat her şeye rağmen insan denen varlığın ölüm gibi bir realitesi vardır. İnsan bu
dünyada baki değildir. Filibeli’ye göre bu olgu, insanı olgunlaştırmalı, bir bilinç sağlamalı böylece
insan ömrünü heba etmeden kâmil insan gibi yaşamalıdır. Bu nedenle ölüm bilinci, insanı zevalden
kemale ulaştırmada önemli bir rol oynar. Bu ölüm bilinci, insanın kendisine düşen sorumluluklarını
yerine getirmesini de sağlamalıdır. Yeryüzünde zamanın en güçlüleri, en ünlüleri de ölüm karşısında
yenilmişlerdir. Çünkü ölüm karşısında herkes eşittir. Bu çalışmada Filibeli Ahmed Hilmi’nin aşka ve
ölüme dair bazı görüşleri irdelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Filibeli Ahmed Hilmi, İnsan, Aşk, Ölüm, Din, Felsefe.

LOVE AND DEATH IN FİLİBELİ AHMED HILMI
Prof. Hasan ÇİÇEK
Abstract
Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi (1865-1914), one of the late period Ottoman
philosophers, has original works and ideas on many subjects. He has a vibrant and fruitful intellectual
adventure. He writes many works related to different fields during his short life span. His life which
began in Plovdiv and ended in Istanbul was spent with efforts in the fields of religion, science and
philosophy. At the same time, in order to overcome the problems of the society in which he lived, he
played an active role in ensuring that the Ottomans did not dissolve, that unity in the geography was
ensured and that the society attained peace and prosperity. For him, religion, science and philosophy
are the elements that will help people in this matter. Human is a deficient being in his philosophy of
human. But a human being is on a journey to get rid of weakness and become a strong personality.
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During this journey, she/he encounters different problems and situations. According to him, love is a
strong emotion in human life just like in nature. But love sometimes turns from physical to divine and
desires almost the eternal. Nevertheless, the human being has a reality as death. She/he is not
permanent in this world. This phenomenon should mature the human being, provides him/her a
consciousness so that she/he should live like a perfect human without wasting life. For this reason, the
consciousness of death plays an important role in conveying a human from vane to maturity. This
consciousness of death should also enable one to fulfill his/her responsibilities. The most powerful and
famous people on earth were also defeated in the face of death. For everyone is equal in the face of
death. Therefore, in this study, some views of Filibeli Ahmed Hilmi about love and death are
examined.
Key Words: Filibeli Ahmed Hilmi, Human being, Love, Death, Religion, Philosophy.

ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİNİN OLUŞUMUNDA ANADOLU
MECMUASI’NIN YERİ
Prof. Dr. H. Haluk ERDEM1
Özet
Bu çalışmada Nisan 1924- Eylül 1925 tarihleri arasında 12 sayı yayımlanan Anadolu
Mecmuası, içerik bakımından incelenmiştir. Dergi, tarih, felsefe, edebiyat, kültür gibi pek çok
konunun işlendiği bir içeriğe sahiptir. Anadolu Mecmuası Cumhuriyetin kuruluşunun ikinci yılında
aylık çıkmaya başlayan bir dergidir. Hilmi Ziya Ülken, Mükrimin Halil, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu,
Mehmed Halid Bayrı derginin önemli yazarlarıdır. Derginin sahibi ve müdürü Mehmed Halid’tir.
Dergi Anadoluculuk düşüncesinin öncüsüdür. Anadoluculuk düşüncesi yeni bir tarih, kültür ve ulus
düşüncesi inşa etmeye çalışmıştır. Dergide yer alan bazı konular şunlardır: Anadolu örfü ve destanlar,
Anadolu Inkılâbı, Anadolu iklimi, Anadolu’nun fethi, Ziya Gökalp, Ankara, Anadolu kadını,
Strindberg, Türkler ve Moğollar, İznik, Fichte, John Dewey, Rabindramath Tagore, Kırgız, Türkmen
ve Uygur, Erzurum tarihi, Kant felsefesi,
Anahtar Kelimeler: Anadolu Mecmuası, Hilmi Ziya Ülken, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu,
Mükrimin Halil Yınanç, Mehmed Halid Bayrı, Anadoluculuk.

THE PLACE OF ANADOLU MECMUASI IN THE GROWING OF MODERN
TURKISH THINKING HISTORY
Prof. H. Haluk ERDEM
Abstract
In this study Anadolu Mecmuası puplished constantly till its 12nd issue between the April
1924 and the September 1925 has been examined in terms of content. The Journal had a context and
addressed many fields such as history, philosophy, litarature, culture etc. Anadolu Mecmuası is a
monthly journal that is published in the second year of the foundation of the Republic. Hilmi Ziya
Ülken, Mükrimin Halil, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Mehmed Halid Bayrı are important authors of the
journal. The owner and director of Journal is Mehmed Halid. Journal is the Pioneer of the idea of
Anatolianism. The idea of Anatolianism has tried to build a new conception of history, nation and
culture. Some subjects in the journal are as: Custom and epics of Anatolia, Anatolian Revolution,
Anatolian climate, conquest of Anatolia, Ziya Gökalp, Ankara, Anatolian women, Strindberg, Turks
and Mongols, İznik, Fichte, John Dewey, Rabindramath Tagore, Kyrgyz, Türkmen and Uyghur,
History of Erzurum, Philosoph of Kant.
Key Words: Anadolu Mecmuası, Hilmi Ziya Ülken, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Mükrimin
Halil Yınanç, Mehmed Halid Bayrı, Anatolianism.
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HOCA AHMED YESEVİ’DE İNSAN VE SEVGİ
Doç. Dr. Hüseyin KURT1
Özet
Orta Asya’da etkin rol oynayan tasavvuf hareketlerinde, Ahmed Yesevi ve tarikatı önemli bir
görev üstlenip, İslam’ın sade ve doğru bir şekilde anlaşılmasına, yaşanmasına katkıda bulunmuştur.
Hoca Ahmed Yesevi, irşad faaliyetini Allah, Peygamber ve insan sevgisi üzerinde temellendirmiştir.
İslam’ın Türkler arasında yayılma dönemine rastlayan hayatı, Kur’an ve Sünnet’in doğru anlaşılması,
gereği gibi yaşanması için yaptığı irşad hizmetiyle geçmiştir. Yesevi, bu hizmetiyle hiç unutulmamış
ve gönüllerde yaşamaya devam etmiştir. Anadolu’nun manevi fethinde ve tasavvufunda önemli rol
oynayan Yesevi, bu vesileyle günümüzde adından söz ettiren bir mutasavvıf olmuştur.
Ahmed Yesevi, Divan-ı Hikmet’inde insanı yüce ve değerli bir varlık olarak ele almıştır.
Yesevi’ye göre insan; Allah’ın yarattığı bütün varlıklar içinde en büyük değere sahiptir. İlahi bir
tasarrufa konu olan insan, kâinatta kendisine özel olarak bahşedilmiş üstün bir makamın sahibidir.
İnsanın bu üstünlüğü, onun maddi ve manevi yaratılışındaki özelliğinden kaynaklanmaktadır.
Hoca Ahmed Yesevi, yaşadığı dönemde insanların kabiliyetlerine göre bir metot takip ederek,
İslam’ı anlatırken, onların anlayabilecekleri tarzda düşüncelerine ve gönüllerine hitap etme yolunu
seçmiştir. Yesevi’nin en büyük özelliği, onun bir gönül ve muhabbet insanı olmasıdır. Her şeye sevgi
nazarıyla bakmış, insanların sevgiden nasip almaları en büyük arzusu olmuştur. Allah inancı ve
Peygamber sevgisini söylediği hikmetlerle dile getirmiştir. Bu konu üzerinde yoğunlaştırdığı fikirlerini
insanlara aktarmış, toplum içinde sevgi ve hoşgörünün hâkim olmasına çalışmıştır.
Yesevi, bütün düşüncelerini Kur’an ve Sünnet’ten alarak kurduğu tarikatında, Allah inancı,
marifetullah ve muhabbetullah makamlarına ulaşmanın yollarını göstermiştir Tevhide dayalı tasavvuf
anlayışını, Hz. Peygamber’in sünnetine bağlılıkla pekiştirmiş, insanları bu doğrultuda eğitmeye
çalışmıştır.
Kâinattaki en büyük meselenin Allah’a iman ve muhabbet olduğunu dile getiren Yesevi,
Allah’ın rızasının da muhabbet içinde bulunduğuna işaret etmiştir. İlahi aşkın (muhabbetullah),
insanın maddi ve manevi âlemde kurtuluşuna en büyük vesile olduğunu söylemiştir. Yesevide aşk
başlı başına bir öğreti ve irşad yoludur. Aşk ile Allah’a kavuşmak mümkündür. Kendisi de hakiki aşk
sayesinde Allah’ı bulduğunu söylemiştir.
İnsanın şahsiyetinin olgunlaşmasında sevgi ve doğruluğun önemi üzerinde duran Yesevi,
yalan ve cehaletin zararlarına da dikkat çekmiştir. Maddi ve manevi yönden adalet, hürriyet ve insan
hakları konusunu ele alarak, Allah’tan başka hiçbir varlığa sığınmamayı öğütlemiştir.
Anahtar kelimeler: Hoca Ahmed Yesevi, tasavvuf, insan, sevgi, aşk.
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HUMAN AND LOVE IN HOCA AHMED YESEVI
Assoc. Prof. Hüseyin KURT
Abstract
Ahmed Yesevi and his sect played an important role in the Middle Asia. He contributed the
understanding of Islam in a simple way and its practising properly. Hoca Ahmed Yesevi founded his
act of showing the true path on love of Allah and Prophet and humanity. His life, which encounters the
period that Islam was spreading among Turks, passed with the service of showing people the true
understanding of Qur’an and Sunnet and practising as they deserved. Yesevi, with his this service, has
never been forgotten and still alive in the heart of people. Yesevi who played an important role in the
spiritual conquest of Anatolia and its sufism, today is a remarkable sufi by his this aspect.
Ahmet Yesevi handled human as an honourable and precious entity in his Divan-i Hikmet.
According to Yesevi, human has the biggest value among the Allah’s creatures. Human, which
objected the divine treatment, has a superior position that bestowed specifically to human being. This
supremacy of human is because of his speciality of his physical and spiritual creation.
The most prominent characteristic of Yesevi is that he is a human of heart and amity. He
cherished everything and wished people take their share from the love. He uttered the Allah faith and
love of Prophet in his aphorisms. He narrated the ideas, which he concentrated on this thought, to
people and strived that the love and toleration become common in the community.
Yesevi declares that the most prominent issue is the faith of God and amity. According to him,
consent of Allah is in the amity and divine love (muhabbetullah) is the biggest cause for the salvation
of human in material and nonmaterial universe. Love, in Yesevi, is a teaching and irshad way. With
love, reaching Allah is possible. He also says that he found Allah by the true love.
Yesevi discourses the importance of love and righteousness in the development of human
character and draws attention to harms of lie and ignorance. He handles justice, freedom and human
rights from material and spiritual viewpoint and advises not to shelter under any entities except Allah.
Keywords: Hoca Ahmed Yesevi, sufism, human, love.

NURETTİN TOPÇU: HAREKETTEN İSYAN AHLAKINA
Doç. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK1
Doç. Dr. Cengiz ÖZMEN2
Özet
Araştırma, nitel araştırma şeklinde olup; belgesel tarama modelindedir. Araştırmanın metodu,
nitel araştırmanın veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi ve literatür (alanyazın) taraması
şeklindedir. Doküman incelemesi; araştırılması hedeflenen olgular hakkındaki yazılı kaynakları
bulma, okuma, not tutma, analiz etme ve değerlendirme aşamalarını kapsar. Araştırmanın amacı;
Nurettin Topçu’nun Sorbonne Üniversitesi Felsefe Bölümünde yaptığı doktora tezi ve diğer eserlerine
dayanarak; “İsyan Ahlakı”nın ne olup olmadığına açıklık getirmektir.
Canlılar içerisinde sadece insan hareketi iradeye dayalıdır. Düşüncenin bütünlüğü; hareket
oluşturmak ister. Hareket halindeki zekâ ise; gerçek zekâdır. O, hareketten doğmuştur ve yeni bir
harekete dönüşmek ister. Hareket, niyetten uygulamaya geçiştir. Niyet ise; harekete geçtiği oranda
samimi ve mükemmeldir. Hürriyet de hareket içindir ve hareketle birlikte varlığa gelir. Hürriyetin
değer ve mahiyetini irdelemek düşüncenin işidir. İnsan hürriyeti, insanı yeni bir hayat tarzına doğru
götürmelidir. Özgür olmak, kendi iradesiyle kendini değiştirmek demektir. İnsan, hareket ettikçe
özgürleşir. Çünkü hareket bizi değiştirmektedir.

Böylece ahlakın amacı olan iyiye yönelme ile

iradenin kendisini göstermesi gün yüzüne çıkar. Kişisel duyuşları, sonsuzluğun duygu potasında
eriterek; iradenin ebedilikle birleşmesi ve mutluluğa kavuşması sağlanabilir.
İrade ve merhametin bir kararı olan hareketimizin amacı, tabiatüstü ve sürekli yaratıcı olan bir
düzene ulaşmaktır. Böyle bir hareket, Topçu’nun deyimiyle; insanla Allah’ın bir terkibidir. Durum
böyle olunca; insan hareketinin amacı, nesneleri, kendi iradesiyle kendini değiştirmek olmaktadır. İşte
bu, gerçek anlamda varlıklar âlemine ve kendi benliğine karşı bir isyandır. Bu bakımdan insan hareketi
bir isyandır. Başka bir ifadeyle; içimizdeki Allah’ın bize karşı isyanıdır. Topçu’nun deyimiyle;
hürriyetimizin ve mukadderatımızın belirleyicisi olan isyan, nesilden nesle sonsuza kadar devam
etmek suretiyle; tarih ve insanlık önünde; zaman içinde ve ebedilikte; ruhun ve bedenin selametini
bize sağlayacak tek şeydir.
Anahtar Kelimeler: Hareket, İrade, Hürriyet, Uysallık ve İsyan.
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NURETTIN TOPCU: FROM MOTION TO THE INSURGENCE MORALS
Assoc. Prof. Hüseyin ÖZTÜRK
Assoc. Prof. Cengiz ÖZMEN
Abstract
The research is qualitative and in document scanning mode. The method of the research is
document studying and literature scanning of data mining of qualitative research. Scanning of
document is consist of to find written sources, to read, to note, to analyse and evaluation stages. The
aim of this research is to explain the “insurgence morals” based on Nurettin Topcu’s PhD dissertation
in Sorbonne University, Department of Philosophy and his other written works.
Amongst the creatures only act of humans based on will. The integrity of the thought wants to
create motion. The mind that is in motion is real mind. It is born from motion and wants to become
another motion. In the end motion change from idea to application. And the idea is sincere and perfect
when it becomes a motion.
Freedom is also for the motion and it comes to the creation with the motion. Studying
freedoms value and goal is the ideas responsibility. The freedom of human should lead the human to a
new style of life. Meaning of to be free is to change yourself with your own will. Mankind becomes
free when they are in motion. Because the motion changes us. Thus, the aim of moral to direct to the
good and the appearance of will unearth. The merging of will with the eternity and finally become
happy can be achieved by adapting your personal hearings to the eternity notion.
The aim of our motion, a decision of our will and mercy, is to reach an order that is
supernatural and constant creative. Such a motion by Topcu’s word is humans and Allah’s compound.
Hence, the aim of the human motion is to change the object and himself with his own will. And this is
exactly revolt to the world and yourself. The motion of human is an insurgence. In other words, it is
the insurgence of the Allah inside ourselves toward us. By Topcu’s words insurgence, designator of
our freedom and fate, is the only thing to bring us the wellbeing of the soul and body in front of
history and humanity and in time and eternity.
Key words: Motion, Will, Freedom, Docility and Insurgence.

OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA EĞİTİM HAKKI: 19. YÜZYILDA YAHUDİ
OKULLARINDA GELİŞMELER
Doç. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK1
Özet
Osmanlı İmparatorluğu çok uluslu ve çok kültürlü bir yapıya sahipti. Hüküm sürdüğü 6 yüzyıl
boyunca, çağdaşı olan diğer İmparatorluklardan farklı özelliklere sahip olan Osmanlı İmparatorluğu,
bünyesinde yaşayan cemaatlere tanıdığı haklar bakımından ayrı bir yere sahiptir. 15. Yüzyılda
Avrupa’daki

Hıristiyan

Engizisyonundan

kaçan

yüzbinlerce

Yahudi

Osmanlıya

sığınmış,

İmparatorluğun değişik kentlerinde Yahudilere yerleşme imkânı tanınmıştır. Yaşam hakkı ve yerleşme
hakkı bakımından insani bir politika uygulayan Osmanlı devleti ağırlıklı olarak İspanya Yahudileri ve
daha sonra İtalya, Sicilya, Portekiz ve diğer bazı Avrupa ülkelerinden kaçan Yahudiler için bir sığınak
olmuştur. Engizisyon zulmünden kaçarak Osmanlıya sığınan Yahudilere başta Selanik olmak üzere
İstanbul ve İzmir gibi önemli merkezlere yerleşme hakkı verilmiştir. Osmanlı Devleti’nin zulüm gören
azınlıkları himaye politikası bu yerleşimleri kolaylaştırmıştır. Yahudilerin en fazla yaşadığı
merkezlerden birisi Selanik’tir. Selanik 19. Yüzyılda reformcu ve muhafazakâr düşünce akımlarının
fikri çatışmaları nedeniyle dinamik bir kutup haline gelmişti. Düşünce akımlarının söylemleri başkent
İstanbul’da da yakından izleniyor ve kimi çevreler üzerinde etkili oluyordu. Selanik, Osmanlı şehirleri
içerisinde nüfusuna oranla okulların en yoğun olduğu şehirlerden biriydi. Farklı cemaatlere ait birçok
okul binasının Selanik’in kendine özgü bir şehir olmasında önemli katkısı vardı. Aynı çaptaki diğer
şehirlerle kıyaslandığında, Selanik modernleşmenin şokuna dayanmaya daha hazırlıklı ve yeni
düşünce akımlarına ve bunların zorunlu sonucu olarak muhalif görüşlere daha açıktı.
Bu araştırmanın amacı, Osmanlı imparatorluğu döneminde benimsenen eğitim hakkı
bağlamında 19. yüzyılda Yahudi okullarının gelişmesini incelemektir. Derleme türündeki bu
çalışmada tarama yöntemi kullanılmış, araştırmanın bulguları doküman analizi tekniği kullanılarak
elde edilmiştir. Araştırma sonucunda Osmanlı Devleti’nin gerek yaşama gerekse yerleşme ve ticaret
hakkı yanında temel insan hakkı olan eğitim hakkı konusunda da toleranslı bir politika benimsediği
ortaya çıkmıştır. Elde edilen bulgulara göre 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yaşayan azınlıklar
çeşitli eğitim kurumları açmışlardır. Azınlıklar içerisinde önemli bir yere sahip olan Yahudiler başta
Selanik olmak üzere Edirne, İzmir ve İstanbul gibi büyük kentlerde yenilikçi okullar açmışlardır.
Yahudiler tarafından açılan bu okullar 19. Yüzyıl modernleşmesinin tipik örneklerindendir. Ancak
elde edilen bulgular, Yahudi cemaatinin yeni okullar açılması karşısında bölünmüş bir yapıya sahip
olduğunu göstermektedir. Selanikte açılan bazı okullar muhafazakâr Yahudiler tarafından eleştirilmiş,
Avrupa’dan gelerek okul açan bazı eğitimciler okullarını kapatmak zorunda kalmışlardır.
Anahtar Sözcükler: Azınlık Okulları, Yahudi Okulu, Eğitim Hakkı
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RIGHT TO EDUCATION IN THE OTTOMAN EMPIRE: DEVELOPMENTS
IN JEWISH SCHOOLS IN THE 19TH CENTURY
Assoc. Prof. Hüseyin ŞİMŞEK
Abstract
The Ottoman Empire was multinational and multicultural. During the sixth century it ruled,
the Ottoman Empire, which has different characteristics than the other empires of its time, has a
special place in terms of the rights it granted to the congregations living within it. Hundreds of
thousands of Jews fleeing the Christian Inquisition in Europe in the 15th century took refuge in the
Ottoman Empire, allowing Jews to settle in different cities of the Empire. The Ottoman state, which
pursued a humanitarian policy in terms of the right to life and the right to settle, was predominantly a
refuge for Spanish Jews and later for Jews fleeing from Italy, Sicily, Portugal and some other
European countries. Jews who escaped from the persecution of the Inquisition and took refuge in the
Ottoman Empire were given the right to settle in important centers such as Thessaloniki, Istanbul and
Izmir. The Ottoman Empire's policy of patronage of the oppressed minorities facilitated these
settlements. One of the centers most inhabited by Jews is Thessaloniki. Thessaloniki became a
dynamic pole in the 19th century due to the intellectual conflicts of reformist and conservative
currents of thought. The rhetoric of thought currents was also closely monitored in the capital Istanbul
and had an impact on some circles. Thessaloniki was one of the most densely populated cities among
the Ottoman cities. Many school buildings belonging to different congregations made a significant
contribution to the fact that Thessaloniki was a unique city. Compared to other cities of the same size,
Thessaloniki was more prepared to withstand the shock of modernization and was more open to new
currents of thought and, as a consequence, their opposition.
The aim of this study is to examine the development of Jewish schools in the 19th century in
the context of the right to education adopted during the Ottoman Empire. In this type of review,
screening method was used and the findings of the research were obtained by using document analysis
technique. As a result of the research, it was found out that the Ottoman Empire adopted a tolerant
policy regarding the right to life and settlement and the right to education as well as the basic human
right to education. According to the findings, minorities living in the Ottoman Empire in the 19th
century opened various educational institutions. The Jews, which have an important place among the
minorities, have opened innovative schools in the major cities such as Thessaloniki, Edirne, Izmir and
Istanbul. Opened by Jews, these schools are typical examples of 19th century modernization.
However, the findings show that the Jewish community is divided in the face of the opening of new
schools. Some schools opened in Thessaloniki were criticized by conservative Jews, and some
educators coming from Europe had to close their schools.
Keywords: Minority Schools, Jewish School, Education Right.

NURETTİN TOPÇU'NUN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA DİNİN ROLÜ
Araş. Gör. İslam BATUR1

Özet
Tarihte iz bırakan birçok düşünürün felsefesinin oluşumunda dinin rolü yadsınamaz bir
gerçektir. Nurettin Topçu’nun da düşünce dünyasında ve felsefesinde din belirleyici bir faktördür.
Nurettin Topçu öncelikle dinin ne olmadığını dile getirmektedir. Ona göre din müspet bir ilim değildir,
din ilim olmadığı gibi ilim tarihi de değildir. Din bir mantık sitemi, sanat, telkin psikolojisi, dünya
saltanatı, meslek ya da bir iddia değildir. Din kesinlikle bir efsane de değildir. Ona göre kısacası din
bir hayattır, psikoloji ile başlayıp yine psikoloji ile nihayetlenen mukadderatımızın metafiziğidir.
Topçu’ya göre din ilahi bir davadır; dinî hakikatlerin kaynağı ve temeli felsefedir, din ve felsefeyi
birbirinden ayırmak yanlıştır. Esasında din, psikoloji ile metafiziğin karışımıdır. Çünkü ona göre dini
yaşayış psikoloji ile yani kendini düşünmekle başlar. Kendini düşünen insan kendisi hakkında bilgi
edinir ve bu sayede metafizik bir seviyede olan yaratıcısının bilgisine ulaşır. Çalışmamızın amacı
Nurettin Topçu’nun düşünce dünyasının şekillenmesinde dinin ne ölçüde ve hangi noktalarda etkili
olduğunu tespit etmektir. Yazarın hemen hemen her eserinde dinden söz ettiği ve felsefesini bu
düşünceler üzerine inşa ettiği görülmüştür. Bu durum onun düşünce dünyasında dinin ne kadar önemli
bir etken olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda makalede onun düşünce dünyasında dinin ne kadar
etkili olduğu irdelenecektir. Çalışma boyunca düşünürün eserleri, makaleleri ve yaptığı söyleşiler
kaynak olarak kullanılmıştır. Bunun yanında hakkında yapılmış çalışmalara da müracaat kaynağı
olarak başvurulmuştur. Elde edilen bulgular neticesinde yazar hakkında genel bir perspektif çizilmeye
çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Nurettin Topçu, Din, Düşünce Dünyası, Felsefe, Psikoloji, Metafizik.

THE ROLE OF RELİGİON İN NURETTİN TOPÇU'S WORLD OF THOUGHT
Res. Assist. İslam BATUR
Abstract
The role of religion in the formation of the philosophy of many thinkers who left their mark in
history is an undeniable fact. Religion is a determinant in Nurettin Topçu's world of thought and his
philosophy. Primarily Nurettin Topçu expresses what religion is not. According to him, religion is not
a positive science, religion is not a science nor a history of science. Religion is not a logic system, art,
psychology of inspire, world reign, profession or a claim. Certainly religion is not a myth. According
to him, in short, religion is a life, religion is the metaphysics of our destiny, which begins with
psychology and ends with psychology. According to Topçu, religion is a divine cause; The source and
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basis of religious truths is philosophy, it is wrong to separate religion and philosophy from one
another. In fact, religion is a mixture of psychology and metaphysics. Because, according to him,
religious life begins with psychology, that is, to think about itself. The person who thinks for himself
acquires knowledge of himself and thus reaches the knowledge of his creator, who is on a
metaphysical level. The aim of our study is to determine the extent to which Nurettin Topçu has
shaped religion and to what extent religion is effective. It is seen that the author talks about religion in
almost every book and builds his philosophy on these ideas. This shows how important religion is in
her world of thought. Accordingly in this article, we will examine how effective religion is in her
world of thought. Throughout the study, the works, articles and interviews of the thinker were used as
sources. In addition, studies have been applied as a source of application. As a result of the findings, a
general perspective was tried to be drawn about the author.
Key Words: Nurettin Topçu, Religion, World of Thought, Philosophy, Psychology,
Metaphysics.

KIRGIZ KÖYÜ ULUPAMİR’DE SOSYO-KÜLTÜREL YAŞAM VE DİNİ HAYAT
Arş. Gör. İsmet TUNÇ1
Özet
Ulupamir, Van’ın Erciş ilçesine yaklaşık 30 km uzaklıkta olan ve bölgenin en verimli tarım ve
otlaklarının bulunduğu bir yerde kurulmuş bir köydür. Kırgız Türkleri Doğu Türkistan, Afganistan ve
Pakistan’a sınırı olan Pamir yaylasından uzun yılar süren savaşlar ve göçebelikten sonra Türkiye’ye
yerleşerek göçebe hayatına son vermişlerdir. Bir süre Van’da geçici olarak ikamet ettirilen Kırgız
Türkleri

1982

yılında

dönemin

Cumhurbaşkanı

Kenan

Evren’nin

talimatıyla

Erciş’e

yerleştirilmişlerdir. Geldikleri bölgeye atfen köylerine “Ulupamir” ismini vermişlerdir. Devlet eliyle
yeniden yerleşime tabi tutulan Kırgız Türkleri, geçen zaman zarfında hem göçebe yaşamlarının hem
de yerleşik hayatın gereklerini bir arada yaşatmaya gayret göstermişlerdir. Bölgede, sosyo-kültürel
açıdan oldukça renkli bir yaşam tarzına sahip olan Kırgızlar, zengin kültürel öğelerini sergilemekte ve
geleneksel yaşam tarzlarına büyük oranda sahip çıkarak farkındalık oluşturmaktadırlar. Kırgızlar canlı
bir dini hayat sürdürmekte, son önder olarak da Hacı Rahman Kul’u kabul etmektedirler. Hacı
Rahman Kul, Kırgızların Ulupamir’e yerleşiminden sonra vefat etmiş ve kabri köyde bulunmaktadır.
Bu bakımdan Türklerde önemli bir dinsel fenomen olarak atalar kültü ibadeti kapsamında
değerlendirilebilecek ölçüde saygı görmekte ve büyük bir “Han” olarak zihinlerde yaşatılmaktadır.
Hacı Rahman Kul ile yaşamış ve o günlerin canlı tanıkları olarak yaşamlarını devam ettiren köy
sakinleri de bulunmaktadır.
Bu çalışma ilk olarak 2007 yılında sosyal antropolojik yöntemle yapılan bir alan araştırması
şeklinde başlamıştır. Yaklaşık 40 hane ziyaret edilerek katılarak gözlem yapılmıştır. Geçen zaman
zarfında köye sık sık ziyaretler yapılarak köyün sosyo-kültürel değişimi gözlemlenmiştir. Bu
bakımdan çalışmanın içeriğini Kırgız Türklerinin kültürel yaşamına odaklanmıştır. Kimi kültürel
öğelerin zaman içindeki değişimleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Özellikle Hacı Rahman Kul özelinde
başta ziyaret fenomeni olmak üzere köydeki dini yaşam tespit edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Erciş, Ulupamir, Kırgızlarda Din, Ziyaret Fenomeni.

SOCIO-CULTURAL AND RELIGIOUS LIFE IN KYRGYZ VILLAGE: ULUPAMİR
Res. Assist. İsmet TUNÇ
Abstract
Ulupamir is a village located about 30 km from Erciş -one of the districts of Van- and where
the most fertile agriculture and pastures of the region are located. After a long period of war and years
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of wanderings, The Kyrgyz Turks from East Turkistan, Afghanistan and the Pamir plateau, which
borders to Pakistan, end to the nomadic life and have settled into Turkey. The Kyrgyz Turks, who had
been temporarily resided in Van for a while, were settled in Erciş in 1982 under the orders of the
President Kenan Evren. They named this region as “Ulupamir” refer to their village. The Kyrgyz
Turks, who had been resettled by the state, endeavored to keep the necessities of both nomadic and
settled life together. The Kyrgyz, who have a very socio-cultural life style in this region, show their
rich cultural elements and create awareness largely by protecting their traditional lifestyles. The
Kyrgyz continue a lively religious life and accept Hacı Rahman Kul as the last leader. Hacı Rahman
Kul passed away after the settlement of the Kyrgyz to Ulupamir, and his grave is in the village. In this
respect, as an important religious phenomenon in Turks, the ancestors’ cult is respected to the extent
that it can be evaluated within the scope of worship and it is kept alive in the minds as a great “Khan“.
This study was first conducted in 2007 as a field research conducted by social anthropological
method and made an observation by visiting of approximately 40 households. During this time,
frequent visits were made to see the socio-cultural change of the village. In this respect, the content of
the study is focused on the cultural life of Kyrgyz Turks. It has been tried to determine the changes of
some cultural elements over time. In particular, the religious life in the village, especially the visit
phenomenon, was tried to be determined in Hacı Rahman Kul.
Keywords: Erciş, Ulupamir, Religion in Kyrgyz, Visit Phenomenon.

DOĞU TÜRKİTAN’DA TARİH YAZICILIĞI GELENEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Kadir TUĞ1
Özet
Doğu Türkistan’da tarih yazıcılığı klasik İslam tarih yazıcılığından etkilenmiştir. Tarih-i
Kaşgar eserlerinin ilk sayfasında besmeleyle başlayıp Hz. Muhammed’e methiyelerle devam
etmektedir. Nuh Tufanı hakkında bilgi verildikten sonra dünya toplumları Hz. Nuh’un çocuklarından
ortaya çıktığı Türklerin ise Nuh’un torunu Yafes’in soyundan geldiği ifade edilmektedir. Oğuz Hanla
ilgili bilgi verildikten sonra boylar ve isimlerinin nasıl ortaya çıktığı hakkında malumat verilmektedir.
Cengiz Han’ın siyasi faaliyetleri ve çocuklarının hakim olduğu bölgelerdeki siyasi mücadeleler
anlatılmaktadır. Daha sonra Çağatay Hanlığı, Moğolistan Hanlığı ve Yarkent Hanlığı Hakkında bilgi
verilmektedir.
Yarkent Hanlığı detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Hanlığın kurucusu Seyit Han hakkında bilgi
verildikten sonra Yarkent Hanlığı tahtına geçmesi ve siyasi faaliyetleri hakkında detaylı malumat
verilmiştir. Seyit handan sonra tahta geçen Abdurreşid, Abdulkerim ve Abdullah gibi idarecilerin
hangi şehirlerde şehzadelik yaptıkları, tahta geçmeleri ve siyasi faaliyetleri anlatılmıştır. Aynı
zamanda Doğu Türkistan’daki siyasi faaliyetlerde etkin olarak rol alan Kazak ve Kırgızların siyasi
faaliyetlerdeki rolleri hakkında bilgi verilmiştir.
Hocaların Batı Türkistan’dan Yarkent Hanlığı coğrafyasına gelmeleri, siyasi mücadelelerdeki
rolleri, Yarkent Hanlığı tahtını ele geçirmesi ve Çin’in Doğu Türkistan’ı ele geçirmesi ile ilgili detaylı
bilgi verilmiştir.
Tarih-i Kaşgar eserlerinde Uç Beği, Orda Beği, Kazıbek, Karavul, Atalık Mirahur, İşigaga,
Kerekyarak, Kuşbeği, Yasavul, Tuğbegi ve Nakib gibi idari yapıyla ilgili önemli malumatlar
verilmektedir.
Yazarların kendinden önceki dönemler ile ilgili vermiş olduğu bilgiler genel itibariyle önceki
yazarların vermiş olduğu malumatların tekrarı hükmündedir. Tarih-i Kaşgar eserlerinin orijinal
kısımları yazarların doğumuna yakın ve yazarların yaşadığı dönemde vuku bulan olaylarla ilgili
vermiş olduğu bilgilerden oluşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Doğu Türkistan, Tarih Yazıcılığı, Tarih-i Kaşgar, Yarkent Hanlığı.
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HISTORIOGRAPHY TRADITION IN EAST TURKISTAN
Asst. Prof. Kadir TUĞ
Abstract
Historiography in East Turkestan was influenced by classical Islamic historiography. On the
first page of the historical works of Kashgarians, it starts with basmala and continues with eulogies to
the Prophet Muhammad. After giving information about the Noah Flood, it is stated that the world
societies emerged from the children of Prophet Noah and the Turks came from the descendants of
Noah's grandson Yafes. After giving information about Oghuz Khan, information is given about how
the clans and their names emerged. Genghis Khan's political activities and political struggles in the
regions where his children are dominant are narrated. Afterwards, information about Chagatai
Khanate, Mongolia Khanate and Yarkent Khanate is given.
Yarkent Khanate was tackled in detail. After giving information about the founder of the
Khanate, Seyit Khan, detailed information about his passing to the throne of Yarkent Khanate and his
political activities were discussed. Managers like Abdurreshid, Abdulkerim and Abdullah, who came
to the throne after Seyit Khan, were told and the cities in which they were princes, their political
activities and coming to the throne were tackled. At the same time, information was given about the
role of Kazakh and Kyrgyz in political activities in East Turkestan.
It is informed in detail that the coming of the teachers from the Western Turkestan to the
Yarkent Khanate geography, their role in the political struggles, the seizure of the throne of Yarkent
Khanate and China’s seizure of East Turkestan.
The remarkable information about the administrative structures such as Uch Bei, Orda Begi,
Kazibek, Karavul, Atalik Mirahur, Isigaga, Kerekyarak, Kusbegi, Yasavul, Tugbegi and Nakib in the
historical works of Kashgarians is put into words.
The information provided by the authors about the previous periods is generally a repetition of
the information given by the previous authors. The original parts of Kashgarians's historical works
consist of the information given about the events that took place in the period they lived or in the
period near their births.
Key Words: East Turkestan, Historiography, Historical Kashgarians, Yarkent Khanate.

PROF. DR. NİHAT KEKLİK’İN DÜŞÜNCESİNDE BİLGİ VE BİLGİ PROBLEMİ
Doç. Dr. Kazım YILDIRIM1
Özet
Türk İslam Felsefesinin (Türk İslam Düşüncesi Tarihi) İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Felsefe Bölümü bünyesinde kurucusu olan Prof. Dr. Nihat Keklik (1926- 1 Mart 2017);
Felsefeyi toplumun hafızası ve geleceği olarak değerlendirmiş, eserlerinde akıl, bilgi, bilim ve
mantığın Türk İslam dünyasında ele alınışını geniş şekilde işlemiştir. Akıl, düşünce, felsefe, mantık,
bilgi, bilim kavramlarını anlaşılır bir biçimde açıklamak için felsefeye kazandırdığı “Hikmet Binası
Teorisi”nde bilgi, hikmet binasının temelidir. Akıl zemini üzerine oturtulan ve tefekkür (düşünce)
yoluyla planlanan Hikmet Binasının temeli bigidir. Bilmek bir faaliyettir: Devamlılık gösterir. Bilgi
ise, bu aksiyonun dondurulmuş halidir. Birincisi devamlı olarak akan bir su gibidir; ikincisi de, bu
suyun bir yerde birikmiş olmasına benzer. Keklik’e göre “her iki halde de (bilgi ve bilmek), daima bir
sujenin varlığını şart koşar: Suje olmadıkça “bilmek”in ve bunun sonucu olan bilginin meydana
gelmesi mümkün değildir”. Bilgi meydana getiriken hayata, olaylara ve anlamlara farklı bakış tarzı
geliştirmenin, çok yönlü ve objektif bakabilme gücü geliştirmenin önemine işaret etmiştir.“Anahtarın
deliği tek fakat manzarası çifttir” diyerek oluşturulacak bilginin bu özelliklere sahip olması gerektiğini
belirtmiştir.
Bu bakımdan Türk islam dünyasının bir geleneği olarak bilgi meydana getirmede düşünceye,
düşünerek hareket etmeye büyük önem vermiştir. Çünkü “düşünme”, “düşünce”, “akl etmek”, “akıl
“erdirmek” Kuran’da da çok sık tekraralanan bir kavramdır. Mesela Mevlana “insan zihninde bir fil ile
bir sivrisinek, daima aynı yeri kaplar” görüşüyle bir yönüyle düşüncenin önemini, diğer yönüyle de bu
iki varlığın yaradılış sırrını eşit şekilde düşünmek gerektiğini belirtmiştir. Zira her ikisi zihnimize aynı
nispette sığabilmektedir. Bununla düşünme gücünün önemini belirtiyordu. Ona göre zihnimize çocukluk ve ilk idrak safhalarımızdan başlayarak- yerleşen bilgilerden bazılarına hayal (imaj),
bazılarına da mefhum (kavram) adı verilir. Söz gelimi şu anda birçok insanlar (fertler) görüyoruz,
düşünüyoruz. İşte bütün bu insanlardan da bir “insanlık kavramı” elde ediyoruz. Buna bir kavram
(idea) adı verilmektedir. Fakat tek insanı tasavvur ettiğimz zaman, ondan dolayı zihnimizde beliren
şeye, hayal (imaj) adını veriyoruz. Hayal cüz’i bir tasavvurdur: Kavram ise umumi (genel) ve küllidir.
Bilgi problemi deyimi, Osmanı dönenminde “marifet nazariyesi” ismiyle anılmıştır.
Öğrenmenin ve bilginin sınırsızlığından bahsederken ne bildiğimizden ziyade, ne bilmediğimize
odaklanmamız gerektiğine işaret etmiştir. Keklik, Türk İslam düşünürlerinin bilgi meydana getirmek
konusunda aklın her şeyi bilebilecek bir güçte yaratılmadığını, sınırlı bir güç olduğunu yıllar önce fark
ettiklerini belirtmişlerdir diyor. Çok önemsediği ve felsefe disiplinlerinden olan mantığı doğru
düşünebilmenin anahtarı olarak değerlendirmiş, bilgi meydana getirmede sağlam kaynaklara ulaşmak
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gerekteğini belirtmiştir. Hiçbir kaynağa dayanmadan veya sağlam temellere inmeden, “laf kalabalığı”
cinsinden görüş belirtmenin yanlışlığına işaret etmiştir.
Bildiri, kaynak taramasına dayalı teorik bir çalışmadır.
Anahtar Kelimeler: Nihat Keklik, Bilgi, Bilim, Problem.

KNOWLEDGE AND KNOWLEDGE PROBLEM IN THE THOUGHT OF PROF.DR.
NIHAT KEKLIK
Assoc. Prof. Kazım YILDIRIM
Abstract
Turkish Islamic Philosophy (Turkish Islamic Thought History ) Istanbul University Faculty of
Philosophy in the Department of k with Prof. Uruçuí Dr. Nihat Keklik (1926 - 1 March
2017) ; Philosophy

has

evaluated

society's

memory

and

in

the

future ,

to lay

their intellect, knowledge , science and logic discussed in the Islamic world, Turkey ray widely been
committed. A is the foundation of the wisdom building in the “Wisdom Building Theory dı which he
has brought to philosophy in order to explain the concepts of hair, thought, philosophy, logic,
knowledge and science in a comprehensible way . to The foundation of the Building of
Wisdom, which is based on contemplation (thought), is based on the bristle ground . A loop is an
activity: D shows evolution. Information is the frozen version of this action. The first is like a
constantly flowing water; secondly, this is similar to the accumulation of water somewhere. According
to Keklik, “ in both cases (knowledge and knowing), it always stipulates the existence of a subject: it
is not possible to“ know ve and the resultant information to occur without a subject. He pointed out the
importance of developing a different way of looking at the life, events and meanings while developing
knowledge , and developing the ability to look versatile and objective. Ği The key hole is single but
the view is double, bilgin he said.
In this respect, as a tradition of the Turkish Islamic world, it has attached great importance to
thinking and acting in the formation of knowledge. Because "thinking", " thought " , " to mind ,"
"mind" consummate " is a concept frequently repeated too often in the Qur'an. For example, Mevlana
stated that with the view that fil an elephant and a mosquito always occupy the same place in the
human mind bir, the importance of thinking in one aspect and the secret of creation of these two
entities should be considered equally. Because both can fit into our minds at the same rate. He
emphasized the importance of thinking power. According to him, some of the information settled in
our minds başlayarak starting from our childhood and early stages of understanding hayal are called
imagination and others are called notions (concept). For example, now we see many people
(individuals), we think. And from all these people, we get a “concept of humanity.. This is called an
idea. But when we envision a single human being, we call it what appears in our minds because of
the imagination. The concept of imagination is public: general and ashy.

The term p knowledge p roblem, was referred to as “ingenuity of ingenuity inde in the
Ottoman period. When talking about the infinity of learning and knowledge, he pointed out that we
should focus on what we don't know, rather than what we know. Keklik says that Turkish Islamic
thinkers realized years ago that the mind was not created with the power to know everything and that it
was a limited power. O arrow that takes care of the discipline and philosophy of logic switch being
able to think straight as assessed information in generating the resources to achieve robust
gerekteg stated. No resources to withstand a stroke or solid foundation , " verbiage " to express
opinions denominated pointed to the mistakes.
The paper is a theoretical study based on literature review.
Key Words: Nihat Keklik, Knowledge, Science, Problem.

TÜRK İSLAM ŞEHİRCİLİĞİNDE MERKEZ ŞEHİR (BAŞKENT) ANLAYIŞI VE
MİMARİYE YANSIMASI
Doç. Dr. Kemal ÖZKURT1
Özet
Türkler, Müslüman olmadan önce, sanatın ve mimarinin farklı alanlarında ürünler verdikleri
bir şehircilik anlayışları vardı. İslam’ı Kabul etmelerinden sonra yeni dinlerinden aldıkları verilerle
birleştirerek yeni bir şehir kimliği inşa ettiler.
Bir arada yaşamanın ve var olmanın garantisi olarak gördükleri devletin, yönetenlerle
özdeşleşmesi dolayısıyla, yöneticilerin yaşadığı yer olan merkez şehirler ayrı bir önem kazanmıştır.
Merkez şehir sadece sembolik bir anlama sahip değil, bunun dışında dini ve milli yapının ve ticaret
hayatının da önemli tezahür alanlarından biri olmuştur.
Gündelik hayatın normal akışı içinde sahip olacağı mimari repertuara ilaveten, merkez
olmanın getirdiği ayrı ve üstün bir sanat anlayışının da başkent yapısına eklemlendiği görülmektedir.
İlk Müslüman Türk devleti Karahanlılar için Balasagun, Semerkand, Gazneliler için
günümüzde Afganistan içinde Gazne, Büyük Selçuklular için Rey, İsfahan ve Merv gibi şehirler
konumuzun Anadolu dışı örnekleridir. Çoğu günümüze gelememiş de olsa varlıklarını kaynaklardan
öğrendiğimiz eserler ve bunların içinde yer aldığı merkezler bize Türk şehirciliği hakkında sağlıklı
bilgiler vermektedir.
Anadolu’da Selçuklular için Konya, Saltuklular için Erzurum, Artuklular için Hasankeyf ve
Diyarbakır, Danişmendliler için Niksar, Mengücekliler için Erzincan bu anlamda önem kazan
şehirlerdir.
Bu tebliğde, diğer önemli Türk İslam şehirlerine ilaveten mimari açıdan, başkent olmanın
getirdiği ayırıcı özellikler ortaya konacaktır. Gerek sanat tarihi kaynaklarında ifadesini bulan mimari
eserler gerekse tarih kaynaklarında yer alan şehirciliğe ilişkin ifadeler bu çalışmanın yararlanacağı
kaynaklar olarak görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türk, Şehircilik, Başkent, Mimari, Sembol.

CAPITAL CITY IN TURKISH ISLAMIC URBANISM AND REFLECTION ON
ARCHITECTURE
Assoc. Prof. Kemal ÖZKURT
Abstract
Before the Turks became Muslim, they had an understanding of urbanism in which they
produced monuments in different fields of art and architecture. After accepting Islam, they formed a
new city identity with data from their new religion.
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In their approach the state was a guarantee of coexistence and existence and they identified the
rulers with the state, so the centre, where the rulers live, has gained a special importance. Apart from
these, the central city has been one of the important manifestations of religious and national structure
and commercial life.
In addition to the architectural repertoire that it will have in the normal course of daily life, it
is seen that a distinct and superior art understanding brought by being a capital city, added to the
capital structure.
The cities of Balasagun, Samarkand for the first Muslim Turkish state Qarakhanids, Gazne in
modern-day Afghanistan, Rey for the Great Seljuks, Isfahan and Merv are non-Anatolian examples.
Although most of them have not survived to date, the artefacts that we have learned from the sources
and the centres they contain provide us with healthy information about Turkish urbanism.
In Anatolia, Konya for Seljuks, Erzurum for Saltuks, Hasankeyf and Diyarbakir for Artuks,
Niksar for Danishmenids, Erzincan for Mengücekids are important cities in this sense.
In addition to other important Turkish-Islamic cities, this paper will reveal the distinctive
features of being a capital city in terms of architecture. Both the architectural works found in the art
history sources and the expressions about urbanism in the historical sources are seen as the sources
that this study will benefit from.
Key Words: Turk, Urbanism, Capital City, Architecture, Symbol.

СООТНОШЕНИЕ ТЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ФИЛОСОФСКОЙ
РАЦИОНАЛЬНОСТИ В ТЮРКСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Хидиров Мустафо ТОЙИРКУЛОВИЧ1
В духовной культуре тюркской

философии разум является условием и средством

решения религиозных и практических проблем, и на его основе складывается

тенденция

возможности нахождения прочного основания интеллектуально-духовной жизни.
Тюркская философия стремилась постичь Бога, равно как предназначение и сущность
человека в этом контексте. Духовно наполненная исламом она представляла целостную
картину сложных взаимоотношений людей друг с другом и разнообразие решений одной цели.
В постижение трансцендентного начала одни прибегали к иррационализму, а другие к
рационализму, одни предпочитали чувственное, а другие интеллигибельное. Но среди них
были

и

те,

кто

занимал

промежуточное

положение

не

соглашавшихся

с

этими

противоречивыми направлениями. Тюркская философия знаменательна тем, что она в эпоху
исламской средневековой культуры явилась представительницей философской концепции
знания, выразив рационалистическую устремленность эпохи.

Философия, утверждает

Э.Жильсон есть знание, обращенное к разуму и говорящее ему о том, что представляют собой
вещи (Жильсон.Э). В таком определении философия отлична от исламской религии,
ставящей своей целью спасение человека. Религия обращается к душе человека, показывая ему
путь обретения вечности, и таким образом определяет судьбу человека. Ведь, согласно
установившейся парадигме исламской культуры Коран - истинное слово Бога, он предназначен
для каждого человека в отдельности.
В тюркской культуре признаётся, что Божественное откровение, передаваемое через
великих посредников, принимает различные формы. Божественное Откровение можно постичь
разными путями.

Прежде всего оно постигается в изучении Корана и предания о

добродетельной жизни Мухамеда, после – в изучении окружающего мира, ибо каждая вещь
как отдельно так и в целом, есть творение Бога его символизация, и его можно постичь в
состояние мистического постижения.
Рационалистическое постижение истины в тюркской культуре придерживались
представители калама и восточного перипатизма, мистического

- суфии, а представители

ишкаризма опирались и на то и на другое. Несмотря на то, что Калам совпадает с восточным
перипатизмом в рационалистических аргументациях, отличается от него в том, что считает
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исходные рационалистически принципы опирающиеся на доказательство, каноническими, это
наблюдается и в ашаризме.
Мистика и калам по многим вопросам противостояли философии и расходились с ней
во взглядах. Для того чтобы понять сущность взаимоотношений философии и теологии в
тюркской философии необходимо обратиться к истории.

CORRELATION OF THEOLOGICAL AND PHILOSOPHICAL RATIONALITY IN
TURKIC PHILOSOPHY
Khidirov Mustafo TOYIRKULOVICH2
Abstract
In the spiritual culture of Turkic philosophy, the mind is a condition and a means of solving
religious and practical problems, and on its basis there is a tendency to find a solid foundation for
intellectual and spiritual life.
Turkic philosophy sought to comprehend God, as well as the purpose and essence of man in
this context. Spiritually filled with Islam, it presented a holistic picture of the complex relationships of
people with each other and the diversity of solutions to one goal. To comprehend the transcendental
principle, some resorted to irrationalism, while others resorted to rationalism, some preferred the
sensual, while others preferred the intelligible. But among them were those who occupied an
intermediate position who did not agree with these contradictory directions. Turkic philosophy is
significant in that in the era of Islamic medieval culture it was the representative of the philosophical
concept of knowledge, expressing the rationalistic aspiration of the era. Philosophy, argues E. Gilson,
is knowledge addressed to the mind and telling it what things are (Gilsson E.). In this definition,
philosophy is different from the Islamic religion, which aims at the salvation of man. Religion appeals
to the soul of a person, showing him the path of gaining eternity, and thus determines the fate of man.
Indeed, according to the established paradigm of Islamic culture, the Quran is the true word of God, it
is intended for each person individually.
In Turkic culture, it is recognized that Divine revelation, transmitted through great mediators,
takes various forms. Divine Revelation can be understood in many ways. First of all, it is
comprehended in the study of the Qur'an and the legend about the virtuous life of Muhammad, after in the study of the surrounding world, for each thing, individually and as a whole, is God's creation, its
symbolization, and it can be comprehended in a state of mystical comprehension.
The rationalist comprehension of truth in Turkic culture was held by representatives of Kalam
and Eastern peripatism, the mystical by Sufis, and representatives of Ishkarism relied on both. Despite
the fact that Kalam coincides with oriental peripatism in rationalistic arguments, it differs from it in
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that it considers the principles that are rational, initial rationalistic, canonical, this is also observed in
asharism.
Mysticism and Kalam on many issues opposed philosophy and diverged from it in views. In
order to understand the essence of the relationship between philosophy and theology in Turkic
philosophy it is necessary to turn to history.
Key words: Mysticism, Kalam, Spiritually, Turkic Philosophy, E. Gilson, Religion.

DOĞU VE BATI MEDENİYETİNDE HÜKÜMDAR ANLAYIŞI: KUTADGU BİLİG
VE PRENS
Dr. Kishimjan ESHENKULOVA1
Özet
Bir devletin kim tarafından nasıl yönetilmesi gerektiği konusu antik çağdan itibaren gerek
Doğu medeniyetinde gerekse Batı medeniyetinde en çok tartışılan ve üzerinde çok sayıda eserlerin
kaleme alındığı konular arasındadır.
Bu bağlamda Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig ve Machiavelli’nin Prens (Il Principe) adlı
eserlerini Doğu ve Batı medeniyetlerindeki devlet ve hükümdar anlayışı konusunda birer örnek olarak
göstermek mümkündür. Her iki eserde de müelliflerin görüşlerinin merkezinde devlet ve hükümdar
konusu yer almaktadır.
Has Hacib’in eserinde bir hükümdarın nasıl olması ve bir devleti nasıl yönetmesi gerektiği
konusu adaletin sembolü Küntoğdu vasıtasıyla aydınlatılmaya çalışılır. Bunun yanı sıra hükümdarın
kişiliği ve sıfatı saadet sembolü Aytoldı, aklın sembolü Öğdülmiş ve kanaatkarlığın sembolü
Odgurmış gibi sembolik kahramanlarla tamamlanmaya çalışılır. Bu anlamda eser nasihatlarla dolu,
birer yol gösterici ve eğitici niteliğini taşır. Machivelli’nin eserinde ise aynı konu hükümdarın bir
devleti yönetebilmesi ve güçlendirerek ayakta tutabilmesi için neler yapması gerektiği çerçevesinde
ele alınır. Bu açıdan bakıldığında Kutadgu Bilig’de hükümdar algısı ideal bir ahlak anlayışıyla
örtüşürken, Prens’te hükümdar iktidarını ve hükümdarlığını devam ettirebilmesi için duruma göre
ahlaki ilkeleri değiştirme söz konusudur. Bu anlamda hükümdar algısı Machiavelli’nin eserinde daha
çok farklı boyutta şekillenir.
Bu çalışmada Kutadgu Bilig ile Prens eserleri çerçevesinde hükümdarın hem Doğu hem de
Batı medeniyetinde nasıl algılandığı karşılaştırmalı olarak incelemeye alınacak ve günümüz açısından
önemi üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yusuf Has Hacib, Machiavelli, Kutadgu Bilig, Prens, Doğu, Batı,
Devlet, Hükümdar, Ahlak.

THE CONCEPT OF THE PRINCE IN THE EASTERN AND WESTERN
CIVILIZATIONS: KUTADGU BİLİG AND THE PRINCE
Ph.D. Kishimjan ESHENKULOVA
Abstract
The issue of how a state should be ruled and by whom is one of the most debated issues and
many works were written on it in the Eastern and Western civilizations since ancient times. In this
context, the works of Kutadgu Bilig of Yusuf Has Hacib and Machiavelli’s The Prince (Il Principe)
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can be displayed as an example of the concept of the state and the ruler in the Eastern and Western
civilizations. In both works, the authors are focused on the subject of the state and the ruler.
Has Hacib tries to describe the issue of how a ruler should be and how to govern the state
through Kuntogdu who is a symbol of justice. In addition, the personality and features of the ruler
strengthened by other heroes such as Aitoldu, a symbol of happiness, Ogdulmish, a symbol of reason
and Odgurmish, a symbol of abstinent. In this sense, this work contains the useful guiding and
educating advice. In the work of Machivelli, the same issue is dealt with in the framework of what the
ruler must do in order to govern and sustain the state. From this point of view, while the concept of the
ruler in Kutadgu Bilig coincides with an ideal understanding of morality, in the Prince, the ruler can
change the moral principles to continue his power and sovereignty. In this respect, the concept of the
ruler is percieved in different dimension in the work of Machiavelli.
In this paper, how the ruler is perceived in both the Eastern and Western civilizations in the
frame works of Kutadgu Bilig

and the Prince are examined comparatively and their importance in

contemporary life are analysed.
Keywords: Yusuf Has Hacib, Machiavelli, Kutadgu Bilig, The Prince, East, West, State,
Ruler, Morality.

“FARÂBİ”NİN TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜNE KATKILARI
Doç. Dr. Kubilay KOLUKIRIK1
Özet
Farâbi, Türk İslam dünyasında yaşadığı dönemde ilim dünyasına katkı sunan önemli bir ilim
adamıdır. Farâbi daha çok Felsefe alanında tebarüz etmiş se de aslında, araştırmaları ve fikirleriyle
daha birçok bilim alanı ile meşgul olmuş bir şahıstır. Farâbî’nin araştırma yaptığı ve önemli katkılar
sunduğu alanlardan biri de şüphesiz müziktir. Bu çalışmadaki amacımız Farâbi’nin Türk müzik
kültürüne katkılarını, kaleme aldığı müzik teorisi kitaplarını ve bu bağlamda müzik anlayışını ortaya
koymaktır. Bunu yaparken müziğin temel konularına yaklaşımlarını değerlendirdik. Müzik teorisi
konusundaki düşüncelerini tespit ederken Farâbi’nin eserleri "el-Mûsîka’ l-Kebir, Kitabu İhsâ’ elÎkâ‘ât, Kitâbu’l-Îkâ‘ât ve Kitâbu İhsâ ul-Ulûm" adlı eserlerinden faydalandık. Çalışmada Doküman
Analizi yöntemini kullandık. Farâbi’nin Türk müzik kültürüne katkılarını daha çok felsefî bir bakış
açısıyla incelemeye gayret ettik.
Anahtar Kelimeler: Farâbi, Müzik, Müzik Teorisi.

CONTRIBUTIONS OF "FARABI" TO TURKISH MUSIC CULTURE
Assoc. Prof. Kubilay KOLUKIRIK
Abstract
Farabi is an important scholar who contributed to the world of science in the period he lived in
the Turkish-Islamic world. Farabi is more a philosopher in the field, but in fact, with his research and
ideas is a person who is engaged in many fields of science. One of the areas in which Farabi has
researched and made significant contributions is undoubtedly music. Our aim in this study is to reveal
Farâbi's contributions to Turkish music culture, his music theory books and his understanding of music
in this context. In doing so, we evaluated their approach to the fundamental issues of music. While
determining his thoughts on music theory, we have benefited from Farâbi's works "al-Mûsîka’ l-Kebir,
Kitabu İhsâ ’al-Îkâ‘ât, Kitâbu’l-Îkâ‘ât and Kitâbu İhsâ ul-Ulûm. We used Document Analysis method
in the study. We tried to examine Farabi's contributions to Turkish music culture from a philosophical
point of view.
Key Words: Farabi, İbni Sinâ, Music, Music Theory.
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THE PRICELESS TREASURES OF UZBEK CULTURE IN THE HISTORY OF
EAST-WEST SPIRITUALITY
Kurban SHADMANOV1
Abstract
At the present stage of the development of society one of the most important tasks is
socialization, comprehensive formation and development of the personality. In this sense, when we
look at the rich history and spiritual values of our people, and their spiritual heritage, which is
embodied in the world, we see how important these issues are today. It is well-known that the study of
any socio-historical problem and phenomenon requires the identification of the theoretical and
methodological foundations of the research. To put it another way, it is important that the research
strategy and program first determine the meaning, methods, principles, and imperatives of the
historical facts in the study to address the ideological influence and spiritual awakening in the East and
West. In this sense, the philosophical analysis of the role and significance of the Eastern philosophical
culture in the development of Western philosophical thinking must first be based on the scientific
accuracy of historical sources. From this point of view, the influence of the IX-XIV century Central
Asian Muslim philosophy, especially the Oriental Mamun Academy, on the influence and significance
of the medieval and Renaissance philosophy in Europe will undoubtedly help to educate our people,
especially the youth. This is because the influence of the Eastern peripatetics on Western philosophy
has been underestimated and is still poorly understood.
It is well known that philosophers born in Central Asia, of course, directly or indirectly
influenced the European philosophy. In this sense, the search, identification and study of these ties,
that is, communication is still important today.The study of history shows that, firstly, the philosophy
of the European Renaissance period depended on the spirit, the general laws and principles of that
period and also it goes without saying that all researchers have recognized the continuity of the Age of
the Renaissance with the Middle Ages.Consequently, it follows that the treatises of Central Asian
philosophers have also been studied by Europeans and have led them to the crucial stage of extending
the basics of philosophical intellectual knowledge. In other words, the works of Muslim scholars
constitute an integral part of the philosophical legacy of the Renaissance, and their research has also
been studied by Europeans and has led them to a crucial stage in extending the basics of philosophical
intellectual knowledge. On this basis, it is logical to conclude that our great ancestors, who created
their works in Persian-Arabic language, contributed much to the development of world philosophy and
science in general.
Key words: Culture, Spirituality, Central Asia, Analysis, Philosophy.
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BAĞIMSIZ KIRGIZİSTAN'DAKİ MİLLİ KİMLİĞİN OLUŞMASI
Meerim ERKINBEK KIZI1
Özet
Tarihin gelişmesine her daim yeni değişiklikler eşlik etmektedir. Bundan böyle bugünkü
dünya değişiklikleri küreselleşme süreci ile tamamlanmakta. Belirtilen sürecin dünyaca yayılması
sonucunda oluşmakta olan özdeşlik krizini inceleme, çağdaş dünyanın talebidir. Böyle durumlarda
“biz kimiz?” sorusunun güncelleştirilmesi her millet için hayati önemli olan sorundur. XX. yüzyılın
büyük devleti sayılan Sovyet Birliğinin dağılmasından sonra yeni devletler oluştu ve özdeşlik sorusu
daha bir kata yükseldi. XX. yüzyılın sonu – XXI yüzyılın başında devlet özdeşliği sorusunun oluşması
en ciddi ve dünya tarihini etkileyen sorunlardan biri olarak kendi başına bir nesnel fenomen
olmaktadır. Böylece bu dünyada kendi yerlerini arayan devletlerin milli düşüncesi yani ulusal özdeşlik
en önemli yer almaktadır.
Milli kimlik, sosyal kimliğin başka bir şekli gibi insanlığın sosyalleşme sürecinde ortaya çıkar
ve dile, kültüre, millete, bölgeye ve tarihe dayanarak milletin ve ülkenin kendini tanımasını sağlar.
Milli kimlik fenomeninin kaderi o milletin, halkın tarihi kaderiyle bir bütündür. Onun yapılanmasını
dil, kültür, özellikö karakter, mentalite, bilinç, ideoloji, din v.b sağlamaktadırlar. Bu kurumların
çalışmaları o ülkenin özelliğine doğrudan bağlıdır. Böyle bir koşullarda bağımsızlıklarına ulaşmış olan
Orta Asya halklarının kendi milli kimliklerini koruması, geçmiş tarihine geri dönmeleri ve kutsal
miraslarına tekrardan bakmak zorunda kaldılar. İşte bu vazife de hem büyük, hem de derin bir
yaratıcılık gücü talep eder. Orta Asya halkı olarak Kırgızlar da eski Türk dili konuşan halkların
birisidir. Çok zamanlardan beri Türk kültürü ve onun köküyle ilgili geniş kapsamlı araştırmalar yeterli
kadar yapılmamıştır. Günümüzde “Türk Uygralıkları” adlı türk halklarıyla ilgili yabancı bilim
adamları tarafından araştırmalar yapılmaktadır. Bütün Türk halklarına ait olan ortak türk tarihi,
kültürü, gelenekleri ve hatta ünlü isimlerinin de olduğunu tarih ve günlük hayat göstermektedir. Böyle
bir kaynağın başında Orhun Enisey yazıtları, Karahanitler devrinde yazılmış olan Yusuf Has Hacib’in
“Kutadgu Bilig” eseri, Mahmud Kaşgari’nin “Divani’si” v.b büyük miraslar olarak bırakılmıştır.
Millet özelliğini yansıtmak, onu tanıtmak ve tanımak tarihteki ünlü isimlerin beraberindedir veya bu
isimlerin o dönemlerde yazdıkları eserleri aracılığıyla da bir milletin bölümünü tespit etmek
mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Milli Kimlik, Küresseleşme, Kimlik Krizi.
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NATIONAL IDENTITY OF THE INDEPENDENT KYRGYZSTAN
Meerim ERKINBEK KIZI
Abstract
The development of history is constantly accompanied by new changes. In this connection,
nowadays global changes are complemented by a process of globalization. Research of the identity
crisis that is emerging as a result of the global expansion of thisprocess is a requirement of the modern
world. Under such circumstances, the actualization of the question “who are we?” - is a crucial issue
for each nation. After the collapse of the Soviet Union, which was considered a great power of the
twentieth century, new countries emerged, and the question of identity raised another step. And the
formation of the issue of country identity at the end of the twentieth century - the beginning of the
twenty-first century as one of the most serious and affecting world history problems is an objective
phenomenon itself. In connection with this, the national thinking of the countries that are looking for
their places in this world, that is, national identity occupies the most important.
Language, culture, especially character, mentality, consciousness, ideology, religion and so
on. The work of these institutions depends directly on the characteristics of that country. Under such
circumstances, the peoples of Central Asia, who had achieved their independence, had to preserve
their national identity, return to their past history, and look at their sacred heritage again. This task
demands both great and deep creative power. As the people of Central Asia, Kyrgyz is one of the
people who speak the old Turkish language. Since many times, extensive research on Turkish culture
and its root has not been done long enough. Today, bilim Turkish nationality ları is being researched
by foreign scientists. History and daily life show that common Turkish history, culture, traditions and
even famous names belong to all Turkish peoples. Orhun Enisey inscriptions at the beginning of such
a source, written in the period of the Karahanite Yusuf Has Hacib’s ad Kutadgu Bilig ”work, Mahmud
Kasgari’s“ Divani’si ”etc. were left as great heritages. It is possible to reflect the characteristics of the
nation, to introduce it and to recognize the famous names in the history or through the works written
by those names at that time it is possible to determine the part of a nation.
Key Words: National Identity, Globalization, Identity Crisis.

KLASİK DÖNEM TÜRK DÜŞÜNCESİNDE HİKMET VE ERDEM ANLAYIŞI
Doç. Dr. Mehmet Kasım ÖZGEN1
Özet
Bu bildiride klasik dönem Türk düşüncesinde ahlak felsefesi bağlamında hikmet ve erdem
anlayışı betimlenmeye çalışılacaktır. Bilindiği gibi felsefe tarihinin ilk büyük sistem filozofu olan
Platon ve Aristoteles ile felsefi okullarında ahlak felsefesi temelde erdem anlayışıyla bezenmiştir.
Buna göre insanın özselliği akılda temellenmektedir ve ahlaklılık ruhun arzu ve tutkular gibi diğer
yetilerini aklın rehberliği altında denetime tabi tutarak gerçekleştirilir. Çünkü erdemler ister
Platon’daki gibi tümel gerçeklikler olarak kavransın isterse Aristoteles’teki gibi toplumsal kökenleri
bulunan değerler olarak kavransın, aklın kurala tabi olması türünden bir ilişkiyi temsil eder. Türk
düşüncesi ise Hoca Ahmed Yesevi örneğinde görüleceği üzere ise erdem merkezli değerler anlayışı
karşısında onu aşacak tarzda hikmete dayalı bir ahlak anlayışını felsefenin merkezine
yerleştirmişlerdir. Aşacak tarzda diyoruz, çünkü erdemlerle ilgili anlayış bütünüyle yanlış değil, fakat
eksiktir; bu kabuğa odaklanarak özü kaçırmak demektir. Dolayısıyla buradaki ayrım felsefe ile hikmet
arasındaki, nasıl ile niçin soruları arasındaki hayati farka ilişkindir. İşte bu çalışmada hikmet merkezli
bir ahlak ile erdem merkezli ahlaki değerler dünyası arasında nasıl farklar olduğu ve bunun günümüze
kadar gelen yansımalarına değinilecektir. Hikmet ahlakında teselli/tatmin/mutluluk/hakka rıza en
yüksek amaçtır. Oysa erdem ahlakında nefsin/egonun mutluluğu önceliklidir. Nefse hâkimiyet ancak
nefsi arındırmakla olur. Bu da hikmet ahlakının bir gereğidir. Erdem ahlakında ise nefsi/ egoyu kontrol
vardır. Egoyu kontrol sonuçta, yine ego için yapılan bir davranıştır. Ancak hayattan gerçek bir teselli
alabilmek için nefsin hâkimiyeti önemlidir, nefsin sadece kontrol edilmesi değildir. Hikmet zihinler
için idrak, doğruluk ve merhamet demektir. Hikmet inancımızın ve ahlakımızın metafizik ve ruhani
boyutunu ortaya koyar. Doğruluk ve dürüstlük içinde yaşayabilmemiz için bizi hakikate sevk eder.
Hikmet yaptıklarımıza bir anlam ve amaç verir, bugün bu hikmet anlayışını yeniden keşif etmemiz
gerekiyor.
Anahtar Kelimleler: Hikmet, Erdem, Felsefe, Ahlak.

WISDOM AND VIRTUE IN CLASSICAL TURKISH THOUGT
Assoc. Prof. Mehmet Kasım ÖZGEN
Abstract
In this paper, the understanding of wisdom and virtue in the context of moral philosophy in
classical Turkish thought will be tried to be described. Plato and Aristotle, the first great system
philosopher in the history of philosophy, and moral philosophy are embellished with a sense of virtue.
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Accordingly, the essence of man is based on the mind and morality is realized by controlling the other
abilities of the soul such as desires and passions under the guidance of the mind. Because whether
virtues are conceived as holistic truths like in Plato, or as values that have social origins, such as
Aristotle, they represent a kind of relationship to reason. As in the case of Hoca Ahmed Yesevi,
Turkish thought has placed a wisdom-based understanding of morality in the center of philosophy in
the face of virtue-centered values. We call it transcendental, because the understanding of virtues is
not entirely wrong, but incomplete; this means focusing on the shell to miss the essence. So the
distinction here is about the vital difference between philosophy and wisdom, between how and why
questions. In this study, the differences between a wisdom-centered morality and a world of virtuecentered moral values and their reflections to this day will be discussed. Consolation / satisfaction /
happiness / consent in wisdom morality is the highest aim. However, in the morality of virtue, the
happiness of self / ego has priority. Dominance of self is only by purifying the self. This is a
requirement of wisdom morality. In virtue of morality, there is self-control. Controlling ego is
ultimately a behavior for the ego. But to get a real consolation from life, the dominance of the self is
important, not just the control of the self. Wisdom means understanding, truth and compassion for the
minds. Wisdom reveals the metaphysical and spiritual dimension of our faith and morality. It leads us
to the truth so that we can live in integrity and honesty. Wisdom gives meaning and purpose to what
we do, and today we need to rediscover this understanding of wisdom.
Keywords: Wisdom, Virtue, Philosophy, Ethic.

DOĞU DÜŞÜNCESİNDE GELİŞEN ADALET GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN BİR
İNCELEME
Araş. Gör. Mehmet KÜÇÜKÇENE1
Prof. Dr. İsmail AYDOĞAN2
Özet
Bu çalışmanın amacı, Doğu düşüncesinde gelişen çeşitli adalet görüşleri felsefi açıdan
incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, Türk ve Müslüman düşünürlerden Yusuf Has Hacib, Nasuriddin
Tusi ve Kınalızade Ali’nin adaleti nasıl tanımladığına ilişkin bakış açıları ele alınmaktadır. Bunun
yanında, yine Doğu’da Konfüçyüs’ün de adaletle ilgili görüşlerine yer verilmektedir. Yusuf Has
Hacib,in adalete ilişkin görüşleri incelendiğinde Kutadgu Bilig eserinde hükümdar olan KünTogdı’nın “adaleti” temsil ettiği görülmektedir ve hükümdarın önemli üç amacından birinin adaleti
sağlamak olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, eserde geçen “Adâlete istinat eden kanun, bu göğün
direğidir; kanun bozulursa gök yerinde duramaz” ifadesi adalete biçilen önemi göstermektedir.
Tusi’ye göre ise, adalet gerçek ortadır ve ortanın dışında kalan şeyler uçlarda yer almaktadır. Başka bir
deyişle, adalet her şeyin orta noktasıdır. Bunun yanında, Tusi, adaletin yalnız bir erdem olarak
görmemekte ve erdemlerin bütünü olarak ele almaktadır. Adaletin zıttı olan zulüm (adaletsizlik) de
yine erdemsizliklerin bütünüdür. Tusi için öncelikli olan ise sevgidir. Başka bir deyişle adalet,
sevginin bittiği ve olmadığı bir yerde başlar. Oysa sevginin olduğu yerde insanlar adalete ihtiyaç
duymayacaklardır. Osmanlı Devleti’nde yetişen âlimlerden birisi olan Kınalızâde Ali Efendi ise
adâleti, “elzem-i lâzım” olarak görmektedir. Başka bir deyişle, adaleti gerekli olanların en gereklisi
olarak tanımlamaktadır. Doğu toplumlarında adalet üstüne görüş bildiren Konfüçyüs ise, ahlaki olarak
olgunluğa erişen kişilerde bulunması gereken iyi işler yapma ve adalet erdemlerini iki önemli meziyet
olarak görmektedir. Adaletin asıl amacı ise insanlara hak ettiğini başka bir deyişle yerini vermektir.
Konfüçyüs’e göre adalet konusunda önemli diğer bir husus halkı yönetenlerin adil bir düzeni
sağlayabilmesidir. Sonuç olarak, bu örneklerden yola çıkıldığında Doğu düşüncesinde, toplumun ve
devlet yönetiminin merkezine adaletin yerleştirildiği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Adalet, Doğu Düşüncesi, Toplum.
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AN INVESTIGATION ON JUSTICE OPINIONS IN THE EASTERN THOUGHT
Res. Assist Mehmet KÜÇÜKÇENE
Prof. İsmail AYDOĞAN
Abstract
The aim of the study is to examine the philosophical aspects of various views of “justice”
concept developed in Eastern thought. For this purpose, the perspectives of Turkish and Muslim
thinkers Yusuf Has Hacib, Nasuriddin Tusi and Kâlızade Ali on how justice defines justice are
discussed. In addition, Confucius's views on justice are also included in the East. When Yusuf Has
Hacib's views on justice are examined, it is seen that Kün-Togdı, the emperor in the Kutadgu Bilig,
represents “justice” and one of the three important aims of the emperor is to provide justice in the
society. In addition, the statement in the work, “the law that refers to justice is the mast of this sky; if
the law is broken, the sky cannot stand in place” shows the importance attributed to justice. According
to Tusi, the justice is the real center, and things outside the center are at the extremes. In other words,
justice is the midpoint of everything. In addition, Tusi does not see justice as merely a virtue and treats
it as a set of all virtues. Oppression (injustice), which is the opposite of justice, is also the totality of
virtuelessness. For Tusi, the priority is love. In other words, justice begins in a place where love ends
and does not exist. However, people do not need justice where there is love. Kınalızade Ali Efendi,
one of the scholars who grew up in the Ottoman Empire, sees justice as an essential element. In other
words, he defines justice as the most necessary of the necessities. Confucius, who expressed his views
on justice in Eastern societies, sees the virtues of doing good work and the virtues of justice as two
important virtues that should be found in people who have reached maturity. The real purpose of
justice is to give people the place they deserve. According to Confucius, another important issue
regarding justice is the ability of the rulers of the people to maintain a fair order. As a result of these
examples, it is seen that justice is placed at the center of society and state administration in Eastern
thought.
Keywords: Justice, Eastern Thought, Society.

ANADOLU TÜRK BİLGELİĞİNİN KÜLTÜREL MAYASI VE RUH KÖKLERİ
Prof. Dr. Mehmet ÖNAL1
Özet
Tarihte ve günümüzde, Anadolu’nun farklı bir coğrafya ve farklı bir hayat tarzını temsil
ettiğini anlayıp edip, bunun sebeplerini araştırmaya ve incelemeye koyulan çok sayıda meraklı yazar,
filozof ve düşünür ismi sayılabilir. Öyle ya, bir Thales, bir Yunus Emre, bir Mevlana, bir El Cezerî, bir
Nasrettin Hoca, bir Fuzuli ve bir Şeyh Galip gibi ilim adamı, edebiyatçı, mistik ve halk bilgeleri
yetiştiren bu coğrafyada neler olup bittiğini merak etmemek mümkün mü? Bu meraklı yazarların en
son temsilcilerinden olduğunu düşündüğüm Hilmi Ziya Ülken’in Anadolu Kültürü, Yalçın Koç’un
Anadolu Mayası ve Mahmud Erol Kılıç’ın Anadolu Ruhu adını verdikleri üç eseri merkeze alarak
Anadolu gerçekliğini ve insan kumaşını ana hatlarıyla aydınlatmak mümkündür. Bu yüzden Anadolu
Türk bilgeliğinin kültürel kodlarını ve ruh köklerini ortaya çıkarmak için bu üç meraklı ilim erbabının
eserleri üzerinden örnekler sunup Anadolu’nun, mayasını, kültürel sentezini ve esoterizmini
geophilosophy bağlamında literatür taraması ve karşılaştırma yöntemiyle tartışmış olacağız. Bugün
hâlihazırdaki Anadolu kültür ve medeniyetinin oluşmasında, Orta Asya’dan getirilenler, yolda ona
katılanlar ve Anadolu’yu yurt tuttuktan sonra onda hazır bulunan özleri kendi potasında eritenler
ağırlıklı olarak bu serüvenin kurucu özneleri olan Müslüman Türklerdi. Bu yolla kendi nev-i şahsına
münhasır bir Anadolu bilgeliği şekillenmeye başlamıştır. Bu bilgeliğin ana kolu Ahmet Yesevi
geleneğinden süzülüp gelen ve insan-ı kâmil mertebesine ulaşmayı hedefleyen bir tasavvuf hareketidir.
İşte Anadolu medeniyetini mayalayan bu öz sadece tekkelerle sınırlı kalmayıp, medreselere, devlet
yönetimine ve halk bilgeliğine varana kadar toplumun tüm kesimlerini kendi rengine bürüdüğü için
başarılı bir ezoterik hümanizm hareketi olmuştur.
Anahtar Kavramlar: Anadolu mayası, Anadolu kültürü, Anadolu ruhu, Anadolu bilgeliği

CULTURAL YEAST AND SOUL ROOTS OF ANATOLIAN TURKISH WISDOM
Prof. Mehmet ÖNAL
Abstract
There are many curious writers, philosophers and thinkers who have understood that Anatolia
represents a different geography and a different way of life in history and today and started to research
and investigate the reasons for this. Is it possible not to wonder what is going on in this geography that
educates scientists, writers, mystics and folk sages such as Thales, Yunus Emre, Mevlana, Al-Jazari,
Nasreddin Hodja, Fuzuli and a Sheikh Galip? Hilmi Ziya Ülken's Anatolian Culture, Yalçın Koç's
Anatolian Yeast and Mahmud Erol Kılıç's Anatolian Spirit, which I think to be one of the latest
representatives of these curious writers, are centred on the Anatolian reality and human fabric.
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Therefore, in order to reveal the cultural codes and soul roots of Anatolian Turkish wisdom, we will
present examples through the works of these three curious scholars and discuss Anatolia's yeast,
cultural synthesis and esoterism in the context of geophilosophy through literature review and
comparison. In the formation of the current culture and civilization of Anatolia, those brought from
Central Asia, those who joined it on the road, and those who disseminated the essences that were
present in Anatolia when they arrived it, were predominantly Muslim Turks, the founding subjects of
this adventure. In this way, the wisdom of Anatolia, which is exclusively for its own sake, began to
take shape. The main branch of this wisdom is a Sufi movement, which is filtered from the Ahmet
Yesevi tradition and aims to reach the level of humanity (insan-ı kamil). This essence, which
fermented the Anatolian civilization, was not only confined to the dervish lodges, but became a
successful esoteric humanism movement because it covered all segments of society to its own colour
until it reached madrasahs, state administration and folk wisdom.
Key Concepts: Anatolian yeast, Anatolian culture, Anatolian spirit, Anatolian wisdom.

FARABİ FELSEFESİNDE DİL VE LİSAN AYRIMI ÜZERİNE BİR SORUŞTURMA
Doç. Dr. Mehmet ULUKÜTÜK1
Özet
Farabi Türk-İslam düşüncesinin klasik döneminin en etkili isimlerinden birisidir. İslam
felsefesinin başta mantık olmak üzere, ontoloji, epistemoloji ve ahlak ve siyaset alanlarından önemli
çalışmalar yapmıştır. Farabi’nin bu çalışmaları devraldığı Yunan felsefe geleneğinin mutlak bir taklidi
şekilde olmayıp, kendi inanç, bilgi ve değer dünyasının yansımaları şeklinde gerçekleşmiştir. Bu
durumun en bariz şeklini onun gramer-mantık ilişkilerinin ele aldığı yerlerde görebiliriz. Farabi,
aslında gramer-mantık ilişkilerini ele alırken Platon ve Aristoteles’in gündeminde olmayan bir konuyu
ele almaktadır. Platon ve Aristoteles içinde bulunduğu Yunan dünyası için gramer-mantık ilişkisi
sorun değildi, ama Müslüman dünya için bunun sorun olması kaçınılmazdı. Farabi Gramer-mantık
ilişkilerini incelerken mantığın karşısında bulunan gramer iki yönlü inceler: Dil ve lisan. Ona göre dil
düşünmeyle özdeşken, lisan düşüncenin dile getirilme yollarından biridir. Dil anlam merkezli iken
lisan lafız merkezlidir. Anlam kültürden kültüre değişmezken lafız değişebilmektedir. Anlam zorunlu
ve doğal olarak bütün insanların zihninde bulunur ama bu anlamların ifade edilmesi uzlaşıya dayalı
olup değişkendir. Bu tebliğde Farabi’de dil ve lisan arasındaki fark bazı yönlerden analiz edilecektir.
Farabi’nin dil-mantık ilişkisinde tercihinin anlaşılması, dil-düşünce arasındaki analizlerinin neye
tekabül ettiğinin fark edilmesi noktasında dil ile lisan arasındaki ayırımın bilinmesi önemli
görünmektedir. Bununla birlikte Farabi’nin lisan ve dil arasında öngördüğü ayrımın birtakım
problemlere de neden olduğu belirtilecek ve bu ayırım bazı noktalardan eleştirilecektir. Zira akla
dayalı düşüncenin evrenselliği ile kültürel dilin özgünlüğü arasında bir dengede Farabi aslında
düşüncenin evrenselliğine daha yakın durmaktadır. Ancak düşüncenin evrenselliği her durumda
kültürel özgünlükten taviz vermekten geçmektedir. Bu durum ise ortaya otantik olma, kendi olma
problemi çıkarmaktadır.
Anahtar kelimeler: Farabi, Dil-Mantık İlişkisi, Anlam, Lafız, Dil, Lisans.

AN INVESTIGATION ON THE DISTINCTION OF LANGUAGE AND LISAN IN
FARABI PHILOSOPHY
Assoc. Prof. Mehmet ULUKÜTÜK
Abstract
Farabi is one of the most influential figures in the classical period of Turkish-Islamic thought.
He carried out important studies in the fields of ontology, epistemology, morality and politics,
especially the logic of Islamic philosophy. Farabi’s work is not an absolute imitation of the Greek
philosophy tradition he took over, but rather reflections of his own world of belief, knowledge and
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value. The most obvious form of this situation can be seen where his grammar-logic relations deal. In
fact, when Farabi deals with grammatical-logic relations, he deals with an issue that is not on the
agenda of Plato and Aristotle. For Plato and Aristotle, the Greek world was not a problem, but for the
Muslim world it was inevitable. Farabi When examining grammar-logic relationships, the grammar
opposite to logic examines two ways: language and lisan. According to him, language is one of the
ways of expressing language thought while being identical with thinking. Language is centered and
lisan is centered. While meaning does not change from culture to culture, word can change. Meaning
is necessary and naturally found in all people's minds, but expressing these meanings is based on
consensus and is variable. In this paper, the difference between language and lisan in Farabi will be
analyzed in some ways. It is important to understand Farabi's preference in the language-logic
relationship and to know the distinction between language and lisan in order to realize what the
analysis of language-thought corresponds to. However, it will be stated that Farabi's distinction
between language and lisan causes some problems and this distinction will be criticized from some
points. Because in a balance between the universality of reasoned thought and the authenticity of
cultural lisan, Farabi actually comes closer to the universality of thought. But the universality of
thought is in any case compromised by cultural authenticity. This situation raises the problem of being
authentic and being own.
Key words: Farabi, Language-Logic Relationship, Meaning, Word, Language.

KÜLTÜRÜMÜZE AİT BİR LİDERLİK MODELİ: HİZMETKÂR LİDERLİK
Prof. Dr. Musa ÖZATA1
Özet
Bu çalışmanın amacı; Hizmetkar liderlik modelinin kültürümüzdeki yerinin ortaya
konulmasıdır. Çalışma, literatür taramasına dayalı, kuramsal bir çalışmadır.
İslam’da Liderlik anlayışının temeli Allaha kul olma ve onun yarattıklarına hizmet etme
esasına dayanmaktadır. Müslüman lider, yaratanın emirlerine ve Hz. Peygamberinin hadislerine göre
hareket eder. Hayat felsefesi adalet, güven, doğruluk ve hizmet etme üzerine kuruludur. Genel ve
tarihsel bir yaklaşımla incelendiğinde İslam'daki liderlik türlerinin manevi liderler, fikir liderleri ve
uygulama liderleri olmak üzere üç başlık altında incelendiği ve liderlerde en çok ön plana çıkan
özelliğin ise hizmetkârlık olduğu görülmektedir. Hizmetkârlık anlayışı, kişinin şahsi çıkar
gözetmeksizin sadece Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla kendisini başkalarına adaması ve onlara
hizmet etmesi olarak tanımlanmaktadır.
Hizmetkar liderlik, son zamanlarda üzerinde çok sayıda araştırma yapılan ve modern liderlik
modeli olarak takdim edilen liderlik modellerinden biridir. Hizmetkar Liderlik yaklaşımının, ilk olarak
Greenleaf’ın (1977) “The Servant as Leader” isimli makalesinde, “Lider bir hizmetkârdır” ifadesini
kullanmasıyla gündeme geldiği belirtilmekte ve literatürde hizmetkar liderlik modellerine örnek
liderler olarak genellikle Batı veya Uzakdoğu kültüründen örnekler sunulmaktadır. Oysa aslında
yüzyıllar önce Peygamberimiz tarafından “seyyidü’l-kavmi hâdimuhum: Bir kavmin efendisi, onlara
hizmet edendir” hadisinin Müslüman yöneticiler için gerekli çerçeveyi çizdiği ve Müslüman
yöneticilere hizmetkâr liderliği tavsiye ettiği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Liderlik, Liderlik Sitilleri, Hizmetkar Liderlik.

A LEADERSHIP MODEL OF OUR CULTURE: SERVVANT LEADERSHIP
Prof. Musa ÖZATA
Abstract
The aim of this study; It is to reveal the role of servant leadership model in our culture. This is
a theoretical study based on literature review.
The basis of the understanding of Leadership in Islam is based on the principle of being a
servant of Allah and serving his creations. Muslim leader, the creator's orders and the Prophet. Acts
according to the hadith of the Prophet. The philosophy of life is based on justice, trust, righteousness
and service. When the general and historical approach is examined, it is seen that the types of
leadership in Islam are examined under three headings as spiritual leaders, opinion leaders and
application leaders, and it is seen that servants are the most prominent feature of leaders. The sense of
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servitude is defined as a person's dedication and service to others, solely for the sake of God's consent,
without self-interest.
Servant leadership is one of the leadership models that have been researched recently and
presented as a modern leadership model. The Servant Leadership approach was first mentioned in
Greenleaf's (1977) article, Serv The Servant as Leader, mas using the phrase “Leader is a servant and
in the literature examples of servant leadership models are often presented as examples of Western or
Far Eastern culture. However, it is seen that centuries ago, the hadith of our Prophet, ’seyyidü kavlkavmi hâdimuhum: the lord of a people, who serves them”, provided the necessary framework for
Muslim rulers and recommended servant leadership to Muslim rulers.
Key Words: Leadership, Leadership Styles, Servant Leadership.

FARKLI FELSEFE GELENEKLERİ MÜMKÜN MÜDÜR?
Prof. Dr. Mustafa ÇEVİK1
Özet
Dünyanın birçok ülkesinde o kültüre ait felsefi yaklaşımlar, kuramlar ve gelenekler görmek
mümkündür. Özellikle Avrupa ülkelerinde her ülkenin veya her halkın kendine ait bir felsefi tarzı ve
duruşu olmuş ve bu daha sonra o halkın adıyla çoğunlukla anılan bir felsefi gelenek olarak
tanımlanmıştır. Örneğin Alman İdealizmi, Fransız Varoluşçuluğu, İngiliz Empirizmi vs. Türkiye’de
buna benzer bir felsefe geleneğinin varlığını söylemek zordur. Felsefe ile olan ilişkimiz, çoğunlukla
Avrupa’da ortaya çıkmış düşünce sistemlerinin Türkiye’deki temsilini ve taklidini yapmak şeklinde
olmuştur.
Oysa felsefi yaklaşımın ne problemleri ne de yapılış tarzının tekdüze ve herkesi bağlayan
biricik şekli olduğunu söylemek mümkün değildir. Felsefe tarihinde farklı geleneklerin ve düşünce
sistemlerinin ortaya çıkışını sağlayan şey kuşkusuz o halkların kültürel, siyasal, sosyal ve dini
mirasıdır. Bu mirasın oluşturduğu kişilik ve zihin yapısıyla felsefi problemlere yaklaşılınca farklılık
ortaya çıktığı gibi bizatihi bu farklılıktan kaynaklanan yöntem ve problem farklılıklarının da olduğunu
söyleyebiliriz. Yani Fransızlar eğer daha çok varoluşçuluk ve materyalizmin öncülüğünü yapmış ise
bunun kuşkusuz kültürel bir nedeni vardır. Yerel olan bu farklı yaklaşımların felsefe yapma tarzına ve
problemlerine yansıması olağan ve beklenen bir durumdur. Halkların içinde bulundukları medeniyetler
bu yolla kültüre, sanata, siyasete yansıdığı gibi düşünceye de yansıması beklenir. Felsefi etkinliğin
varlık gösterdiği her ülkede buna benzer bir durum olmasına rağmen Anadolu’da böyle belirgin bir
felsefi geleneğin ve çizginin oluşamamış olmasının elbette bir önemi vardır ve izahı da olmalıdır bize
göre. Türkiye’de yapılan felsefe çalışmalarının çoğunlukla pozitivizm ve neo-pozitivizm düşüncesinin
temsili çalışmaları gibi sönük kalmalarının nedenini araştırmak önemlidir. Hatta bu sorun felsefe
camiasının en önemli sorunu kabul edilmelidir. Çalışmamızın temel sorusu şudur: Felsefe yapmanın
bir tek tarzda mı yoksa farklı tarzda felsefe yapmak mümkün müdür? Buna bağlı olarak felsefe yapma
şeklini farklı kılan şey nedir? Kişiler mi kültür mü? Eğer kültür ise kendi kültürümüz üzerine felsefe
yapmak farklı felsefe tarzlarının ortaya çıkmasına yol açar mı? Bu ve buna benzer sorunları
çalışmamızda ele almayı düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Felsefe Geleneği, Felsefe Tarzı, Felsefe Kültürü.
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IS THE DIFFERENT PHILOSOPHY TRADITION POSSIBLE?
Prof. Mustafa ÇEVİK
Abstract
It is possible to see many philosophical approaches, theories and traditions depends on history
and culture of any countries of the world. Especially in European countries, each country or people
had their own philosophical style. And this was later described as a philosophical tradition, often
known by the name of these cultures. For example, German idealism, French Existentialism, English
Empiricism, etc.
In Turkey, it is difficult to say the existence of a similar philosophy tradition. Our relationship
with philosophy, has mostly been in the form of imitation and representation the system of thought
which emerged in Europe. However, neither the problems nor the way of the philosophical approach
are uniform and unique. It is undoubtedly the cultural, political, social and religious heritage of those
peoples that have led to the emergence of different traditions and systems of thought in the history of
philosophy. The difference in making philosophy sometimes arises from the personality and mind
structure of the heritage and sometimes from the method itself. In other words, if the French were the
pioneers of existentialism and materialism, there is undoubtedly a cultural reason. It is also normal and
expected that these different approaches, which are local, are reflected in different ways of doing
philosophy and problems. It is expected that the civilization accumulations of the peoples are reflected
in the way of thinking and philosophy as well as the culture, art and politics. Although there is a
similar situation in every country where philosophical activity exists, the absence of such a distinct
philosophical tradition and line in Anatolia is of course of importance and it should be explained why
it is not. The philosophy of the work done in Turkey is mostly important to investigate the causes of
work remains uninspiring as representative of positivism and neo-positivism thoughts. In fact, this
problem should be accepted as the most important problem of the philosophical community.
The main question of our study is: Is it possible to do philosophy in one way or in a different
way? What makes it different from the way you do philosophy? People or culture? If it is culture,
would it make different forms of philosophy to emerge on our own culture? We intend to address
these and similar problems in our study.
Key Words: Philosophy Tradition, Philosophy Style, Philosophy Culture.

AŞIK VEYSEL’İN ŞİİRLERİNDE BAZI FELSEFİ TEMALAR
Doç. Dr. Mustafa GÜNAY1
Özet
Bu bildiride felsefe-edebiyat ilişkisi bağlamında Aşık Veysel’in şiirinde dikkat çeken bazı
felsefi temalar ele alınacaktır. Aşık Veysel’in şiirlerinde derin ve yoğun bir düşünce örgüsü/boyutu ile
karşılaşırız. Veysel’de felsefi olarak nitelendirebileceğimiz başlıca temalar/sorunlar arasında şunları
sayabiliriz: Tanrı, evrenin varlığı, insanın varoluşunun anlamı, gelip geçicilik/değişme, benlik, aşk vb.
Veysel’in şiiri bir yaşama felsefesini dile getirir. Yol ve yolda olma mefatoru, insanın
varoluşsal yolculuğunu ifade eder. Bu bağlamda insan varoluşun gelip geçiciliği de Veysel’in önemli
bir temasıdır. Fanilik, geçicilik, ölümlü olma, onun hem dünyaya bakışını hem de insan görüşünü
etkiler. Onun şiirlerinde derdin, kederin insan varoluşun ayrılmaz bir parçası olduğu düşüncesi de yer
alır. Ölüm de önemli temalardan biridir.
Onun şiirinde hümanist bir anlayışla temel insanlık değerleri dile gelir. İnsanlar arasında
eşitlik anlayışı vurgulanır, ayrımlar ayrımcılıklar eleştirilir. Irkçılığa, dinciliğe, mezhepçiliğe ve türlü
ayrımlara, ayrımcılıklara karşı çıkan Veysel, birliğe, beraberliğe çağrı yapar ve asıl davanın “insanlık
davası” olduğunu vurgular. Aşk ve güzellik de onun şiirlerinde önemli ölçüde yer alır. Özne merkezli
bir güzellik anlayışı vardır.
Veysel, kimi şiirlerinde ise özellikle bir birey olarak benliğinden, kendinden, kendini
arayışından söz eder. Bir toprak şairidir Veysel, Anadolu toprağının şiiridir yazdığı ve söylediği.
Bildiride Aşık Veysel’in şiirlerinde açık ya da örtük olarak yer alan felsefi yönlerin irdelenmesi
amaçlanmaktadır.
Anahtar Kavramlar: Aşık Veysel, Şiir-Felsefe İlişkisi, Edebiyatta Felsefe.

THE SOME PHILOSOPHICAL THEMES IN AŞIK VEYSEL’S POEMS
Assoc. Prof. Mustafa GÜNAY
Abstract
In this paper, will be discussed the some philosophical themes that will draw attention in Aşık
Veysel's poem in the context of the relationship between philosophy and literature. We encounter a the
deep and intense dimension of thought in Aşık Veysel's poems. That can be described as philosophical
in Veysel are the following among the main themes/problems: God, the existence of the universe, the
meaning of human existence, the impermanence / change, self, love and so on.
Veysel's poem, expresses a philosophy of life. The road and the mefator of being on the road
express the existential journey of man. In this context, the transience of human existence is an
important theme of Veysel. Mortality, impermanence, being mortal affect both his view of the world
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and his human view. The distress and grief are an integral part of human existence in Veysel’s poems.
Death is also an important theme.
His poems is humanist, expresses to the basic human values. The understanding of equality of
people is emphasized and discrimination and discrimination are criticized. Love and beauty are also
important theme in his poems. His conception of beauty is centered on the Subject.
In some of his poems, Veysel especially speaks of his self as an individual, of himself, of selfsearching. Veysel who is a poet of earth, he wrote and sang the poem of Anatolian soil. The aim of the
paper is to examine as explicit or implicit to the philosophical aspects of Aşık Veysel's poems.
Key words: Aşık Veysel, The Relationship Between Poem And Philosophy, Philosophy in
Literature.

YUSUF HAS HACİP VE MACHİAVELLİ'DE AHLAK-SİYASET İLİŞKİSİ
Doç. Dr. Mustafa KAYA1
Özet
Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra "saadet veren bilgi" ya da kitabın içeriği göz önünde
bulundurulduğunda "bilgelik temelli devlet yönetimi" şeklinde tercüme edilebilecek Kutadgu Bilig adlı
bir eser kaleme alan Yusuf Has Hacip, ahlak ve siyasete dair tespitleriyle genelde İslam felsefesinin
özelde Türk-İslam düşüncesinin teşekkülünde önemli bir yere sahiptir. Çünkü bu eserde Yusuf Has
Hacip, İslami terminolojiyi kullanarak, Türk ahlak, hukuk ve politik düşüncesinin çeşitli özelliklerini
ortaya koymaktadır. Ahlak ve siyaset ilişkisinin kurulmasında temel kavramlar olan iyilik, doğruluk ve
adaleti, hem bireysel mutluluğun sağlanması hem de politik düzenin tesisi için zorunlu görmektedir.
Yusuf Has Hacip, bireyin sahip olması gereken ahlaki normlara, siyasal iktidarın da sahip olması
gerektiğini ifade ederek ahlak ve siyaset arasında sıkı bir ilişki olduğunu düşünmektedir.
Öte yandan bu eserden yaklaşık 500 yıl sonra 16. Yüzyılın başında Floransalı devlet adamı ve
tarihçi Niccolo Machiavelli tarafından yazılan İtalya'daki prenslikleri ele aldığı meşhur kitabı Prens
Batı siyaset felsefesinde yeni bir çığır açmıştır. Machiavelli Batı'da "insan nasıl yaşamalıdır?"
sorusundan hareket eden klasik siyaset felsefesi ya da Sokratik geleneğinin yerine "insanlar gerçekte
nasıl yaşıyorlar?" sorusundan hareketle siyaset felsefesindeki idealist ve ahlakçı çizgiyi terk ederek
siyaseti gerçekçi zemine oturtmuştur. Machiavelli siyasi davranışları "iyi", "kötü" gibi ahlaki
kavramlarla değil kendi gerçeklikleri temelinde ele almıştır. Siyasetin diğer toplumsal faaliyetlerden
ayrı bir mantığı ve işleyişi olduğunu düşünen Machiavelli, siyaseti ahlaktan ve dinden
bağımsızlaştırarak kendisinden sonra gelenleri etkilemiştir. Bu anlayış Makyavelizm şeklinde ifade
edilmiş ve çoğu kez amaca varmak için hiçbir kural, ilke ve değer tanımama şeklinde anlaşılmıştır.
İşte bu çalışmada Türk-İslam halklarının siyaset anlayışlarına ışık tutan Yusuf Has Hacip'in Kutadgu
Bilig adlı eseri ile Modern Batı siyaset geleneğinin öncüsü olan Machiavelli'nin Prens adlı eseri
karşılaştırılacaktır. Karşılaştırmada izlenecek yol ve yöntem ise her iki düşünürün insan doğasına
bakış açıları, iktidar ve meşruiyete dair yaklaşımları ve son olarak da ahlak ve siyaset ilişkisine dair
görüşlerinin tespiti şeklinde olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ahlak, Siyaset, İktidar, Meşruiyet, Adalet, Mutluluk.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MORALS-POLICY FOR YUSUF HAS
HACIP AND MACHIAVELLI
Assoc. Prof. Mustafa KAYA
Abstract
Yusuf Has Hacip who wrote the work in the name of Kutadgu Bilig which can be translated as
“the knowledge giving wellbeing” after Turks accepted Islam or “the wisdom-based state government”
when the book’s content is considered has an important place in formation of Islamic philosophy in
general and Turk-Islam thought in specific with his determinations related to the morals and policy.
Because Yusuf Has Hacip revealed his various properties of Turkish morals, law and policy thought in
this work with the use of Islamic terminology. He considered the happiness, trueness and justices,
which are the main concepts in the formation of morals-policy relationship, necessary in order to have
the individual happiness and form the political order. Yusuf Has Hacip considered that there are the
close relationship between the morals and policy as he stated that the political power should have the
moral norms that an individual should have them.
Moreover, Prince which is the famous book that was written by Historian Niccolo
Machiavelli, who was a stateman from Florence, 500 years later than this work in 16th century and
that the princedom in Italy was considered blazed a new trail in Western policy philosophy.
Machiavelli put the policy on a realistic base as he gave up the idealist and ethic line in the policy
philosophy from the point of question which is “How do people live really?” instead of the classical
policy philosophy or Socrates tradition which starts from the question “How should people live?” in
West. Machiavelli considered the political behaviors on the base of their realities but not with the
moral concepts such as “good”, “bad”. Machiavelli who thought that the policy has a different logic
and functioning from other social activities affected the further people as he liberalized the policy
from the morals and religion. This perception was stated as Machiavellism and it was understood as
not accepting any rules, principle and value mostly in order to get the aim. So in this study, the work
in the name of Kutadgu Bilig of Yusuf Has Hacip who enlightened the policy perceptions of TurkIslam people and the work in the name of Prince of Machiavelli who was the leader of modern
western policy tradition will be compared. The itinerary and method for the comparison will be the
determination of these philosophers’ viewpoints on the human nature and their approach to the
government and legitimacy and lastly, their views on the morals-policy relationship.
Key Words: Morals, Policy, Government, Legitimacy, Justice, Happiness.

NURETTİN TOPÇU’DAN ALBERT CAMUS’YE
- ÇAĞDAŞ İKİ “İSYAN AHLÂKI” ESERİNİN KARŞILAŞTIRMASIDr. Mustafa KÖK1
Özet
Nurettin Topçu, Sorbonne’da 25 yaşındayken savunduğu bir ahlâk felsefesi mahiyetindeki
tezinin adını “Conformisme et Révolte (Paris, 1934): Uysallık ve İsyan (İsyan Ahlâkı) koyarken;
Albert Camus de bir Fransız olarak 1951 sonunda 38 yaşındayken yayımladığı ünlü ahlâk felsefesi
eserinin adını “L’Homme Révolté: Başkaldıran (İsyan Eden) İnsan koymuştur. Acaba bu iki büyük
düşünürün, Topçu ile Camus’nün öngördükleri “isyan” kavramı ne anlama geliyor? Kim neye isyan
edecek ve niçin isyan edecek? Özellikle ne adına isyan edecek; isyan anlayışlarının kaynağında ne
var?
Topçu’nun isyan kavramının temelinde, insanı hürriyetinden eden, kendini esir alan iç tabiatı
ve ondan kaynaklanan hazları, ihtirasları ile dışarıdan gelen toplumsal değer, alışkanlıklar ve
toplumsal otorite var. Camus’nün isyan kavramının temelinde ise insan hayatının anlamsızlığı,
absürtlüğü, adaletsizlikler ve ölüme mahkûm oluşu ile maruz kaldığı kötülükler ve bütün bunlardan
doğan hürriyetsizlik var. Topçu’da bu esaretten kurtuluşun yolu, sorumluluk ilkesini merkeze aldığı
bir ahlâk felsefesiyle ve kendisini esir alan her türlü kuvvete isyan iradesiyle karşı koymaktır. Ama
bunu yaparken asıl gaye, ilâhî iradeyi kendi sorumluluk iradesiyle birleştirmek, metafizik bir
çerçevede ve tek kelimeyle “Allah’ın insanda isyanını sağlamak”tır. Camus’de ise her başkaldırma,
bir haksızlığa karşı olur. O halde başkaldırıda bizi harekete geçiren şey, adalet duygusudur. Camus,
başkaldırmanın temeline böyle “yüce” bir ilkeyi yerleştirir. Öyleyse başkaldırma, kötülüğü,
adaletsizliği inkâr etme, bunların yerine iyiliği, adaleti hukuku yerleştirme anlamına gelir. Böylece de
absürt aşılmaya çalışılır. Camus’ye göre Metafizik başkaldırıda kişi; ölüm, adaletsizlik, kötülük gibi
olumsuzluk sebepleri olarak Tanrıyı gördüğü için böyle bir insan “ille de Tanrısız değildir” ama ister
istemez kutsala karşı çıkar ve bu anlamda metafizik başkaldırı ateizme kadar varır.
İşte, bu iki “isyan ahlâkçısı”nın, bu görüşlerini nasıl temellendirdiklerini, anarşizm-nihilizm
vb. çağdaş akımlar karşısındaki benzerlik ve farklarını, analitik bir yöntemle ortaya koymak, bu
tebliğin çerçevesiyle birlikte amaçları olacaktır.
Anahtar kelimeler: Felsefe, Başkaldırı, Ahlâk, Temellendirme.
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FROM NURETTİN TOPÇU TO ALBERT CAMUS
-Comparing Two Contemporary “Revolt Ethics” WorksAsst. Prof. Mustafa KÖK
Abstract
When Nurettin Topçu defended his thesis which was by way of ethics philosophy in
Sorbonne, and entitled the thesis as “Conformisme et Révolte” (Paris, 1934): Conformism and Revolt,
Albert Camus as French when he was 38 at the end of 1951, was entitling his famous ethics
philosophy work as “L’Homme Révolté”: Revolter Human. What does the concept of “revolt” which
was envisaged by these two great thinkers, Topçu and Camus, mean? Who will revolt against what
and why? Especially for what they will revolt; and what is there in the source of their revolt
perception?
On the basis of Topçu's concept of revolt, there is an inner spirit with pleasures and ambitions
which makes deprived of liberty and captures oneself and there are social value, habits and social
authority which come externally. Beside on the basis of Camus's concept of revolt, meaninglessness
and absurdity of human life which exposed to malignancy with injustice and sentencing to death and
there is lack of liberation which is born of all these things. According to Topçu, the way out of this
captivity, is to resist with an ethics philosophy that takes the principle of responsibility as its centre
and any force that takes it captive with the will of revolt. However in doing so the main purpose is to
combine divine will with its own will of responsibility, and in a metaphysical framework and in a
single word is to ensure “the revolt of Allah in the man”.
In Camus, every rebellion is against an injustice. So what drives us in revolt is the sense of
justice. Camus places such a “supreme” principle at the base of the revolt. Then revolt means denying
malignancy and injustice and replacing them with goodness, justice and law. Thus, absurdity is tried to
be overcome. According to Camus, the person in metaphysical revolt; such a person “is not
necessarily Godless”, for he sees God as the causes of death, injustice, and malignancy but inevitably
he opposes the blessed one and in this sense the metaphysical revolt reaches to atheism.
Here, how these two “Revolt Ethics” base their views, to reveal the similarities and
differences between contemporary movements as anarchism-nihilism etc. in an analytical way will be
the purposes and the framework of this paper.
Key words: Philosophy, Revolt, Ethics, Justification.

CUMHURİYET DÖNEMİNDE İZMİR’DE BİR PEDAGOJİ OKULU: MUSTAFA
RAHMİ VE ÇEVRESİ
Prof. Dr. Mustafa ÖZSARI1
Özet
Mustafa Rahmi Balaban (1888-1954), Cumhuriyet döneminde, özellikle Atatürk ve İnönü
dönemlerinde İzmir’de felsefe grubu alanında etkili çalışmalar yapmıştır. O, ansiklopedik bilgi yayma
anlayışının son temsilcilerindendir; Mustafa Rahmi’nin felsefe ve felsefenin alt alanlarına dair
İzmir’de çıkan Fikirler dergisinde 112 makalesi yayımlanmıştır. Bunlara ilâve olarak yazar, İzmir’de
Müslüman’ın Sesi başlıklı bir de dergi çıkarmıştır. Mustafa Rahmi’nin ayrıca telif ve tercüme 85 adet
kitabı vardır.
Mustafa Rahmi’nin çalışmaları ağırlıklı olarak felsefe, pedagoji, psikoloji, ahlâk vb. doğrudan
felsefe veya felsefenin alt alanları ile ilişkilidir. Müellifin amacı Türk insanın yetişmesi, gelişmesi ve
Türk kültürünün yükselmesidir. Yazar, yükselme ve yükseltmenin felsefî manasını da açıklar. Yazara
göre, her devrin kendine mahsus bir insan örneği vardır. Mustafa Rahmi’nin yaşadığı dönemin insanı
ise kendisindeki doğadan gelen kuvvetleri geliştirerek daha gürbüz, daha tabiata hakim, topluma daha
fazla hizmet eden bir insandır.
Mustafa Rahmi, yaklaşık 40 yıllık yazı hayatı boyunca daima insanı ve insanın eğitimini
merkeze almıştır. O, İsviçre’deyken, Pierre Bovet, Edouard Claparede, Adolf Ferriere, Theodor
Flournoy gibi eğitimci ve felsefecilerin derslerine katılmıştır. Türkiye’ye döndüğünde, bir yandan
hocalarının kitaplarını, öte yandan Fustel De Coulanges, E.T. Smith, Şarl Verner, P. Stapper, William
M. Dougal, Grant Conklin, M. Montesori, James Jeans, Oliver Lodge John Dewey gibi çağdaş Batılı
bilim adamlarının eserlerinden bazılarını Türkçe’ye tercüme etmiştir.
Mustafa Rahmi’nin çalışmaları sadece tercümeden ibaret değildir. O, aynı zamanda Mevlana
Celalettin Rumî, Muğlalı İbrahim Şahidî gibi Türk filozoflarını okumuş ve okutmuştur. Böylece Doğu
ve Batı düşünce sistemlerini birinci el kaynaklardan anlama imkânı elde etmiştir. Bu iki düşünceyi
belirli bir akıl süzgecinden geçirmiş, ulaştığı sonuçları İzmir’de oluşturduğu geniş entelektüel çevreye
yaymıştır. Böylece İzmir’de 1922-1950 yılları arasında Mustafa Rahmi ve Çevresi diye
adlandırılabilecek bir felsefe ve pedagoji çevresi oluşmuştur.
Bu bildiride önce Mustafa Rahmi hakkında kısa bilgi verilecek, ardında onun oluşturduğu ve
yaygınlaştırdığı pedagojik ve felsefî düşünceler doğrudan kendi yazdıklarından hareketle analiz
edilecektir.
Anahtar Kelimler: Mustafa Rahmi ve Çevresi, Cenevre Pedagoji Enstitüsü, Pedagoji,
İzmir’de Eğitim.
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A PEDAGOGY SCHOOL IN IZMIR DURING THE REPUBLICAN PERIOD:
MUSTAFA RAHMI AND ITS CIERCLE
Prof. Mustafa ÖZSARI
Abstract
Mustafa Rahmi Balaban (1888-1954) made effective studies in the field of philosophy group
in Izmir during the Republican period, especially Atatürk and Inönü periods. He is one of the last
representatives of encyclopedic knowledge dissemination; Mustafa Rahmi’s 112 articles were
published in the journal Fikirler published in Izmir on the philosophy and subfields of philosophy. In
addition, the author published a magazine entitled Müslümanın Sesi in Izmir. Mustafa Rahmi also has
85 books in copyright and translation.
Mustafa Rahmi’s works mainly focuses on philosipy, pedagogy, psychology, morals, and so
on. These are directly related to philosopy or subfields of philosopy. The purpose of scholar is the
upbinging and development of Turkish people and the rise of Turkish culture. The author also explains
the philosiphical meaning of ascension and development. According to the author, each period has its
own human example. The people of period in which Mustafa Rahmi lived were more robust, more
dominant in nature and serving society more by developing the forces coming from his nature.
Mustafa Rahmi has always focused on people and their education. While in Switzerland, he
attended lectures by educators and philosophers suçh as Pierre Bovet, Edouard Claparede, Adolf
Ferriere and Theodor Flournoy. When he returned to Turkey, while his theacher’s works, o the other
hand Fustel De Coulanges, E.T. Smith has translated some of the works contemporary Western
scholars such as Charles Verner, P. Stapper, William M. Dougal, M. Montesory and John Dewey.
Mustafa Rahmi’s works is not just translations. He also read and Turkish philosophers such as
Mevlana Celalettin Rumi and İbrahim Şahidi. Thus, the Easters and Western thought systems have the
possibility to understand first-hand sources. He passed these two ideas through a certain mind filter
and spread his conslusions to the broad intelectual ciercle he created in Izmir. Thus, between the years
1922-1950 in Izmir, Mustafa Rahmi and his ciercle can be called a philosopy and pedagogy ceircle
was formed.
In this paper, firstly, bries information about Mustafa Rahmi will be given and then Mustafa
Rahmi’s pedagogical and philogogical thoughts will be analyzed directly from his own writings.
Key Words: Mustafa Rahmi, Geneva Pedagogy Institute, Pedagogy, Education in Izmir.

TÜRK HALKLARININ FELSEFİ DİL MİRASI - ATASÖZLERİ
Prof. Dr. Nadir İLHAN1
Özet
Kendine özgü gelenek görenekleriyle birlikte örfünü, töresini, sanatını, edebiyatını kısaca
kültürünü oluşturabilen, bunu da kendi diliyle ifade edebilen topluluklar millet vasfını
kazanabilmektedirler. Milli kimliğin yansımalarının ürünü olan atasözleri bir milletin uzun tarihi
geçmişlerine bağlı edindikleri deneyimlerinin ürünü olarak ortaya koydukları ve dillerinin el verdiği
ölçüde, dili kullananların ifade yeteneklerine bağlı olarak oluşturdukları, kalıplaşmış yargılı anlatımlar
ile kalıplaşmış söz birlikleridir.
Millî duyuşların, sosyal yaşayışların ve toplumsal değerlerin bir sonucu olarak ortaya
çıkarılan atasözleri milletlere özgü bir anlayışla ifade edildikleri, milletlerin olaylar durumlar
karşısındaki anlayışını yansıttığı için milletlere özgüdür, millîdir. Türk toplumunun tarihten getirdiği
ahlaki değerlerinin, gelenek ve göreneklerinin, yani kültürünün bir yansıması olarak ortaya çıkardığı
atasözleri de kendine özgüdür. Bu manada atasözleri Türkün millî değerlerini yansıtan, kültür tarihiyle
ilgili önemli ipuçları veren Türk dil felsefesinin dil imbiğinden süzülmüş cevherleridir.
Türk dilinin tarihin derinliklerine uzanan köklü geçmişine bağlı olarak, geniş coğrafyalarda
yazı dilleri hâline dönüşmesinin bir sonucu olarak, ana dildeki temel kelimelerde bir takım sessel
değişmeler ile söz varlığında bir kısım farklılaşmalar olmuştur. Lehçeleşmenin sonucu olarak bir
takım farklılıklar oluşsa da milletin dil anlayışına, milletin ortak kültürüne bağlı olarak kullanılan
kelimeleri, bu kelimelerle kurulan atasözleri Türk dilinin tarihî dönemlerden itibaren bütün
lehçelerinde benzer kullanımlarla varlığını sürdürmektedir.
Bugün Türk halkları arasında yaygın olarak kullanılan "Dağ dağa kavuşmaz insan insana
kavuşur" atasözü bundan yaklaşık bin yıl önce, içinde bulunduğumuz coğrafyadan çok uzaklarda
yazılan Divanu Lugati’t-Türk’de geçen "Tag tagka kavuşmas, kişi kişike kavuşur" atasözüdür. Bin yıl
öncesinde ortaya konulan bu anlayış bugün de Türk coğrafyasında Türk halklarının ortak anlayışı
olarak varlığını devam ettirmektedir. Yine Anadolu sahasında kullanılan "Kurt komşusunu yemez."
atasözü XV. yüzyılda "Kurt konşısın incitmez", XI. yüzyılda "Böri konşısın yimes." (Aksoy 1991: 28)
şeklinde kullanılmıştır.
Türk halklarının ortak mirası olan atasözleri bir kısım fonetik değişimler, bazı kelime
farklılıkları olsa da aynı düşüncenin ortak ürünleri olarak varlığını farklı coğrafyalarda
sürdürmektedir. "Gülme komşuna gelir başına" atasözünün Kazak Türkçesinde "Külme dosuna, keler
basına" (Aksan 1996: 33) "Aç tavuk düşünde arpa görür" atasözü, Azeri Türkçesinde "Aç toyug
yuhusunda darı görer.", "Sütten ağzı yanan ayranı üfleyerek içer.", Türkmen Türkçesinde "Sütde ağzı
pişen suni üflep içer"(Çotuksöken 1992: 16) gibi fonetik farklılıklarla kullanıldığı görülmektedir.
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Yine bir kısım farklılıklar olmakla birlikte Türkiye Türkçesinde kullandığımız pek çok
atasözümüz Karaçay Malkar Türkçesinde de kullanılmaktadır. "İyiylik eden iyilik bulur" sözü Karaçay
Malkar Türkçesinde "İgilik etsen - igilik tabarsa" şeklinde, "Ölmüş eşek kurttan korkmaz" atasözü
"Ölgen eşek börüden korkmaz" (Ortabaeva 1990: 28-29) şeklinde kullanılmaktadır.
Bu bildiride Türk halklarının ortak değerlerinin koruyucusu, taşıyıcısı olan Türk dilinin
kalıplaşmış en veciz ifadeleri olan atasözleri ve onlardan hareketle atasözlerine yansıyan toplumsal
algı üzerinde durulacaktır.
Anahtar kelimeler: Atasözü, ortak kültür, milli bilinç

PHILOSOPHICAL LINGUISTIC HERITAGE OF THE TURKISH NATIONS PROVERBS
Prof. Nadir İLHAN
Abstract
Communities with a unique language to express their culture can be described as a nation.
Proverbs are stereotypes that are formed as a product of the experiences of a nation based on their long
historical backgrounds and formed to the extent that their language allows, depending on the
expression abilities of the users. Proverbs, which are revealed as a result of national sensations, social
lives and social values, are unique to nations because they reflect the understanding of nations against
events. The proverbs that emerged as a reflection of the culture of Turkish society are also unique. In
this sense, proverbs are important products of the philosophy of Turkish language which reflects the
national values of Turkey and give clues about cultural history.
Although there are some differences between languages as a result of dialecting, the words
used in connection with the common culture of the nation and the proverbs established with these
words continue to exist in all dialects of the Turkish language from the historical periods with similar
uses. The proverb " Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur.", which is widely used among the
Turkish peoples today, is the proverb " Tag tagka kavuşmas, kişi kişike kavuşur" in Divanü Lugati’tTürk, which was written about a thousand years ago in far from our geography. This understanding,
which was put forward a thousand years ago, continues to exist as a common understanding of Turkish
people in Turkish geography. Proverbs, which are common heritage of Turkish nations, exist in
different geographies even though there are some phonetic changes and some word differences. It is
seen that the proverb "Gülme komşuna gelir başına" is used as "Külme dosuna, keler basına" in
Kazakh Turkish; the proverb "Aç tavuk düşünde arpa görür" is used as "Aç toyug yuhusunda darı
görer." in Azerbaijani Turkish with phonetic differences. In this paper, the proverbs, which are the
expressions of the Turkish language, which is the protector and bearer of the common values of
Turkish peoples, and the social perception reflected in the proverbs will be discussed.
Key Words: Proverb, common culture, national consciousnes

NURETTİN TOPÇU'NUN EĞİTİM ANLAYIŞININ GÜNÜMÜZDEKİ EĞİTİM
ANLAYIŞI İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Öğr. Üyesi Neslin İHTİYAROĞLU1
Fatma ÖRSDEMİR
Özet
Bu araştırmanın amacı, Nurettin Topçu’nun eğitim anlayışı çerçevesinde, Türk eğitim
sistemindeki süreçleri incelemektir. Bilim ve teknoloji alandaki hızlı gelişmeler toplumsal hayatta
önemli dönüşümlere neden olmaktadır. Her alanda yaşanan değişim dinamikleri sonucu ortaya çıkan
ihtiyaçların karşılanabilmesi için yeni eğitim yaklaşımı ve programlarına gereksinim duyulmaktadır.
Bu bağlamda, Türk eğitim sisteminde, mevcut gelişmelerle birlikte gelecek perspektifini de göz
önünde bulunduran yeniden yapılanma çalışmaları devam etmektedir. Nurettin Topçu’nun, Türk
eğitim sistemine ilişkin özgün çalışmaları incelendiğinde, düşüncelerinin yalnız yaşadığı dönemle
sınırlı kalmadığı, mevcut durumda da önemli ölçüde geçerliliğini koruduğu ve bazı konularda
geleceğe de ışık tuttuğu görülmektedir. Bu noktadan hareketle Türk eğitim sistemini, Nurettin
Topçu’nun eğitime yönelik görüşleri çerçevesinde analiz eden bu çalışmada kültür ve tecrübeler
boyutu çalışmaya dahil edilerek, eğitimin dünü, bugünü ve geleceği arasında köprü kurmak
amaçlanmaktadır. Nurettin Topçu ile Türk Eğitim Sistemini Yeniden Düşünmek adlı çalışmada,
Nurettin Topçu’nun eğitim anlayışı, mevcut uygulamaları ve MEB 2023 Eğitim Vizyonu ile
karşılaştırılmak suretiyle günümüze yansımaları ortaya çıkarılmıştır. Bulgu ve yansımalarından
hareketle ulaşılan sonuçlara ve önerilere yer verilmiştir.
Araştırmanın yöntemi, bu çalışma nitel araştırma modelinde tasarlanmıştır. Araştırmada
kullanılan kaynaklar amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Verilerin toplanmasında
nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Verilerin analizinde nitel veri
analizlerinden betimsel analizi kullanılmıştır. Araştırmanın geçerliği iç geçerlik ve dış geçerlik olarak,
güvenirliği ise iç güvenirlik ve dış güvenirlik olmak üzere iki yönden ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Nurettin Topçu, Türk Eğitim Sistemi, 2023 Eğitim Vizyonu.

RE-THINKING TURKISH EDUCATION SYSTEM WITH NURETTİN TOPÇU
Asst. Prof. Neslin İHTİYAROĞLU
Fatma ÖRSDEMİR
Abstract
The aim of this research is to examine the processes in the Turkish Education System within
the framework of Nurettin Topçu's understanding of education. Rapid developments in the field of
science and technology lead to important transformations in social life. In order to meet the needs
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arising from the dynamics of change in every field, new educational approaches and programs are
needed. In this context, the restructuring studies in the Turkish Education System, which takes into
consideration the current developments as well as the future perspective, are continuing. When
Nurettin Topçu's original studies on the Turkish education system are examined, it is seen that his
thoughts are not limited to the period in which he lives, but they are still valid in some cases and shed
light on the future in some subjects. From this point of view, this study analyzes the Turkish Education
System within the framework of Nurettin Topçu's views on education and aims to bridge the past,
present and future of education by including the dimension of culture and experience. In the study
titled Rethinking the Turkish Education System with Nurettin Topçu, Nurettin Topçu's understanding
of education, its current practices and its reflections to the present day have been revealed by
comparing with the Education Vision of MEB 2023. Conclusions and recommendations based on the
findings and reflections are included.
Method of research, This study was designed in qualitative research model. The sources used
in the research were determined using purposeful sampling method. In the data collection, document
analysis, one of the qualitative research techniques, was used. Descriptive analysis, one of the
qualitative data analysis, was used in the analysis of the data. The validity of the study was evaluated
as internal validity and external validity, and its reliability was evaluated in two ways as internal
reliability and external reliability.
Keywords: Nurettin Topçu, Turkish Education System, 2023 Education Vision.

PROF. DR. EROL GÜNGÖR’ÜN DÜŞÜNCESİNDE İSLAM TASAVVUFUNUN
MESELELERİ
Doç. Dr. Neşide YILDIRIM1
Özet
Erol Güngör (25 Kasım1938-İstanbul, 24 Nisan 1983), yirminci yüzyılda Türkiye’de yetişmiş
önemli bir akademisyen, fikir ve düşünce adamlarından birisidir. Kırşehir’de doğmuş, 1956 yılında
Kırşehir Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde öğrenim görmüş, orada hocalık
yapmıştır. Son olarak Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü görevinde bulunmuş, bu görevini sürdürürken
genç yaşında ve en verimli çağında aramızdan ayrılmıştır. Kısa ömrüne çok sayıda eser sığdırmış,
akademik çalışmalarının yanında günlük olaylara da ışık tutacak makale ve yayınları olmuştur. Diriliş,
Türk Yurdu, Hisar, Yol, Ülkücü Öğretmen, Töre, Türk Edebiyatı, Millî Kültür, Yeni Düşünce, Yeni
Sözcü, Türk Kültürü, Millî Eğitim ve Kültür, Konevî, Hamle, Ortadoğu, Millet gibi dergi ve gazetelere
yazdığı makalelerle geniş okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Onun psikolojik araştırmalarıyla ilgili ilmî
yayınları da, daha çok bu dergilere yazmış olduğu makalelerinden oluşur. Kitapları da aynı değerdedir.
Hayatı boyunca önemli çalışmalara imza atmıştır. Eserlerini; Telif Kitapları, çeviri kitapları ve
makaleleri şeklinde kabataslak olarak ayırmak mümkündür. Güngör’ün eserlerinden istifade ederek
görüşlerini tahlil etmek; bu cümleden hareketle onun doğduğu bu topraklarda son telif eseri olan
“İslam Tasavvufunun Meseleleri”ni incelemek; bu eseri hangi amaçla ve niçin yazdığını tartışmak, bu
vesile ile rahmetli Güngör’ü memleketinde tekrar hatırlamak ve hatırlatmak bu çalışmanın ana
gayesidir.
Güngör, İslam Tasavvufunun Meseleleri’ni yazmaya üç unsurun sebep olduğunu
belirtmektedir. Birincisi ve en önemlisi, “İslamın Bugünkü Meseleleri” adlı eserini neşrettikten sonra
okuyucuların ve özellikle de gençlerin, bu konunun eksik olduğunu belirtmiş olmalarıdır. İkincisi
literatür taraması ve şahsi soruşturmalarında Türkiye’de tasavvufun çok konuşulduğunu fakat çok az
ciddi bilgi bulunduğunu, üçüncüsü de tasavvufa karşı son yıllarda gittikçe ilginin artmış olmasıdır.
Tasavvuf konusunda bugüne kadar çıkan kitap ve makalelerin çoğunlukla dinin nasları
üzerinde yoğunlaşmış olduğu görülmektedir diyor. Oysa Güngör, tasavvufun İslam’daki yeri
konusunda din âlimleri elbette yazı yazabilirler, yazmalıdırlar da. Fakat İslam Tasavvufu “İslam
Medeniyet ve Kültürünün özel bir yanı olmak itibarıyla incelenmeye değer olmalıdır” diyor.
“Tasavvufun dini ve felsefi düşünce tarihindeki kaynakları nelerdir? Gelişmesi ve teşkilatlanması nasıl
olmuştur? İslam dünyasındaki fonksiyonu hakkında neler söylenebilir? Bunlar ve benzeri sosyolojik
soruların yanında bir de felsefi ve psikolojik sorular var: Mistik yaşantının mahiyeti ve kıymeti nedir?
Mistik iddialar ne türlü kriterlerle tahkik edilebilir? Mistik bilgi ile ilmi bilgi arasındaki fark nedir?”
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Şüphesiz ki tasavvuf, sadece İslami boyutuyla değil, İslam öncesi ve sonrasında varlığını
sürdürmüştür. Bu sürdürmede az veya çok etkilenmeler de söz konusudur.
İslam’ın yenidünyada nasıl yorumlanacağı, bugün nasıl bir din hayatı yaşamak gerektiği
sorusu karşısında tasavvufi düşünce ve onunla ilgili uygulamalar, tarihten günümüze zaman zaman
şiddetli ve bazen de durgun bir şekilde tartışılarak devam edegelmiştir. Güngör, bugün Müslümanların
din ve sosyal hayatını yeniden düzenlerken kendilerine rehber olabilecek prensiplerin kaynaklarını
tayin etmek istediklerini belirtiyor. Bu noktada “tasavvuf onların işine pek yarar görünmüyor” diyor.
Zira Güngör, tasavvufu kapalı ve sübjektif bir alan olarak değerlendirmektedir. “Bir sosyal reformcu
hitap ettiği kitlenin bütünü için mana ifade eden, herkes tarafından anlaşılan ve kabul edilebilecek
mahiyette olan esaslardan hareket etmek mecburiyetindedir”. Ona göre “Ferdi yaşantıyı (experience)
esas tutan ve bir zihinden öbürüne nakli adeta imkânsız bulunan manevi hallere dayanan tasavvufi
düşünce ona bu hususta yardımcı olmayacaktır.”
Bildiri, Güngör’ün eserine/eserlerine dayalı teorik bir çalışmadır.
Anahtar Kelimeler: Erol Güngör, Düşünce, İslam, Tasavvuf, Mesele.

THE ISSUES OF ISLAMIC SUFISM IN PROF. DR. EROL GÜNGÖR’S THOUGHT
Assoc. Prof. Neşide YILDIRIM
Abstract
Erol Güngör (25 Kasım1938-Istanbul, April 24, 1983) is one of the important scholars, ideas
and thinkers trained in Turkey in the twentieth century. He was born in Kırşehir. After graduating from
Kırşehir High School in 1956, he studied at Istanbul University and taught there. Lastly, he served as
the Rector of Selçuk University and While he was working as a rector, he passed away at a young and
in his most productive age. He has put a lot of works into his short life, and besides his academic
studies, he has articles and publications that shed light on daily events. He has reached a wide
audience with his articles in magazines and newspapers such as Resurrection, Turkish Dormitory,
Hisar, Road, Nationalist Teacher, Honor, Turkish Literature, National Culture, New Thought, New
Spokesperson, Turkish Culture, National Education and Culture, Konevî, Moves, Middle East, Nation.
His scientific publications related to his psychological research are mainly composed of articles he has
written for these journals. His books are of the same value. Throughout his life, he has undertaken
important works. The works can be divided into copyright books, translation books and articles
sketchy. The main purpose of this study is: To analyze Güngör's views by making use of his works; to
examine his last copyrighted work “Issues of Islamic Sufism” in these lands where he was born; to
discuss for which purpose and why he wrote this work and hereby to recall and remind the deceased
Güngör in his country.
Güngör states that three factors caused the writing of the issues of Islamic Sufism. First and
foremost, the readers and especially young people have stated that this issue is incomplete after

publishing the book “The Present Issues of Islam”. Second, literature and personal investigation of
Sufism in Turkey that there is much talk but little serious information, and the third is the increasing
interest in Sufism in recent years.
It is seen that the books and articles published so far on Sufism are mostly concentrated on the
clear and conclusive judgments of religion. However, Güngör, religious scholars of course can write
and should write about the place of Sufism in Islam. But he says, Islamic Sufism "As a special aspect
of Islamic civilization and culture, must be worth studying.". What are the sources of Sufism in the
history of religious and philosophical thought? How was its development and organization? What can
be said about its function in the Islamic world? In addition to these and similar sociological questions,
there are also philosophical and psychological questions: What is the nature and value of mystical life?
What criteria can mystical claims be verified? What is the difference between mystical knowledge and
scientific knowledge?”
Of course, Sufism continued to exist not only in its Islamic dimension but also before and after
Islam. There are affected by this maintenance.
In the face of the question of how Islam should be interpreted in the new world and what kind
of religious life is needed today, Sufi thought and its practices have continued from time to time by
discussing in a violent and sometimes stagnant manner. Güngör says that Muslims want to determine
the sources of the principles that can guide them while rearranging their religious and social life. At
this point, "Sufism does not seem to be of any use to them." Because, Güngör considers Sufism as a
closed and subjective area. “A social reformer is obliged to act on the basis of meaning, which is
meaningful for the whole audience, understood and accepted by all”. According to him, Sufi thought
based on individual experience and spiritual states that are almost impossible to transfer from one
mind to another will not help him/her in this regard.
The paper is a theoretical study based on the work/works of Güngör.
Key Words: Erol Güngör, Thought, Islam, Sufism, Issue.

POST-SOVYET DÖNEMİNDE KAZAKİSTAN TARİHİNİN YENİDEN YAZILMASI
Prof. Dr. Nur ÇETİN1
Prof. Dr. Svetlana SMAGULOVA
Özet
1991’de Türk halklarının bağımsızlıklarına kavuşması, Kazak tarih biliminde de çok büyük
değişikliklere neden olmuştur. Sovyetler Birliği tarafından sansürlenen Kazak tarihinde, daha önceki
dönemde arşiv köşelerinde gizlenen değerli kaynaklar ışığında ayrıntılı olarak araştırılmamış ve
değerlendirme bakımından tartışma konusu olan birçok mesele gündeme alınmaya başlandı. Çünkü
Sovyetler Birliği döneminde Kazakistan’da yapılan tarihi araştırmalar Komünist rejimin ideolojisine
uygun olarak, çoğunlukla Komünist Parti tarihi ile Sovyet dönemi tarihini kapsamış olup, MarksistLeninist görüş bakımından yazılmıştır. Örneğin, Sovyetler Birliği döneminde Kazak halkına karşı
yürütülen sömürücü siyasetten hiç bahsedilmeyip, Rusya’nın sömürge siyasetine karşı Kazakların
milli mücadelesi, burjuvazi milliyetçi eylemi olarak değerlendirildi ya da bu gibi meselelere hiç
değinilmeden konu kapalı bırakıldı.
Sovyet Birliği sansürünün kalkmasından sonra bağımsızlığına kavuşan tüm halklar gibi,
Kazaklar da kendi tarihini gözden geçirmeye ve yeniden değerlendirmeye başladılar. İlk olarak, Türk
halklarının en zor ve en acılı dönemi olan, pekçok kayıpların verildiği, milli devletlerinin kurulduğu ve
Sovyet Hükümeti tarafından dağıtıldığı, Türk birliğinin yok edilmesi için uğraşıldığı ve çok zulüm
gördüğü XX. yüzyılın tarihi ele alınmaya başlandı.
1989-1990 öğretim yılından itibaren Kazakistan okullarında “Kazakistan Tarihi” dersi zorunlu
bir ders olarak programlara dahil edildi. Bağımsız Kazakistan’ın ilk yıllarında yürütülen bilimsel
araştırmaların neticesinde ilk önce Kazak millî mücadele tarihi, 20.yüzyılın başındaki siyasi toplumsal
mücadele tarihi, Kazak aydınlarının oluşum tarihi ile Kazakistan’da Sovyet iktidarının gelişmesi,
Kazak aydınlarının tasfiyesi, kolektifleştirme konularındaki eski değerlendirmeler yeni bakış açısıyla
tekrar ele alınmaya başladı.
Milli şuurun ve devletin gelişmesi için, tarihin çelişkili ve karanlık sayfaları incelenerek
gerçeklerin ortaya konulması şarttır. Böylece, gelecek nesillere doğru gerçek bilgiler ve tarihi
hakikatler ulaştırılacaktır.
Bu çalışmada Sovyetler Birliği döneminde Kazak tarihi çalışmaları ve bilim adamlarının
verdiği mücadeleden bahsederek, bağımsızlık döneminde Kazakistan tarihinin “milli süzgeçten”
geçirilerek yeniden yazılması meselesi ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kazakistan, Kazak tarihi, bağımsızlık, Orta Asya, Sovyetler Birliği.
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RE-WRITING THE HISTORY OF KAZAKHSTAN IN POST-SOVIET PERIOD
Prof. Nur ÇETİN
Prof. Svetlana SMAGULOVA
Abstract
In 1991, Turkic people gained independence that led to enormous changes in Kazakh history.
In Kazakh history many issues were not discussed in details because ıt was censored by the Soviet
Union, and were hidden in archives. But after the independence materials became available and
discussions on these issues started. The historical researches conducted in Kazakhstan during the
Soviet Union, were in accordance with the ideology of the Communist regime and mostly covered the
history of the Communist Party and the history of the Soviet period that was written in terms of
Marxist-Leninist view. For example, there was not mentioned exploitative politics towards Kazakh
people during the Soviet Union. Kazakh national struggle against Russia's colonial policy was
regarded as Bourgeois nationalist action, or the subject was left without any mention.
Like all nations that became independent after the abolition of Soviet Union censorship,
Kazakhs began to revise and reassess their history. On the first place, the most difficult and painful
period of the Turkic people, the XXth Century history began to be discussed. İn this period many
losses were given, the national state was established and dispelled by the Soviet Government, the
Turkish unity was tried to be destroyed.
Since the academic year 1989-1990, the course History of Kazakhstan has been included as a
compulsory course in Kazakhstan schools. As a result of scientific research conducted in the first years
of independent Kazakhstan, the history of Kazakh national struggle, the history of political social
struggle in the early 20th century, history of formation of Kazakh intellectuals and development of
Soviet power in Kazakhstan, liquidation of Kazakh intellectuals, old assessments of collectivisation
issues have been re-considered from a new perspective.
For the development of national consciousness and state, it is necessary to reveal the facts by
examining the contradictory and dark pages of history. Thus, correct information and historical truths
will be delivered to future generations.
In this paper, Kazakh history studies and the struggle of the scientists during the Soviet Union
will be discussed and the issue of rewriting the history of Kazakhstan through the “National Filter”
will be scrutinized.
Key Words: Kazakhstan, Kazakh history, independence, Central Asia, Soviet Union.

MEVLÂNA VE YUNUS EMRE’NİN AŞK FELSEFELERİNİN MUKAYESESİ
Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Sucu KÖROĞLU1
Ali Emrah GÖRMEK
Abstract
Çok sayıda eserin, yazı ve şiirin konusu olan aşk, insanlık tarihi boyunca her daim canlı bir
kavram olma niteliğini sürdürmüştür. Aşk üzerine yazılan çoğu eserin hem beşerî hem de ilahi
temellerinin bulunması, “aşk”ın pek çok tahlil ve çalışmanın da baş öznesi olmasını sağlamıştır.
Sözlüklerde; şiddetli sevgi, gönül verme, candan sevme, tutkunluk gibi manaları bulunan “aşk”ın,
Mevlâna ve Yunus Emre özelinde çok daha farklı bir konuma oturduğu görülmektedir.
Mevlâna ve Yunus Emre; tasavvuf geleneği içerisinde, varlık, yaratılış, âlem ve hakikat gibi
kavramlara getirdikleri orijinal bakış açılarıyla günümüzde dahi birçok fikrî mecranın şekillenmesinde
rol oynamaktadırlar. Her iki mütefekkirin de, tüm bu alanlar içerisinde aşk kavramını ele alışları da
çok önemlidir. Zira; gerek Mevlâna’nın gerekse Yunus Emre’nin aşk kavramını ele alışı ve “aşk”a
bakışları, tüm tasavvuf müktesebatını da şekillendiren bir gerçekliktir.
Mevlâna’ya göre, kâinatta olup biten her şey sebepler dairesindedir. Yani âlemin varlığının
dayandığı tüm sebepler ilahi bir nizam dairesinde olup bitmektedir. Bu daire ise, “aşk”tan ibarettir.
Mevlâna’nın tüm eserlerinde görülen bu bakış açısı, aynı zamanda onun felsefesini kavramsal olarak
da “aşk dili”ni oluşturmuştur. Bu felsefenin esası; sâliklere “aşk yolu”nun gereklerini göstermek ve
onları, ancak hakiki “aşk”a vâsıl olduklarında yaşayabilecekleri manevi tecrübelere hazırlamaktır.
Yunus Emre’nin felsefesinde ise esas olan, hangi kavramlarla dile gelirse gelsin, hakikate yani
Cenâb-ı Hakk’a ulaşıp o mertebede sabit kalabilmektir. Zira âlemin, insanın ve tüm varlıkların tek
gerçek nedeni Cenâb-ı Hak’tır. Bir insan, ancak aşkı ve bu aşk dairesinde gösterdiği çabalarla Cenâb-ı
Hakk’ın aşkından nasiplenebilir. Bu aşktan nasiplenen insan, kimi zaman kendini Tanrı gücünde
hisseder. Neticede insan, bu aşk sayesinde, kendini öteki varlıklardan farklı kılacak bir idrak
seviyesine yükselebilir.
Bu tebliğde; ilk olarak kısaca “aşk”ın mahiyeti, mertebeleri ve alâmetleri üzerinde durulacak,
daha sonra bu kavramlar üzerinden Mesnevî-i Şerif ve Yunus Emre Divanı ekseninde, bu iki
mütefekkirin aşk felsefeleri değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hakikat, Âlem, Varlık, Mesnevî-i Şerif, Yunus Emre Divanı.
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COMPARİSON OF LOVE PHILOSOPHIES ON MEVLANA AND YUNUS EMRE
Asst. Prof. Nurgül Sucu KÖROĞLU
Ali Emrah GÖRMEK
Abstract
Love, which is the topic of numerous works, writings and poems, has always been a living
concept throughout human history. Since most works written on love have both human and divine
bases, love has become the main subject of many analyses and studies. The Love in dictionaries have
been defined such as excessive attachment, tending something or someone with heart, to love
something or someone with his/her full spirit and full heart, passion etc. but the definition of love
seems more different for Mevlana Rumi and Yunus Emre.
Mevlana and Yunus Emre still play an important role to shape many intellectual’s minds even
today because of they brought an original point of view to the concepts such as existence, creation,
universe and truth within the tradition of Sufism. Discussing the concept of love in all these areas is
also very important for both thinkers. Both Mevlana and Yunus Emre’s love matter in hand and
looking of view to love is a reality which shapes the entire Sufi acquis.
According to Mevlana, everything that happens in the universe is in the circle of causes. In
other words, all the reasons which are based on universe existence are over and done with divine
order. This circle has been composed of love. This perspective is seen in all of Mevlana's works. This
also constituted Mevlana’s philosophy and the language of love conceptually. The essential of this
philosophy is showing the necessities of the path of love to the dervishes and to prepare them for
spiritual experiences that they can only live when they reach to true love.
Reaching truth in other words, reaching The Almighty and remain stable in that stage, no
matter what concepts were said, have become essential for Yunus Emre’s philosophy. Because the
only real cause of the universe, human beings and all creations are God. A person can only benefit
from the love of God by loving and making an effort in this love circle. The person who benefits from
this love sometimes can feel himself in the power of God. As a result, a man can rise to the stage of
realization thanks to love that will make himself different from other creations.
In this paper, firstly and briefly quiddity of love, stages of love and signs of love will be
discussed and then the love philosophy of Mevlana and Yunus Emre will be tried to examine in the
axis of The Mathnawi and Yunus Emre’s Divan.
Key Words: Truth, Universe, Existence, The Mathnawi, Yunus Emre’s Divan.

NURETTİN TOPÇU’DA AHLAK HÜRRİYET İLİŞKİSİ
Arş. Gör. Nuri ÇİÇEK1
Özet
Herhangi bir dış etkiden bağımsız olarak engellenmeme, bağımsız olma ve bir zorlanma ile
karşılaşmadan eylemde bulunma olarak tanımlayabileceğimiz hürriyet, ahlaki bir kavram olarak siyasi
hürriyetten farklı bir zeminde yapılan eylemin sorumluluğunu üstlenme, kişinin istek ve arzuları
çerçevesinde eylemde bulunmasının herhangi bir determinasyona bağlı olmamasını da ifade
etmektedir. Toplumsal bir zeminde hürriyeti ele almak belirli bir takım siyasi ideolojilerle konunun
tartışılmasını gerektirmektedir. Siyasi ideolojinin totaliter ve otoriter bir zeminde olması bireysel
bağlamda sınırlandırılmış bir hürriyeti karşımıza çıkartırken, liberal ve demokrat bir zeminde ise
sınırlarının genişlediği bir bireysel hürriyetten söz edebiliriz. Ancak siyasi zemin bize bağlı bulunduğu
ideolojiye göre sınırlılık-sınırsızlık tartışmalarını beraberinde getirmektedir. Hürriyetin imkânı ve
pratik bir düzlenme uygulanmasında ahlaki bir zeminde konuyu ele almak gerekmektedir. Çünkü
yapılan eylemin üst bir otoriteden önce bireysel olarak sorumluluk çerçevesinde değerlendirilmesi
zaruridir.
Felsefe tarihi boyunca temelde determinizm-indeterminizm karşıtlığında konu birçok filozof
tarafından tartışılmıştır. Kimi filozoflar hürriyetin söz konusu olmadığını ifade ederken kimileri ise
tam tersi olarak sınırsız bir hürriyet tasavvuru ortaya koymuştur. Bu konularda ülkemizde Nurettin
Topçu tarafından da konu ele alınmış ve tartışılmıştır. Topçu hürriyeti İçten veya dıştan, iradeye
yabancı hiçbir kuvvet tarafından zorlanmaksızın, iradenin, kendi seçimi ile yine kendisini belli bir
harekete zorlayabilmesi olarak tanımlamakta ve eserlerinde ahlak hürriyet ilişkisi zemininde problemi
tartışmaktadır. Topçu ayrıca eylemlerimiz açısından ahlaki bir değerin olup olmadığını sorgularken
eylemin ahlaki bir değer taşıması için hür bir şuur çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğini belirtmiştir.
Topçu eylemin gerçekleşme imkanını hem baskıdan muaf hem de şuur düzleminde hür olma imkanına
bağlaması açısından bilinç ve ifade düzeyinde bir hürriyet tartışması da yapmaktadır. Bu çalışmada
Topçunun eserlerine bağlı olarak ahlak-hürriyet ilişkisi felsefe tarihinden örneklerle tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Nurettin Topçu, Ahlak Felsefesi, Hürriyet Problemi, Sorumluluk.

THE RELATIONHIP BETWEEN ETHICS AND LIBERTY FOR NURETTİN TOPÇU
Res. Assist Nuri ÇİÇEK
Abstract
Liberty may be defined as such: to act without force, to be independent, not to be restrained by
any external factor. As an ethical concept, it also means that one acts in accordance with his/her
desires without an interference of any determination, and that one takes responsibility for his/her
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action done within a filed out of political liberty. Considering liberty on a social basis demands to
examine some political ideologies. That the political ideology has a totalitarian or authoritarian basis
brings a restrained and limited kind of liberty. Yet, on a liberal and democratic basis, liberty improves.
However, this brings the discussion of limitedness and limitlessness as regards the political ideology.
To discuss the concept of liberty within its potential and practice is crucial. The reason is that one
needs to deal with his/her action individually before an upper kind of authoritative basis.
The issue has been debated by many philosophers on the basis of determinism-indeterminism.
Whereas some philosophers regard that there is no liberty some others asserted a limitless liberty. This
issue has been debated by Nurettin Topçu in our country. Topçu remarks that liberty is one’s action
without interior or external impact, and with one’s own will which is not forced by an external power
and/or force. Also, Topçu supposes that an action is to be done by one’s free will so that one may
argue whether the action has an ethical side or not. Therefore, Topçu makes a discussion of liberty on
consciousness and expression basis, as he regards an action at liberty in case it is done without any
force by one’s free will. This study aims to discuss the relationship between ethics and liberty with
reference to Topçu’s works, with philosophical examples where necessary
Key Words: Nurettin Topçu, Philosophy of Ethics, Problem of Liberty, Responsibility.

NURETTİN TOPÇU VE İNSANDAN ALLAH’A HAREKET AHLAKI
Prof. Dr. Refik BALAY1
Özet
Bu çalışmada ülkemizin yetiştirdiği önemli ilim ve düşünce adamlarından Nurettin Topçu ve
onun hareket ahlakı felsefesi üzerinde durulacaktır. Nurettin Topçu ülkemizde aksiyon (hareket)
felsefesinin öncüsüdür. Çıkardığı Hareket Dergisi ve diğer kitaplarında bu felsefeyi savunmuştur.
Topçu’ya göre insan olmanın en temel vasfı ahlaklı olmaktır. Ahlaklı olmanın alametifarikası ise sahip
olunan bu ahlakı kendinden başlayarak herkese/her yere yaymak ve en nihayetinde bu hareketi
götürüp Allah’a teslim etmektir. Nurettin Topçu’nun nazarında insan olmak, hareket üzerinden Allah
ile ortak bir bağ kurmaktır. Buna göre hareket olmadan ahlak olmaz, ahlak olmadan da insan
olunamaz/insan kalınamaz. Sonuç olarak; hareket-ahlak-insan-Allah arasında sıkı bir bağ vardır.
İnsan, hareket üzerinden ahlakı sonsuzluğa taşıyan bir emanetçi rolündedir. Nurettin Topçu, bir ucuyla
dünyada olan, diğer ucuyla sonsuzluğa ulaşan bir ahlak peşindedir ki bu ahlak, Allah merkezli ahlakın
ta kendisi olup, özü temiz olan insana tekabül etmektedir. Nurettin Topçu’ya göre ahlaki erdeme sahip
olmayan, sahip olduğu erdemi aksiyon/hareket planında sahaya süremeyen bir toplumda iyi olanın
aktif hale gelmesi, kötü olanın da pasifleştirilmesi mümkün değildir. Peygamberimizin örnek ve
modelliğinde ortaya konan bu hareket ahlakı; akıl kadar kalbi, marifet kadar fazileti, fizik kadar
metafiziği, beden kadar ruhu, dünya kadar ahireti besleyen iradeli/bilinçli/dengeli bir ahlaktır.
Anahtar Kelimeler: Nurettin Topçu, Hareket Ahlakı.

NURETTİN TOPÇU AND ETHICS OF MOVEMENT FROM HUMAN TO ALLAH
ALMIGHTY
Prof. Refik BALAY
Abstract
This study will put emphasize on Nurettin Topçu who is one of the important scientists and
philosophers raised by our country and his ethics of movement philosophy. Nurettin Topçu is the
pioneer of action (movement) philosophy in our country. In the “Movement Magazine” that he
published and in his other books, he advocated that philosophy. According to Topçu, the very base
qualification of being a human is being ethical. The trademark of being ethical is spreading that
possessed ethics to everywhere/everyone starting from the self and ultimately submitting that
movement to Allah Almighty. In the sight of Nurettin Topçu, being a human is establishing a
connection with Allah Almighty through the movement. According to this, ethics cannot exist without
movement and someone cannot be a human/ stay as a human without ethics. Consequently, there is a
strong connection among movement-ethics-humanity-Allah. Human has a role of a trustee who carries
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ethics through the movement. Nurettin Topçu seeks for an ethics that is on the earth at one end and
approaches eternity at the other end as that ethics, by being embodiment of Allah-centered ethics,
corresponds to the human with pure essence. According to Nurettin Topçu, activation of the good and
passivation of the bad is impossible in a society that has no moral virtues, or not able to manifest the
moral virtues that it has as an action/movement plan. That ethics of movement which is revealed on
the guidance and modelling of our Prophet, is a strong/conscious/well-balanced ethics that cultivates
the heart as much as the mind, the virtue as much as the ingenuity, metaphysics as much as physics,
the spirit as much as the body, and the hereafter as much as the world.
Keywords: Nurettin Topçu, Ethics of Movement.

MODERN TÜRK AİLESİNDE DEĞİŞEN DEĞER VE AHLAK ANLAYIŞI
Prof. Dr. Rıfat ATAY1
Dr. Suzan YILDIRIM2
Özet
Aileyi; büyüklüğüne, evlilik bağlarına, güç ilişkilerine, fonksiyonlarına göre veya kültürel,
sosyolojik, psikolojik, dini ve toplum değerleri açısından tanımlamak mümkündür. Hangi tipolojik
bakış açısından ele alınırsa alınsın, aile toplumun en önemli temel taşı ve vazgeçilemez bir değeridir.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de pek çok sebeple ortaya çıkan aile problemlerine çözüm
olmak ve ailenin korunmasına katkı sağlamak amaçlı olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din Hizmetleri
kapsamında, 15 Nisan 2002 tarih ve 199 sayılı olur ile “Aile İrşat ve Rehberlik Büroları” adı altında
bir birim oluşturmuştur. 10 Ekim 2003 tarihinde pilot illerde bu birimler faaliyete geçmiş ve ilerleyen
zaman içinde il ve ilçeler de dâhil olmak üzere büroların sayısı arttırılmıştır. Gerek erkek gerek kadın
danışanlar tarafından bürolara sorulan sorular incelendiğinde, her ne sebeple olursa olsun
(modernleşme, teknolojik ilerleme, dünyevileşme, vs.), değer ve ahlak anlayışını yansıtması açısından
oldukça önemlidir.
Tebliğin ana malzemesi ve argümanları, 2003 yılında ilk olarak faaliyete geçen İzmir İl
Müftülüğü aile ve dini rehberlik bürosunda, danışanlar tarafından sorulmuş, sorular oluşturacaktır. Bu
sorulan sorular üç şekilde incelenecektir: Birincisi, fetva almak amaçlı sorulan sorular, ikincisi dini
konuda bilgi sahibi olmak veya bilgi kirliliği olan durumları doğru yerden öğrenmek amaçlı sorulan
sorular, üçüncüsü ise psikolojik danışma ve rehberlik gerektiren aile içerikli sorulardır. Tebliğde,
danışanların sordukları sorulardan yola çıkılarak aile üzerinden değer ve ahlak anlayışında ki değişim,
ele alınacaktır.
Tebliğin temel iddiası, bulaşıcı bir hastalığın herkesi hasta ettiği gibi, yeterli ve gerekli tedbir
alınmazsa, dünyadaki değer kaybı ve ahlaki bozulmaların Türk toplumunu da bozması veya yozlaşma
kaçınılmazdır.
Anahtar Kelimeler: Aile, Değer, Ahlak, Dini Danışmanlık, Aile Danışmanlığı, Danışan,
Danışman, İzmir.
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CHANGING VALUES AND MORAL UNDERSTANDING IN MODERN TURKISH
FAMILY
Prof. Rıfat ATAY
Ph.D. Suzan YILDIRIM
Abstract
Family; according to their size, marital ties, power relations, functions or cultural,
sociological, psychological, religious and social values. Regardless of the typological point of view,
family is the most important cornerstone and indispensable value of society.
In order to contribute to the protection of the family and to contribute to the protection of the
family problems that arise for many reasons in our country as well as in the world, the Directorate of
Religious Affairs established a unit called “Family Advice and Guidance Offices kapsamında on 15
April 2002 within the scope of Religious Services. These units were put into operation in pilot
provinces on 10 October 2003 and the number of offices was increased by including other provinces
and districts. Even a general review of questions asked by both male and female clients
(modernization, technological progress, secularization, etc.) shows that they are very important in
terms of reflecting the understanding of value and morality.
The main material of the Communiqué will be asked by the counselors at the Family and
Religious Guidance Office of the İzmir Provincial Mufti Office, which first came into operation in
2003, and will constitute questions. These questions will be examined in three ways: First, the
questions asked to get fatwa, the second is asked to have information about religious issues or to
eliminate information pollution, the third is a content that requires psychological counseling and
guidance. The paper will address the change in the understanding of value and morality over the
family based on the questions asked by the clients.
The main claim of the Communiqué is that if adequate and necessary measures are not taken,
it is inevitable that the loss of value and moral deterioration in the world will seriously affect the
Turkish society
Keywords: Family, Value, Morality, Religiuos Counselling, Family Counselling, Counseltant,
Counsellor.

BİLMEME HAKKI: DİJİTAL ÇAĞDA EPİSTEMİK KORUNMA VE/YA ARINMA
ÜZERİNE
Prof. Dr. Rıfat ATAY1
Özet
Felsefi etkinlik, ilk çağlarda, “Niçin buradayız?”, “Nasıl buraya geldik?”, “Neden varlık var?”,
“Nasıl yaşamalı?”, “Öldükten sonra ne olacak?” gibi temel sorularla bilgi ve hikmetin peşinde
olmuştur. Felsefi etkinliğin, zamanla doğrudan veya dolaylı bir sonucunu görmek insanların fazla
vaktini almamıştır. İnsanlar, velev ki spekülatif de olsa, bilginin, gücü beraberinde getirdiğini kısa
sürede keşfettiler. Böyle olunca, birilerini özgürleştiren ve aydınlatan bilgi, bazılarını ise köleleştiren
ve yok eden bir araca dönüşmüştür. Aydınlanma çağına kadar genellikle bu şekilde devam eden felsefi
serüven, bu aşamada ciddi bir özgürleştirici eyleme bürünme iddiasıyla yeniden mecra değiştirmiştir.
Ne var ki aydınlanma projesi bilginin bir güç olarak farklı mecralarca kullanılmasına mani olamadığı
gibi bireye de vadettiği özgürlüğü sağlayamamıştır.
Bilgi çağı olarak ifade edilen, yirmi birinci yüzyıla geldiğimizde durum daha da
vahimleşmiştir. Bilginin, önce yazılı basın, sonra görsel medya, daha sonra bilgisayar ve son olarak da
internet üzerinden tablet ve cep telefonu gibi taşınabilir dijital araçlar vasıtasıyla hızla üretilip
dağıtılması ve tüketilmesi, birey açısından iki temel sorunu gündeme getirmiştir: Özgürlük ve
mahremiyetin kaybı. Reklamın her türlüsünün mevcut bütün araçlarla hemen her yerde kullanıldığı
günümüz bilgi çağında, en azından özgürlük ve mahremiyet adına bireyin ve dolaylı olarak toplumun
bazı şeyleri “bilmeme hakkı” neredeyse yok gibidir. Bu bağlamda, hala aydınlanmanın çıktığı yere
sadık kalarak, bireyi/toplumu korumak ve savunmak adına epistemik korunma ve/ya arınmayı
araştırmak felsefenin bir görevidir. Tebliğde, bunun imkan ve araçları, alan taraması sonucu elde
edilen yazın verilerinin dokümanter analizi yoluyla, çoğunlukla son yüzyılla sınırlı tutularak, ortaya
konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Felsefe, Epistemoloji, Birey, Toplum, Savunma, Bilmeme Hakkı.

THE RIGHT TO NOT KNOW: ON EPISTEMIC PROTECTION AND/OR
PURIFICATION IN THE DIGITAL AGE
Prof. Rıfat ATAY
Abstract
Philosophical activity has pursued knowledge and wisdom in the early ages with basic
questions such as “Why are we here? How did we come here? Why does the universe exist? How
should one live? What will happen after death?” It did not take much time for people to see a direct or
indirect consequence of philosophical activity over time. People have quickly discovered that
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knowledge brings power, albeit speculative. As such, it has become a tool that liberates and enlightens
one, and some that enslaves and destroys others. The philosophical adventure, which generally
continued in this way until the age of enlightenment, changed direction at this stage with the claim of
taking a serious emancipatory action. However, the enlightenment project could not prevent the use of
information as a power by different channels, nor could it provide the freedom promised to the
individual.
When we came to the twenty-first century, which is expressed as the information age, the
situation became even worse. The rapid production and dissemination of information by means of
written and visual media, then by computer and finally by means of portable digital devices such as
tablets and mobile phones on the internet has brought up two main problems for the individual: The
loss of freedom and privacy. In today's information age where all kinds of advertising are used almost
everywhere by all means available, at least in the name of freedom and privacy, the individual and
indirectly society has almost no right not to know certain things. In this context, it is a duty of
philosophy to investigate epistemic protection and / or purification in order to protect and defend the
individual / society, while still loyal to the origin of enlightenment. In the paper, the means and
possibility of this will be tried to be put forward by documentary analysis of the literature data
obtained as a result of field surveys, mostly limited to the last century.
Keywords: Philosophy, Epistemology, Individual, Society, Defense, The Right Not to Know.

MÜZİK KÜLTÜRÜNÜN TARİHİ GELİŞİM AŞAMALARINDA DİNİ KONUNUN
UYGULAMASI
Doç. Dr. Rovşana KARİMOVA1
Özet
Dünya müzik kültürünün oluşumuna etki eden kaynaklardan biri dini- ruhani müzik olmuştur.
Her ne kadar bu süreç Doğu ve Batı'da yer alsa da, toplumun yaşamında ve kültürün gelişiminde
önemli bir rol oynamıştır. Dinin her yaş ve toplumda özel bir sınıf olarak oluştuğu, kendi kurallarını,
ahlaki ve etik gerekliliklerini, kültürel etkilerini ve tezahürlerini geliştirip güçlendirdiği belirtilmelidir.
Bugün dünya ülkeleri arasında kültürel ve ekonomik açıdan gelişmiş ülkelerden biri olan
Azerbaycan'da çeşitli dinlerin varlığı, toplumda hoşgörünün hüküm sürmesi besteci sanatında da dini
konuların kullanımına neden olur. Azerbaycan kültürünün gelişme tarihinin çeşitli dönemlerinde dini
inançlarındaki oluşması ve yayılması özel aşamalar olarak kabul edilir ki, bunların hem ayrı, hem de
bütün halinde öğrenilmesi önemlidir. Dini müzik - sadece halk kültüründe ayrı bir tabaka olarak değil,
aynı zamanda dini inançların ve inançların iz ve etkilerinde de, halkın geleneksel yaratıcı mirasında
bulunur - halk şarkıları ve dansları, sanat ve muğam. Belirli konu, tür ve karakterler sistemine sahip
dini müziğin besteci yaratıcılığına dahil olması ile gittikçe mahiyetini ve kapsamını genişletmesi,
evrensel duyguların ifadesine dönüşmesini izlemekdeyiz. Tüm bunlar dini müziğin besteci
yaratıcılığına etkisi konularının tedqiqini güncelliyor.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Din, Besteci, Gelenek, Tarih.

THE APPLICATION OF THE RELIGIOUS THEME AT THE HISTORICAL
DEVELOPMENT STAGES OF THE MUSICAL CULTURE
Assoc. Prof. Rovşana KARİMOVA
Abstract
One of the sources of influence on the formation of the world music culture was religious and
spiritual music. Although a variety of Eastern and Western countries this process istiqamətləridə in
society also had an important role in the development of culture. At all times and in societies formed
its own rules and laws of religion as a special layer, moral demands, the impact of culture, manifested
in the development and strengthening of the forms should be noted that this process has been observed
in ancient times, as it is still today. Among the countries in the world today, one of the culturally and
economically developed countries, the existence of different religions, tolerance in the society opens
the way for the use of religious themes prevail in the composer's creativity. The emergence and
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dissemination of religious beliefs in various periods of the history of the development of Azerbaijani
culture are viewed as special milestones, which should be studied both individually and in unity.
Religious music - not only as a separate layer in folk culture, but also in traces and influences of
religious beliefs and beliefs, is found in the traditional creative heritage of the people - folk songs and
dances, ashug art and mugham. Specific theme, genre and composer of music creativity of images to
be included in the system, which has a religious nature and scope of the expansion of the increasingly
universal feelings are witnessing the transformation of the testimony. All of these issues, the study of
the influence of religious urgency of the music composer's creativity.
Key Words: Music, Religion, Composer, Tradition, History.

MUHAMMED İKBAL DÜŞÜNCESİNDE EĞİTİM FELSEFESİ
Dr. Öğr. Üyesi Saim GÜNDOĞAN1
Özet
İslâm, Batı ve Hint kültürüyle yetişmiş, fikirleri ve şiirleriyle Hindistan Müslümanları başta
olmak üzere, bütün İslâm dünyasını ve Batı’yı etkilemiş olan bir filozof, şair ve mütefekkir olan
Muhammed İkbal, doğu ve batının felsefe, edebiyat ve kültür anlayışlarına hâkim olabilmek için
sürekli olarak araştırmalar yapmış ve bu doğrultuda kendisine özgü düşünceler geliştirmiştir. İkbal
hakkında yazılan eserlerde onun bu yönleri haklı olarak uzun uzadıya ele alınır. Oysa ki İkbal’in en
önemli yönlerinden biri, insanı yetiştirmektir. Çünkü o, hayatının neredeyse tamamını, maharetlerini
ve çok boyutluluğunu bu konuya adamıştır. Bu bağlamda İkbal, mevcut insanı ideal insan, kamil insan
olarak yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaç doğrultusunda İkbal, canlı, dinamik ve daha çok pratik bir
felsefeyi benimser. O, bu düşüncelerini ileri sürerken temel referans kaynağı olarak Kur’an’ı işaret
etmekle birlikte, çağdaş felsefe ve bilimin verilerinden, argümanlarından ve öğretilerinden de istifade
etmiştir. İkbal’in bu hususta takındığı sentezci tutum, literal anlamda İslâm kaynakları ile batının
öğretilerini birbirine bitiştirip tertiplemekten ziyade, daha çok Kur’an’ın ve İslâm esaslarının batı
ilminin verileri ile felsefenin kimi temel tartışmalarının ışığında açıklama girişimidir. Bu girişim,
İkbal’eğitim felsefesinin mihenk taşlarını oluşturur. Böylece o, bu husus üzerinde yoğunlaşır ve farklı
bir perspektif ortaya koyar. Bu perspektifin temelinde bir “benlik felsefesi” anlayışı hâkim olmuştur.
Anılan anlayış, birey olma, bireyin gelişimi, karakter eğitimi ve toplumun eğitilmesi kavramları
bağlamında İslam’da sosyal düzenin nasıl olması gerektiği hususu eğitimin yaratıcı vizyonu
çerçevesinde ele alınır. Böylelikle İkbal, yeni yorumlar ile girişimlerin yolunu açmakla birlikte, eğitim
felsefesi konusunda model mahiyeti taşıyan çözüm önerileri sunar.
Bu çalışmamızda İkbal’in söz konusu fikirleri tartışılacak, ilgili yerlerde eleştiriler yapılacak,
ortaya çıkan yaklaşım benzer ve farklı olan görüşlerle mukayese edilecek ve İkbal’in eğitim felsefesi
konusundaki katkısı öne sürülecektir.
Anahtar Kelimeler: İslâm, Batı, İkbal, Felsefe, Eğitim Felsefesi, Kur’an, Benlik Felsefesi.

PHILOSOPHY OF EDUCATION IN MUHAMMAD IQBAL THOUGHT
Asst. Prof. Saim GÜNDOĞAN
Abstract
Muhammad Iqbal, a philosopher, poet and thankful who has influenced the whole Islamic
world and the West with his ideas and poems, and who have grown up with Islam, Western and Indian
culture, constantly research and developed his own ideas in this direction. In the works written about
1
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Iqbal, these aspects of him are rightly considered at length. However, one of the most important
aspects of Iqbal is to educate people. Because he has devoted almost all his life, dexterity and
multidimensionality to this subject. In this context, Iqbal aims to educate the present human being as
an ideal person and a public person. To this end, Iqbal adopts a lively, dynamic and more practical
philosophy. In pointing out these ideas, he pointed to the Qur'an as the main source of reference, but
also benefited from the data, arguments and teachings of contemporary philosophy and science. Rather
than combining and organizing literally Islamic sources and Western doctrines, Iqbal's synthesisist
attitude is more of an attempt to explain the Qur'an and Islamic principles in the light of some basic
debates of Western science and philosophy. This initiative forms the cornerstones of Iqbal's
philosophy of education. So he concentrates on this and puts forward a different perspective. On the
basis of this perspective, an understanding of “self philosophy olm prevailed. This understanding, how
to be an individual, the development of the individual, character education and the education of the
society in the context of how the social order should be discussed in the framework of the creative
vision of education. In this way, Iqbal paves the way for new interpretations and initiatives, and offers
solutions that are model models of educational philosophy.
In this study, Iqbal's ideas will be discussed, criticisms will be made in related places, the
approach will be compared with similar and different views and Iqbal's contribution to the philosophy
of education will be put forward.
Keywords: Islam, West, Iqbal, Philosophy, Philosophy of Education, Qur'an, Philosophy of
Self.

ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCESİNDE YENİLEŞME STRATEJİLERİ: HÜRRİYET
FİKRİNİN DÖNÜŞÜMÜ ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Sedat DOĞAN1
Özet
Genel olarak Türk tarihinin ve özel olarak da Türk düşünce tarihinin dönemlendirilmesi
düşünce tarihi araştırmalarının en önemli metodolojik sorunlarından biridir. Türk düşüncesinin
“çağdaş” döneminin ne zaman başladığı konusunda farklı tarihlendirmeler olmakla birlikte genellikle
Tanzimat dönemi dikkate alınmaktadır. Gerçekten de Tanzimat döneminin Osmanlı tarihi açısından
kritik bir öneme sahip olması nedeniyle dönemin fikrî üretimi de edebiyattan siyasete, sosyolojiden
felsefeye kadar pek çok disiplin tarafından ele alınmıştır. Siyasi açıdan genellikle dönemin devlet
yapısındaki reform niteliğindeki dönüşümlere odaklanan çalışmalar yanında, genelde fikri özelde
felsefî birikimi konu edinen çalışmalar, yoğun olarak kişiler veya düşünce akımları üzerinden
yürütülmüştür. Bu literatürün tamamında dönemin, “yenileşme” olgusuyla karakterize edildiği
görülmektedir. Aslında bu dönem, önceki bunalım ve arayış sürecinin sonunda devletin içinden
bulunduğu durumdan nasıl kurtulabileceğine ilişkin yeni cevapların mücadelesini içermektedir. İşte bu
çalışmada dönemin fikri üretiminin nasıl bir yenileşme stratejisi geliştirdiği hürriyet kavramı etrafında
ele alınacaktır. Hürriyet kavramını tercih etme nedenimiz, Tanzimat döneminden itibaren hürriyet
kavramının dönemin idealleri haline gelen medeniyet ve ilerleme fikirleriyle birlikte temel bir sorun
haline gelmesidir. Çalışmada dönem düşünürlerinin hürriyet anlayışını hangi temalarla ortaya
koyduğunu belirlemek ve ilgili kavram ve fikirleri incelenecektir. Bu çerçevede Tanzimat döneminin
önde gelen düşünürlerinden Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Suavi ve Ahmed Midhat Efendi üzerine
odaklanılacaktır. Böylece Tanzimat düşünürlerinin hürriyet anlayışının kavramın tarihsel süreçte
gelişen anlam haritasında nereye düştüğünü edilecektir. Bu tespitler sayesinde Türk düşüncesinin
olanakları bakımından değişim ve süreklilik ilişkisi içinde kendisini yenileme stratejilerini örneklemek
amaçlanmıştır. Böylece Türk düşüncesinin bugün fikirleri tarihi içinde kendisine hatırı sayılır bir alan
açabilmesi için ne türden ihtiyaçları bulunduğu sorusunu gündeme getirilmiş olacaktır. Dolayısıyla
çalışmanın odağında hürriyet fikri bir örneklem işlevi görürken daha ziyade bu fikir üzerinden bir
metodoloji sorunu olarak ne türden yenileşme stratejileri geliştirildiği incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Tanzimat, Hürriyet, Yenileşme.
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MODERNIZATION STRATEGIES IN CONTEMPORARY TURKISH THOUGHT:
TRANSFORMATION OF THE IDEA OF FREEDOM
Asst. Prof. Sedat DOĞAN
Abstract
The periodicization of Turkish history in general and Turkish history of thought in particular is
one of the most important methodological problems of the research of history of thought. Although
there are different histories about when the “contemporary” period of Turkish thought started, the
Tanzimat period is generally taken into consideration. Indeed, since the Tanzimat period had a critical
importance for Ottoman history, the intellectual production of the period was also handled by many
disciplines from literature to politics, from sociology to philosophy. In addition to studies that
generally focus on the political transformations in the state structure of the period, studies on
intellectual and philosophical accumulation in general have been carried out intensively through
individuals or currents of thought. In all of this literature, it is seen that the period is characterized by
the phenomenon of ileş innovation.. In fact, this period includes the struggle for new answers about
how the state can get out of the state in the end of the previous crisis and search process. In this study,
how the innovation production of the period developed an innovation strategy will be discussed
around the concept of freedom. The reason why we prefer the concept of freedom is that since the
Tanzimat period, the concept of freedom has become a fundamental problem with the ideas of
civilization and progress that have become the ideals of the period. In this study, the themes and ideas
of the thinkers of the period will be examined and related concepts and ideas will be examined. In this
context, the leading thinkers of the Tanzimat period, Namık Kemal, Ziya Pasha, Ali Suavi and Ahmed
Midhat Efendi will focus on. Thus, it will be where the Tanzimat thinkers' understanding of freedom
falls on the meaning map developed in the historical process of the concept. With these findings, it is
aimed to illustrate the strategies of renewing itself in the relationship of change and continuity in terms
of the possibilities of Turkish thought. Thus, the question of what kind of needs Turkish thought needs
in order to open up a considerable space in the history of ideas will be raised. Therefore, while the idea
of freedom acts as a sample in the focus of the study, it is examined what kind of innovation strategies
developed as a methodology problem through this idea.
Keywords: Tanzimat, Freedom/Liberty, Modernisation.

TÜRKLERDE GÖNÜL KAVRAMINA FELSEFİ BAKIŞ
Prof. Dr. Sema ÖNAL1
Özet
Türklerde gönül kavramı çok derin anlamlar yüklüdür ve tarihsel ve kültürel bağlamda bir çok
anlam içermiştir. Kültürümüzün özünde düşüncelerin şiirle ifade edildiğine tanık oluyoruz. Bu
durumda kültürümüzde felsefi ve şiirsel bağlantıda gerçek varlık, doğru bilgi ve yüce değer temelini
insanın gönlünde bulmuştur hatta bunları gönül varlığa getirmiştir. Gönül, insandır, insanlıktır. İnsanı
insan yapan öz onun canıdır, ruhudur. Ruh ve can bu iki ilke hem hayat ilkesidir hem de yüce
değerlerin yeridir. Canın özü gönüldür, gönülün özü ise sevgidir. Gönül, insan ve insanlık olunca hem
demokratik zihniyete hem de evrensel bir humanizmaya temel verecek genişliğe ulaşır nitelikte anlam
kazanmıştır.
Gönülün anlamlarına Tanrı anlamını da eklersek gönülün taclanmış olduğu noktaya ulaşmış
oluruz. Bu nokta, Sumerlilerin “Tanrı meskeni olarak telakki ettiği dildeki birliğin gönüllerde birlik
oluşturacağına inandıkları noktadır. Yine bu nokta beden ile özün eritilip dilin ve gönülün eşleştirildiği
başka deyimle en samimi haliyle aracısız ve yalansız ve dolayımsız olarak Tanrı ile bütünleşildiği
noktadır. Tanrı, yarlıgar, gözetir, kut verir, insanlara acımak da bir kin işi değil gönül işidir.
İnsan gönlü, anlayış kavrayış düşünce akıl anlamlarına geldiği gibi istek ve duyguların da
yeridir. İman manası da vardır. Bütün bunlar biraya getirildiğinde onun ruh ve tin olduğu anlaşılır.
İnsan yaşarken gönül denen köke sarılırsa gönlünün tanrılığa aday olduğunu kabul ederse kurtulur. İşte
bu kurtuluş cesaret ister ve bir erklik işidir. Bu erkliği yaşayanlar gönül erleridir.
Anahtar Kelimeler: Gönül kavramı, Türk kültürü, Gönül felsefesi.

PHILOSOPHICAL VIEW OF THE CONCEPT OF ‘GÖNÜL’
Prof. Sema ÖNAL
Abstract
Concept of heart is loaded with very deep meanings in Turkish and has many meanings in
historical and cultural context. At the core of our culture, we witness that thoughts are expressed in
poetry. In this case, in our culture, the true existence, the right information and the supreme value in
the philosophical and poetic connection in our culture have found the heart of human beings and even
brought them to the heart.
The true being, the right knowledge, finds the basis of the supreme value in the heart of man
and brings them to the heart. Gönül (Heart) is human and humanity. The essence that makes man
human is his soul, his spirit. Spirit and soul are both principles of life and a place of supreme values.
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The essence of life is “gönül” (heart), and the essence of “gönül” (heart) is love. When the gönül
(heart) becomes human and humanity, it reaches the breadth that will give both democratic mentality
and universal humanism.
If we add the meaning of God to the meaning of the heart, we have reached the point where
the heart has been crowned. This is the point in which the Sumerians believe that the unity in the
language he considers as the abode of God will form unity in the hearts. Again, this point is the point
where the meat and the essence are melted and the tongue and the heart are matched, in other words,
the abolitionist is removed and integrated with God. God watches, blesses.
The understanding of human heart comes from the meaning of thought and reason, as well as
the place of desire and emotions. There is also the meaning of faith. When all this is brought to beer, it
is understood that it is spirit and spirit. If a person embraces the root of the heart while he is alive, he
accepts that he is a candidate for godhood. Human heart comes from the meaning of tthe
understanding, thought and reason, as well as the place of desire and emotions. There is also the
meaning of faith. When all this is brought to beer, it is understood that it is spirit and soul. If a person
embraces the root of the heart while he is alive, he accepts that he is a candidate for godhood. This
salvation takes courage and power. Those who lives this power are their hearts.
Key words: The Concept of Gönül, Culture of Turk, Philosophia of “Gönül”.

TÜRKLER VE BİLİM
Dr. Öğr. Üyesi Serdar SAYGILI1
Özet
İnsanoğlu, dünyada var olduğu günden günümüze kadar geçen milyonlarca yıllık zaman
diliminde her daim yaşadığı reel dünyayı ve kendini algılama, anlama ve açıklama faaliyetinde
olmuştur. Bu faaliyetler çerçevesinde birçok bilgi birikimi oluşturmuştur. Bu bilgi birikimi
çerçevesinde alternatif bakış açıları meydana getirmiştir. İnsanoğlunun elde ettiği en önemli bilgi
türlerinden birisi bilimsel bilgidir. Bilimsel bilgi, insanın yaşadığı evrende cevap aradığı soruların
birçoğuna tatmin edici cevaplar sunmuştur. Böylece bilimsel bilgi, hemen hemen her ulusun yapmış
olduğu katkılarla güç kazanan önemli bir bilgi türüne dönüşmüştür. Türkler, insanlık tarihinde bilimsel
bilgiyi etkin bir biçimde kullanan kadim toplumlardan birisidir. Türkler’in bilimsel faaliyetlerini İslam
öncesi dönem ve İslam sonrası dönem olarak iki temel kategoride değerlendirmek mümkündür. İslam
öncesi dönemde Türkler, başta Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar olmak üzere birçok devlet kurmuştur.
Bu devletler kurumsal sistemleri, toplumsal yaşamları, savaş sanatları ve doğal çevreye uyumları gibi
hususlarda bilimsel bilgiyi etkin bir biçimde kullanmıştır. Türkler, İslamiyet’i kabullerinden sonrada
başta Karahanlılar, Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları ve Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere
birçok devlet inşa etmiştir. Bu devletlerin kuruluş süreçlerinde ve toplumsal yaşamlarında bilimsel
faaliyetlerden en üst düzeyde istifade edilmiştir. Bu bakımdan Türkler, insanlık medeniyetine bilimsel
bilginin sağlamış olduğu güç ile kalıcı eseler bırakmıştır. Görüldüğü üzere Türkler, insanlık
medeniyetine bilimlerin her alanında önemli katkılar sunmuştur. Bilimsel bilginin sağlamış olduğu
gücü etkin bir biçimde kullanarak insanlık tarihinde büyük uluslar ve uygarlıklar meydana getirmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilim, Türkler, Türk Medeniyeti

TURKS AND SCIENCE
Asst. Prof. Serdar SAYGILI
Abstract
Human has been engaged in the perception, understanding and explanation of the real world
and self in which it has been living for millions of years since its existence in the world. It has created
a lot of information within the framework of these activities. It has created alternative perspectives
within the framework of this knowledge. Scientific knowledge is one of the most important types of
information that human beings obtain. Scientific knowledge has provided satisfactory answers to
many of the questions people seek answers in the universe in which they live. So, scientific knowledge
has become an important type of knowledge that is strengthened by the contributions of almost every
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nation. The Turks are one of the oldest societies in the history of humanity that use scientific
knowledge effectively. It is possible to evaluate the scientific activities of Turks in two main
categories as pre-Islamic and post-Islamic periods. In the pre-Islamic period, Turks established many
states, especially Huns, Gokturks and Uighurs. These states have effectively used scientific knowledge
on institutional systems, social lives, war arts and their adaptation to the natural environment. After the
adoption of Islam, the Turks built many states such as Karahanlılar, Great Seljuks, Anatolian Seljuks
and Ottoman Empire. The scientific activities in the establishment process and social lives of these
states have been utilized at the highest level. In this regard, the Turks, human civilization with the
power of scientific knowledge has left lasting works. Turks have made important contributions to
human civilization in every field of science. The Turks have created great nations and civilizations in
the history of mankind by effectively using the power provided by scientific knowledge.
Keywords: Science, Turks, Turkish Civilization.

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ И ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАЦИОНАЛЬНОСТИ В
ВОСТОЧНОМ ПЕРИПАТЕТИЗМЕ
Шермухамедова НИГИНАХОН1
Восточный перипатизм формировалась и

развивалась в условиях исламского

монотеизма. Восточная рациональность не только показывала силу и способность разума в
решение логико-гносеологических проблем, но и призновала его превосходство в ответах на
жизненные вопросы и задачи.
Онтологическая рациональность восточного перипатетизма была обращена к высшему
началу и принципу всего сущего. Согласно идеям Корана онтологическая рациональность
была сведена к трем основам: Аллах –единственный Бог и причина бытия; мир – результат
творения Бога; человек – творение Бога , но у него особе предназначение.

Осмысливая

кораническую истину развитую разными направлениями исламской философии представители
восточного перипатетизма, опирались на древнегреческую рациональность, где было заложено
онтологическое понимание рациональности. На основе учения их идей Аль - Фараби, Ибн Сина
и другие представители исламской философии занимались обоснованием идеи Бога и
решением проблемы богопознания. Поскольку аль - Фараби и Ибн Сина проявляли интерес к
естественно научным знаниям о природе, они были склонны к научному познанию всего мира
проявленного, а не скрытого, трансцендентного мира, и предметную область их метафизики
составляли как само трансцендентное начало, так и порожденный этим началом мир.
Аль-Фараби пишет о том, что метафизика состоит из трех разделов. Первый изучает
существующие вещи «поскольку они являются существующими предметами». «Основы
доказательств теоретических наук», таких как логика арифметика и другие частные науки по
отношению к метафизики науки изучает второй раздел. Третий раздел направлен на изучение
«существующие нематериальные предметы» иерархию которых заключает Первоначало,
единственное и единое [Фараби с.172-173]. Таким образом метафизика включает вс ебя учение
о Боге, которое «Объясняет, что все существующие предметы следуют за Ним в бытии. ОнПервый сущий, который сообщает каждому, помимо себя бытие. Он-Первый единый, который
сообщает всему

истинному, помимо себя истину» [Фараби с.174]. Божественная наука

исследует сверхестественный мир, поэтому она с онтологической точки зрения есть учение о
первоначалах бытия вообще как единое целое. Но она посредством

знания которое дает

частные науки изучает и вторичное природное бытие – производное о божественной сущности.
Его познание приводит к познанию божественного мира.
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Метафизика начинается с изучения мира физических предметов

и завершается

исследованием сверхприродных метафизических областей и восходит к Первой Причине.
Поскольку метафизика определяется как рационалистическое

учение о Боге, философия

признается как знание обо всем, а также наука об образовании и просвещении.
Восточные перипатетики создают философскую концепцию разума, глубинная
онтология которого заключена в Первом Сущем.
Тема разума всегда присутствует в философских взглядах восточных перепатетиков
при изложении содержания, цели и предназначения различных наук, их значения в раскрытии
природного мира и человека. В золотом наследии средневековых мыслителей восточного
перипатетизма разум выступает как единство познавательного логического и эстетического.
Если онтологическое обоснование рациональности восточных перипатетиков основано
на концепции эманации и учении о четырех интеллектах, то гносеологические аспекты связано
с двумя позициями. Первая традиционалистски-фидеистическая требовала исходить из
буквального толкования и прочтения Корана и отказывалась объяснять противоречия
содержащиеся в Священных текстах. Вторая позиция, опираясь на разум считала возможным
изложить положения Священных текстов, что потом вызвало творческое отношение к
Священным текстам и развитию практики их различным толкованиям
Разделяя сферы деятельности разума восточные перипатетики признавали приоритет
интеллектуально-воображаемую

форму

познания

мира

и

Бога.

Постижение

истины

прослеживается как путь от субъективности к субстанциальности, от самопознания человека
познанию Бога и т него вновь к человеку. Разумная душа проявляет себя как практическая и
теоретическая сила. Практический разум должен господствовать над нижестоящими силами
души и, в то же время подчинятся теоретическому разуму. Практическая сила души
вырабатывает нравственные принципы, а теоретическая –знания, направленные на то, чтобы
постичь истину .

ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL ASPECTS OF RATIONALITY IN
EASTERN PERIPATHETISM
Prof. Shermukhamedova NIGINAKHON2
Abstract
Eastern peripatism was formed and developed under the conditions of Islamic monotheism.
Eastern rationality not only showed the strength and ability of the mind to solve logical and
epistemological problems, but also recognized its superiority in answers to vital questions and tasks.
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The ontological rationality of Eastern peripathetism was addressed to the highest principle and
principle of all things. According to the ideas of the Qur'an, ontological rationality was reduced to
three principles: Allah is the only God and the reason for being; the world is the result of God's
creation; man is God's creation, but he has a special purpose. Comprehending the Koranic truth
developed by different directions of Islamic philosophy, representatives of Eastern peripathetism
relied on ancient Greek rationality, where an ontological understanding of rationality was laid. Based
on the teaching of their ideas, Al-Farabi, Ibn Sina and other representatives of Islamic philosophy
were engaged in substantiating the idea of God and solving the problem of knowledge of God. Since
al-Farabi and Ibn Sina showed interest in naturally scientific knowledge of nature, they were inclined
to scientific knowledge of the whole world of the manifested, not hidden, transcendental world, and
the subject area of their metaphysics was both the transcendental beginning itself and the world
generated by this beginning.
Al-Farabi writes that metaphysics consists of three sections. The first one studies existing
things "because they are existing objects." The "Foundations of the proofs of the theoretical sciences",
such as the logic of arithmetic and other particular sciences in relation to the metaphysics of science,
are studied in the second section. The third section is aimed at studying the “existing intangible
objects” whose hierarchy is concluded by the Primordial Principle, the one and only [Farabi p.172173]. Thus, metaphysics includes the entire teaching of God, which “Explains that all existing objects
follow Him in being. He is the first being who tells everyone, besides himself, being. He is the first
one who communicates all that is true, besides himself, the truth ”[Farabi p. 174]. Divine science
explores the supernatural world, so from the ontological point of view it is a doctrine of the principles
of being in general as a whole. But it, through the knowledge that private sciences provide, studies and
secondary natural being - a derivative of the divine essence. His knowledge leads to the knowledge of
the divine world.
Metaphysics begins with a study of the world of physical objects and ends with a study of
supernatural metaphysical areas and goes back to the First Cause. Since metaphysics is defined as a
rationalistic doctrine of God, philosophy is recognized as knowledge of everything, as well as the
science of education and enlightenment.
Oriental peripatetics create a philosophical concept of the mind, the deep ontology of which is
contained in the First Existence.
The theme of reason is always present in the philosophical views of the Eastern interceptors in
the presentation of the content, purpose and purpose of various sciences, their significance in the
disclosure of the natural world and man. In the golden heritage of medieval thinkers of eastern
peripathetism, the mind acts as a unity of cognitive logical and aesthetic.
If the ontological substantiation of the rationality of eastern peripathetics is based on the
concept of emanation and the doctrine of the four intelligences, then the epistemological aspects are

associated with two positions. The first traditionalist-fideistic one demanded a literal interpretation and
reading of the Qur'an and refused to explain the contradictions contained in the Holy Texts. The
second position, relying on reason, considered it possible to state the provisions of the Holy Texts,
which later provoked a creative attitude to the Holy Texts and the development of the practice of their
various interpretations.
Dividing the spheres of activity of the mind, the eastern peripathetics recognized the priority
of the intellectually-imaginary form of knowledge of the world and God. The comprehension of truth
can be traced as a path from subjectivity to substance, from self-knowledge of a person to knowledge
of God, and again to man. The rational soul manifests itself as a practical and theoretical force. The
practical mind must dominate the lower forces of the soul and, at the same time, obey the theoretical
mind. The practical strength of the soul develops moral principles, and the theoretical knowledge
aimed at comprehending the truth.
Key words: Eastern Peripatism, Ontology, Al-Farabi, Metaphysics, Ontological Rationality.

DİL, DÜŞÜNCE VE MANTIK EKSENİNDE NECATİ ÖNER
Arş. Gör. Sinem ÖNDEŞ1
Özet
Nasıl ki insanoğlunun hayatını sürdürebilmesi için bir kalbe, hatta ona sürekli çalışarak kan
pompalayan damarlara ihtiyacı varsa; bir toplumun da ayakta kalabilmesi için her zaman tazeliğini
koruyan bir ilim ve felsefeye ihtiyacı vardır. Bu tazelik, ancak o toplumda yaşayan, ona derinden bağlı
ve toplumu adına faydalı işler yapan bireyler vasıtasıyla korunur. Her toplumda olduğu gibi, bizim
toplumumuzda da ilim ve felsefe anlamında ülkesini kalkındırmaya, gelişmiş medeniyetler seviyesine
çıkarmaya çabalamış ve hala da çabalayan değerli düşünürlerimiz vardır. Bunlardan adı anılmaya
layık olanlardan biri de şüphesiz, Türkiye’de klasik mantık biliminin kurucusu olarak bilinen Necati
Öner’dir.
Öner’e göre, mantık bir zihin terbiyesidir. Bu terbiye zihne yol gösteren rehberlerle gerçekleşir
ki bu rehberlerin en önemlisi dildir. Dil olmadan medeniyetten bahsedilemez, zira dil, bir milletin
“Ben”idir. İnsan, dil sayesinde duygu ve düşüncelerini başkalarına aktarır. Düşünme ise, akıl yürütme,
karşılaştırma, tanımlama gibi tüm zihin faaliyetlerini kapsayan bir yetidir.
Dil ile düşünce arasında kopmaz bir bağ mevcuttur. Bu bağdan, birçok düşünür ilham almış ve
dille düşünme arasında özdeşlik kurmuşlardır. Kimisine göre dil olmadan düşünme olmaz, kimisine
göre ise dil olmadan düşünme gerçekleşebilir. Dil ile düşünmenin önceliği-sonralığı meselesinde bazı
düşünür ve dilbilimciler bu iki süreci tek kelime ile ifade yolunu seçmişlerdir: Mantık. İşte bu bildiride
amaçlanan, Necati Öner’in dil-düşünce arasındaki bağlantıdan faydalanarak mantık ilmini felsefesinde
nasıl mihenk taşı haline getirdiğidir. Bu bağlamda, ilk olarak onun dil ve düşünce hakkındaki görüşleri
değerlendirilecek, sonrasında Türkiye’de klasik mantığa yaptığı katkılardan söz edilecektir.
Anahtar Sözcükler: Necati Öner, Mantık, Dil, Düşünce.

NECATI ONER ON THE AXIS OF LANGUAGE, THOUGHT AND LOGIC
Res. Assist Sinem ÖNDEŞ
Abstract
Just as how people need a heart to live, even veins which pomp blood to the heart, a nation
need science and philosophy, in order to keep alive itself. This aliveness is only protected by people
who live in that society, make beneficial works for their nation. As well as any other countries, there
are a lot of valuable philosophers who tried to bring our nation in the level of civilizations and they
still try in our country. One of the philosophers, no doubt, is Necati Oner known as the founder of
classical logic science in Turkey.
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According to Oner, logic is a mind training. This training takes place with guides which guide
the mind and the most important guide is language. Without language, it is pointless to mention about
a nation, because language is one nation’s “selfness”. Human transfers his/her feelings and thoughts to
other people through language. As to thinking, it is a competence which includes all mind activities
like reasoning, comparison and definition.
There is an unbreakable bond between language and thought. This bond affected several
philosophers and they made an analogy between language and thought. To some, there can not be
thinking without language, to some, it is opposite. In the post-priority issue of thinking with language,
some philosophers and linguists have chosen to Express these two processes in one word: Logic. In
this context, it will first be evaluated for his opinion about the thought and language, later we will try
to mention about his contribution to classical logic in Turkey.
Key Words: Necati Oner, Logic, Language, Thought.

TAŞKÖPRÎZÂDE AHMED EFENDİ VE SİYASET FELSEFESİ
Doç. Dr. Şaban KARASAKAL1
Özet
İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü ürettikleri kültür ve medeniyet değerlerinin
varlığıyla ölçülmüştür. İnsanoğlu olarak daha aydınlık bir gelecek inşa edebilmek için, insanlığın ortak
değeri, ortak mirası ve ortak kazanımı olan kültür ve medeniyet değerlerini geliştirebilmemiz
gerekmektedir. Selçukludan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük devletler kuran milletimizin,
bu devlet geleneğinin arkasında, büyük bir medeniyet ve kültür tasavvuru yatmaktadır.
Kültür ve medeniyet değerlerinin büyük oranda yaşatıldığı XV. Yüzyılda, Osmanlı ilmiye
sınıfına mensup ailelerden birisi de Taşköprîzâdelerdir. Aile fertlerinin çoğunluğu müderrislik
yapmalarının yanında, eser te’lifiyle de uğraşmışlardır. Bu ailenin meşhur fertlerinden birisi de
Taşköprîzâde Ahmed Efendi(ö. 968/1561)’dir. Taşköprîzâde Ahmed Efendi klasik Osmanlı düşünce
hayatının dehlizleri hakkında bilgi alabileceğimiz ve kendisinden önceki ilmî geleneğe bağlı olmakla
birlikte, hemen hemen her ilim dalında eser vererek yaşadığı dönem ve sonraki dönemlerde Osmanlı
düşünce dünyasına damgasını vuran bir ilim adamıdır.
Türk ilim camiasındaki başvuru niteliğindeki çalışmalar, Taşköprîzâde'nin, eş-Şekâiku'nNu‘mâniyye fî ‘Ulemâ’i’d-Devleti’l-‘Osmâniyye ile ilimlerin tasnif edildiği, Miftâhu's Sa‘âde ve
Misbâhu’s-Siyâde fî Mevżû‘âti’l-‘Ulûm adlı eserleriyle başlamıştır. Bilhassa ikinci çalışma Keşfü'zZünûn gibi bir şaheserin ortaya çıkmasına öncülük etmiştir. Taşköprîzâde Ahmed Efendi, kelâm, fıkıh,
tefsir, ahlâk, mantık, biyografi, Arap dili ve edebiyatı, ilimler tarihi, tıp gibi değişik alanlarda yazdığı
çeşitli eserlerinin yanında, otuza yakın risâle telif etmiş; XIII. yüzyıldan sonra yaygınlaşan şerh ve
hâşiye geleneğini sürdürmüştür.
VII/XIII. yüzyıldan sonra İslâm dünyasındaki ilim geleneği önemli ölçüde belli başlı eserler
etrafında kaleme alınan şerh ve haşiyelerle devam etmiştir. Bu dönemde klasikleşmiş risale ve
kitaplardan birisi de, Adudiddin el-Îcî’nin el-Ahlâku’l-Adudiyye isimli risalesi ve bu risalenin önemli
şerhlerinden birisi Taşköprîzâde Ahmed Efendi’nin Şerhu’l Ahlâki’l-Adudiyye’sidir. Bu eser İslâm
ahlâk düşüncesinin zirve metinlerinden birisi olan ve kendisinden yaklaşık yirmi yıl sonra yazılan
Kınalızâde’nin Ahlâk-ı Alâî’si üzerinde de etkili olmuştur. Taşköprüzâde Ahmed Efendi’nin Şerhu’lAhlâki’l-Adudiyye’si Tûsî’den Kınalızâde’ye giden süreçte bir köşe taşı mesabesindedir. Geleceğin
dünyasında söz sahibi olabilmek için, sahip olduğumuz bu hazinelerin ve zengin birikimin farkına
varmalıyız. Çeşitli alanlarda ve disiplinlerde medeniyetimizin zengin ve benzersiz metinlerini ihtiva
eden eserlerin korunması, tercüme ve tıpkıbasım yoluyla yeniden inşâ edilmesi gerekmektedir.
Biz bu çalışmamızda ilk olarak Taşköprîzâde’nin hayatı, eserleri ve ilmi kişiliği hakkında
bilgiler vereceğiz. Daha sonra da Taşköprîzâde’nin şerhinde el-Hikmetü’l-Medeniyye dediği siyaset
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felsefesi, erdemli ülkenin unsurları, devlet başkanının özellikleri, halkın devlet başkanı üzerindeki
hakları, yönetilenlerin âdâbı, dostluk hukuku gibi konulardaki görüşlerini, şerhte zikrettiği âyetler ve
hadisleri ışığında inceleyeceğiz. Böylelikle bir anlamda Taşköprîzâde şerhinin muhtevası,
Taşköprîzâde’nin pratik felsefe, yönetim, ahlâk, adalet, kültür ve medeniyet anlayışı hakkında tahliller
yapmış olacağız.
Anahtar Kelimeler: Taşköprîzâde, Devlet, Ahlak, Siyaset, Hikmet.

TASKOPRIZADE AHMED EFENDI AND HIS POLITICAL PHILOSOPHY
Assoc. Prof. Şaban KARASAKAL
Abstract
The power of people, societies and states is measured by the values entity of values of culture
and civilization which produced by them. We need to improve the values of culture and civilizations
that are common values and common heritage and common achievement of mankind, to be able to
build a brighter future as human beings. A great imagination of civilization and culture lies behind the
great state tradition of this nation that has established great states from the Seljuks to the Ottomans and
the Republic.
Taskoprizade family was one of the Ottoman scholarly class-families in XV. century, when
the values of culture and civilization kept alive largely. The individuals of the family were involved in
writing books as well as they performed the duty of teaching in high schools. Taskoprizade Ahmed
Efendi (d. 968/1561) was also a well-known member of this family.
Taskoprizade Ahmed Efendi is a scholar which stamped on Ottoman thought world in his time
and later periods, writing books in almost every discipline, as well as he is a source of knowledge
about the corridors of Ottoman thought life, and deeply loyal to the former scholarly tradition.
The reference encyclopedies in Turkish scholarly world began with Taskoprizade’s al-Shaqaiq
alNumaniyyah fi Ulema al-Dawla al-Othmaniyya, and his work which classified sciences there, named
Miftah al-Saade fi Mevzuat al-Ulum. Especially, this latter played a leading role for appearence of
Keshf al-Zunun a masterpiece in this field. He wrote on kelam, fikh, tefsir, ethics, logic, biography,
Arabic language and literature, history of sciences, medicine, etc., in addition to that, he wrote some
thirty treatises, so, he maintained the tradition of commentary and footnote which became widespread
after XIII. century.
Since VII/XIII. Century, the science tradition in Muslim World continued on commentaries
and footnotes written around the remarkable works. Here is one of the classicized treatises and books
of Adudiddin alÎcî's treatise al-Ahlâku'l-Adudiyye and one of the important commentaries of this
treatise is Şerhu'l-Ahlâk al-Adudiyye of Taşköprüzâde Ahmed Efendi. This work has also been
influential on Ahlâk-i Alâî of Kınalizâde, which is one of the summit texts of Islamic moral thought,
written about twenty years after it. Taşköprüzâde Ahmed Efendi's Sherah'l-Ahlâki'l-Adudiyye is like a

cornerstone in the process from Tûsî to Kınalizâde. We must recognize these treasures and rich wealth
that we possess in order to be authorized in the world of the future. Works that contain rich and unique
texts of our civilization in various fields and disciplines need to be preserved and rebuilt by translation
and facsimilation.
During this study, we will give some informations about the life, works and scholarly
personality of Taskoprizade, then will study his views like political philosophy, elements of virtuous
country, features of president of state, people’s rights over president, rules of people, friendship law
etc. which called by him as al-Hikmah al-Madaniyyah in his commentary, in the light of mentioned
verses and hadiths. Thus, we will have conducted some analysis on the content of Tashkoprizade’s
commentary, his practical philosophy and his perception of administration, ethics, justice, culture and
civilisation.
Key Words: Taskoprizade, State, Morality, Politics, Wisdom.

KÜLTÜREL "ŞİMDİ" VE FELSEFE
Prof. Dr. Şafak URAL1
Özet
Felsefenin spekülatif bir alan olduğu ve Antikçağdan buyana değişmeyen sorularla uğraştığı
söylenir; evet bu doğru bir tespit olabilir. Ne var ki "Antikçağdan buyana değişmeyen" sorulara verilen
cevaplar o günün bilimsel, sosyal, kültürel şartlarına göre değişebilmektedir. Dolayısıyla da felsefe,
değişmeyen sorular ama aslında içeriği değişen cevapları konu edinmek durumundadır. Benzeri
durum, tarihin derinliklerinden gelen Türk toplumu için de söz konusudur: değişmeyen, ama öte
yandan de değişen çok şey vardır. Tarih, tek başına geçmişin toplamıdır ve bugünü anlamak için
kullanıyorsak hayat kazanabilir. Onun hayat kazanmasında, deyim yerindeyse "can suyu", felsefedir
ve özellikle "kültürel şimdi" kavramıdır.
Anahtar Sözcükler: Kültürel şimdi, felsefe, felsefe geleneği.
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AZERBAYCANLI FİLOSOF NEMATULLAH NAXÇIVANİNİN
ÇALIŞMALARINDA FELSEFİ ASPECT
Doç. Dr. Tahir ORUCOV1
Özet
Nematullah Nahçıvani aslen Azerbaycan Türklerden olup, büyük bir filosof, Sufi bilimcisi
ve Tasavvuf filozofu olarak biliniyordu.
Azerbaycan’da Nakşbandi tarikatının ilk temsilcilerin-den biri olmuştur. Nematullah
Nahçıvani, zamanının tanınan aydınlarından eğitim gördü, tessevvüfle-sufizm ile tanıştı, sonra
onları iyice benimsedi. Nematullah Nahçıvani zamanının tanınmış şahsiyyetlerinden olan Dada
Ömar Rovşani ile görüşdü. O, Tebriz'de bir süre kalarak, İslam dünyasının birçok İslami kültür
merkezlerine gitti. Nematullah Nahçıvani, daha sonra Türkiye'ye-Anadoluya gitmiş, orada
Akşehirde yaşadı.
Tarihen ve şimdi de Akşehirliler arasında “Şeyx Alva”, “Nematullah Nahçıvani”, Baba
Nematullah”, “Baba Nemat” ve “Nematullah Sultan” olarak da bilinen bu büyük Türk-İslam alimi,
zamanın en erdemlerinden biri olarak kabul edilir. Nematullah Nahçıvani hayatı boyu Akşehirde
uzun yıllar din, felsefe ve diğer bilimlerle uğraşıyor. Onun hayatı boyunca çok sayıda takipçisi
yaşadı. Nematullah Nahçıvani kendi anne dili olan Türk dili ile yanaşı, Arapça ve Farsça'nı da çok
iyi biliyordu.
15. yüzyılın tanınmış temsilcilerinden biri olan Nematullah Nahçıvaninin, değerli bilimsel
ve felsefi eserleir nesilden-nesile keşerek bu güne geldi. Nematullah Nahçıvani tesevvüfe hesr
edilmiş eserler arasında önemli bir yere sahip olan "El-Fevatihül-İlahiyye vel Məfatihül-Qeybiyye"
adlı eserin yazarıdır. Nematullah Nahçıvani bu eserini daha önce yazılmış eserlere ve yorumlara
müraciat etmeden yazmıştır. O, kendi yorumlarını kendi bilgilerine dayanarak yazdığıyla tanındı.
Bunun dışında Nematullah Nahçıvani “Hidayet-ül-İxvan” və “Risalet-ül-Vücud” konusunda iki
eseri(risalesi) de var.
Bütün bunlar makalede açıklanmaktadır ve Nematullah Nahçıvani eserlerinin felsefi yönünü
vurğulanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Nematullah Nahçıvani, Tasavvuf, Sufizm, Kur'an, Felsefe, Tasavvuf
Felsefesi.
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21. YÜZYILIN SORUNLARI KARŞISINDA TARİH FELSEFESİ, TÜRK
HALKLARININ FELSEFİ MİRASINDA CEVAPLAR
Prof. Dr. Tahira ALLAHYAROVA1
Özet
Her milletin kaderi içintarihsel süreçlerin özelliklerini anlama, önde gelen kişilikler ve
misyonları,toplumda yeri ve rolü

çok önemlidir ve diğerleri - bunların hepsi tarih felsefesi olarak

bilinen bilimin konusudur.
21. yüzyılda, tarihsel biliş zorlukların ve ikilemlerin önündedir. Geçmiş tarih derslerini düzgün
bir şekilde öğrenememesi-şimdilik büyük problemler yarattı ve insanlığın geleceğini görmeyi
imkansız hale getirdi.
Günümüzde, bir yandan, tüm dünyada tarih felsefesine artan bir ilgi var. Öte yandan, tarih
felsefesinin durgunluk içinde olduğu belirtilmektedir.
Şu anda küresel tarihsel gelişim sürecinde yaşanan derin kriz ve insanlığın geleceği ile ilgili
derin endişe, hem dolaylı hem de tarih felsefesinde kavramlar ve paradigmalar krizi, tarihsel süreç ile
gerçeklik arasındaki gerçek ilişkinin yetersiz yansımasının sonucudur.
Sebep ne? Türk felsefi mirasındaki tarihsel bilişle ilgili hangi düşünce ve kavramlar bu
zorluklara cevap vermemize yardımcı olabilir? Türk dünyasının felsefesini öğrenmek ve öğretmek için
tarihi gerekli kılan zorluklar ve ön koşullar nelerdir?
Bildiğimiz gibi, tarih felsefesi biliş, yani bilginin yaratımıdır.
Tarih felsefesi, insanların bir zamanlar kendileri hakkında bildiklerinin bir hatırası değil,
insanlık ile ilgili yeni bilgilerin yaratılmasıdır.
Bilgi edinme, fikir ifade etme meselesi değil. Tarihin filozofları, uzman olmayan kişilerden,
kanıtlanmış iddialar ve iddialar yoluyla bilgi vermeye çalıştıklarından farklıdır.
Anahtar Sözcükler: Tarih Felsefesi, 21. Yüzyıl, Sorunlar, Türk Halklarının Felsefi Mirası,
Teorik Akımlarç Tarihi-Felsefi Fikirler.
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THE PHILOSOPHY OF HISTORY BEFORE THE CHALLENGES OF THE 21ST
CENTURY AND SEARCHING FOR ANSWERS IN THE PHILOSOPHICAL
HERITAGE OF TURKIC-SPEAKING PEOPLES
Prof. Tahira ALLAHYAROVA
Abstract
Understanding the characteristics of historical processes, thats crucial in the fate of every
nation-the place and role of society, the leading personalities and their mission, and so on - all that is
subject of science known as the philosophy of history.
In the 21st century, historical cognition is in front of challenges and dilemmas. His failure to
properly learn the lessons of past history-it has created big problems for now and makes it impossible
to see the future of mankind.
Nowadays, on the one hand, there is a growing interest in the philosophy of history all over
the world. On the other hand, its noted that history philosophy is in the recession.
The deep crisis that is currently taking place in the course of global historical development and
the deep concern about the future of humanity, a crisis of concepts and paradigms, both indirectly and
in the philosophy of history, the result of failure to test, or inadequate reflection of the true relationship
between historical process and reality.
What is the reason? What ideas and concepts about historical cognition in Turkish
philosophical heritage can help us to respond to these challenges? What are the challenges and
prerequisites that make history necessary for learning and teaching philosophy of the Turkish world?
As we know, philosophy of history is cognition, that is, the creation of knowledge. Philosophy
of history is not a memory of what people once knew about themselves, but the acquisition, creation of
new knowledge about humanity. It is a question of gaining knowledge, not expressing opinions.
Philosophers of history differ from non-specialists

Keywords: Philosophy Of History, 21st Century, Challenges, Philosophical Heritage Of
Turkish Peoples, Theoretical Conceptions, Historical-Philosophical İdeas.

TÜRK HALKLARININ FELSEFİ MİRASI ÜZERİNE
Prof. Dr. Vefa TAŞDELEN 1
Özet
Nihat Keklik’in de dikkat çektiği üzere geçen yüzyılda “milli felsefeler” üzerinde çalışmalar
ortaya açıkmış; Kadim Gerek felsefesinin yanında Arap felsefesi, Fars felsefesi, Alman felsefesi,
Fransız felsefesi, İngiliz felsefesi, İtalyan Felsefesi, İspanyol felsefesi gibi adlandırmalar ortaya
çıkmıştır. Yaklaşık aynı dönemlerde, Bursalı Mehmet Tahir, Mehmet Ali Ayni, Adnan Adıvar, Hilmi
Ziya Ülken, daha sonraları ise Nihat Keklik, İbrahim Agah Çubukçu, Mehmet Aydın gibi felsefeci ve
bilim tarihçilerimiz tarafından Türklerin kültür tarihinde bilim, felsefe ve düşünce ilişkilerini anlatan
ve araştıran eserler yazılmıştır.
Bir Türk felsefesinin imkânı ve Türk halklarının felsefi mirasının neliğine ilişkin temel soruyu
cevaplayabilmek için belirli bir felsefi anlayış ve tanımından hareket etmek gerekir. Fizik bilimi,
kimya bilimi, matematik bilimi bütün dünyada bir ve aynıdır. Ancak felsefe için aynı şeyi söylemek
mümkün değildir. Felsefenin üç bin yıla yaklaşan tarihi içinde filozoflar bile kendi aralarında ortak bir
felsefe tanımına ulaşamamış görünürler. Bu çoğul entelektüel yapılanmada her filozof kendi felsefe
tanımını yaparak, kendi perspektifini kurarak kendi felsefe yoluna girer.
Bu açıklamalardan hareketle varabileceğimiz bazı sonuçlar vardır. Bunun ilki bizi Türk
felsefesi adlandırmasının yanlış olduğu sonucuna götürecek bir doğru felsefe tanımlamasından yoksun
oluşumuzdur. Felsefe yolu, edebiyattan başlayıp matematik, geometri ve fizik alanına kadar uzanan
geniş bir bölgede yer alır. Bazı felsefe tanımlamaları edebiyata, bazıları matematik ve geometriye,
bazıları ise teolojiye yakındır. Bazı filozoflar felsefeden edebiyat, bazıları ise geometri gibi bir şey
anlarlar. Felsefe tarihinde bu yönde eski ve yeni pek çok örneğe rastlayabiliriz. Spinoza, Husserl,
Kierkegaard ve Sarte bu örnekler arasında sayılabilir. Bütün bunlar arasında, bir İngiliz felsefesi, bir
Fransız, bir Alman ve Rus felsefesi gibi, bir Türk felsefesinin imkânından söz edilebilir mi? Türk
Halklarının Felsefi Mirası adlandırmasının temellendiği bir entelektüel birikim ve zemin var mıdır?
Felsefenin evrensel yapısı içinde ulusal felsefelerin durumu nedir?
Anahtar Sözcükler: Felsefe, Milli Felsefeler, Türk Felsefesi, Felsefi Gelenek.

ON THE PHILOSOPHICAL HERITAGE OF TURKISH PEOPLE
Prof. Vefa TAŞDELEN
Abstract
As Nihat Keklik pointed out, in the last century, studies were emerged on national
philosophies in addition to ancient philosophy, as Arabic philosophy, Persian philosophy, German
philosophy, French philosophy, English philosophy, Italian philosophy, Spanish philosophy. In the
1
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same period, studied by philosophers and cultural historians as Mehmet Tahir, Mehmet Ali Ayni,
Adnan Adıvar, Hilmi Ziya Ülken, later Nihat Keklik, İbrahim Agah Çubukçu, Mehmet Aydın and
others on scientific and philosophic movements in history of Turkish culture.
In order to answer the basic question about the possibility of a Turkish philosophy and the
nature of the philosophical heritage of the Turkish peoples, it is necessary to act from a certain
philosophical understanding and definition. The sciences like physics, chemistry and mathematics are
one and the same all over the world. However, it is not possible to say the same thing for philosophy.
Even within the history of philosophy, which is close to three thousand years, even philosophers seem
to have failed to reach a common definition of philosophy among themselves. In this plural intellectual
structure, each philosopher enters his own philosophy path by making his own definition of
philosophy and establishing his own perspective.
There are some conclusions that we can draw from these explanations. The first is that we lack
a proper definition of philosophy that will lead us to the conclusion that the naming of Turkish
philosophy is wrong. The path of philosophy lies in a wide area, from literature to mathematics,
geometry and physics. Some of the definitions of philosophy are close to literature and some are close
to mathematics and geometry. Some philosophers understand from philosophy a thing like literature,
and others understand like geometry. We can come across many old and new examples in the history
of philosophy. Spinoza, Husserl, Kierkegaard and Sarte are examples. Like English philosophy,
French, German and Russian philosophy, is it possible to talk about the possibility of a Turkish
philosophy? Is there an intellectual background and basis which discussions on the Turkish Peoples'
Philosophical Heritage? What is the state of national philosophies in terms of the universal structure of
philosophy?
Key Words: Philosophy, National Philosophies, Turkish Philosophy, Philosophical Tradition.

KUTADGU BİLİG’DE DÜŞÜNME EĞİTİMİ
Prof. Dr. Vefa TAŞDELEN1
Özet
Düşünme, insanın en ayırıcı vasıflarından biridir. İnsan, düşünerek anlar, düşünerek yolunu
bulur, düşünerek sorunlarını çözer. Hangi eğitim faaliyeti olursa olsun, öncelikle düşünme yetisini
eğitmeyi amaçlar. Bu nedenle “düşünme eğitimi”, “çocuklarla felsefe”, “eleştirel ve yaratıcı düşünme
becerileri” gibi adlandırmalar nispeten yeni olsa da, düşünme eğitimi aslında insanın tarihi kadar
eskidir. Bunun böyle olmasının nedeni, bilme, anlama, yaşama, değer üretme faaliyetlerinin insanın
yeryüzündeki temel konumunu tanımlıyor olmasıdır. Bilgeler, filozoflar, ahlakçılar, bilim adamları ve
eğitimciler, düşünme yetisinin terbiyesine katkıda bulunan kişilerdir. Bugün de zihnin, iyilik değerleri
çerçevesinde, bir yaşama kültürü ve dünya görüşü doğuracak, nihayetinde bireyin otonomisini
sağlayacak ve geliştirecek şekilde eğitilmesi, düşünme eğitiminin temel hedefleri arasındadır.
Düşünme eğitimi salt felsefeden ya da salt pedagojiden oluşmaz; her ikisinden de oluşur.
Felsefe geleneği açısından bakıldığında, “düşünme eğitimi”, “çocuklarla felsefe” gibi etkinliklerin
Sokrates, Platon, Aristoteles, Rousseau, Kant, Dewey gibi filozoflara geri götürülerek yapılandırıldığı
görülebilir. Söz konusu yaklaşım açısından nasıl ki Batılı filozofların görüşleri “düşünme eğitimi”,
“çocuklar için felsefe” kapsamında yeniden okunup değerlendiriliyorsa aynı şekilde doğulu
filozofların/bilgelerin eserleri de okunabilir. İşte bu eserlerden biri, Kutadgu Bilig’dir. 1069 yılında,
Karahanlı devletinde “has haciblik” (halkın sorunlarıyla ilgilenen ve bu sorunlardan Hakanı haberdar
eden kişi) görevinde bulunmuş olan Yusuf Has Hacib tarafından yazılan eser, öncelikle düşünme
yetisini eğitmek, öne çıkardığı değerlerle duyguları, davranışları ve kişiliği terbiye etmek isteyen bir
çalışma niteliğindedir. Söz konusu eser, rastlantısal ve şansa bağlı bir durum olan; “uğur, baht, talih,
mutluluk, devlet” gibi anlamlara gelen ve gelip geçici bir varlık olan insanın yeryüzündeki iyilik hâlini
ifade eden kut’u, birey, toplum ve devlet hayatında nasıl sürekli hâle getirebiliriz, bunun bir yolu var
mıdır, sorusuna cevap arar ve kutun sürekliliğini, bilgi, adâlet, bağışlayıcılık, merhamet, cömertlik,
yumuşak huyluluk, sabır, metanet gibi erdem değerlerinde bulur. Kut’u sürekli kılmak böyle bir zihin
durumunu ve ruh yüceliğini gerektirir. Bu da ancak düşünme yetisini eğitmek ve etkin hâle getirmekle
gerçekleşebilir.
Anahtar Sözcükler: Düşünme Eğitimi, Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, Kut, Bilgi, Erdem.
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EDUCATION OF THINKING IN QUTADĞU BILIG
Prof. Vefa TAŞDELEN
Abstract
Thinking, is one of the most distinctive attribute of human. Human, conceive by the means of
thinking, find way through thinking, resolve issues by thinking. Whichever education activity is in
question, it primarily aims to train the ability to think. Although the nomenclatures such as “education
of thinking”, “philosophy with children”, “critical and creative thinking faculties” are relatively new,
education of thinking is as ancient as human history. The reason for it to be as such is the fact that the
the activities of knowing, comprehension, living, value producing are defining the fundamental
position of human being on earth. Sages, philosophers, moralists, scientists and educators are the
people who contribute to cultivation of thinking faculty. Today training of the mind in the manner to
give birth to a culture of living and world view in frame of values of benevolence and ultimately to
ensure the otonomy of the individual and enhancement is the main target of education of thinking.
Training of thinking is not constituted solely from philosophy or solely from pedagogy; it
consists both. When it is considered in terms of philosophy tradition, it can be observed that the events
such as “training of thinking”, “philosophy with children” are still structured by dating back to the
philosophers like Socrates, Plato, Aristoteles, Rousseau, Kant, Dewey. Just as the viewpoints of the
Western philosophers are being evaluated through revising with regard to the approaches in question
in scope of “training of thinking”, “philosophy with children”, the works of the eastern
philosophers/sages can be read in the same way. One of the works within this context is Qutadğu
Bilig. The work is written by Yusūf Khāṣṣ Ḥājib who had the position at work as being Khāṣṣ Ḥājib
(top governmental authority deals with public issues) in Karakhanik Empire in the year 1069, it has
the quality which primarily calls for training the faculty of thinking; cultivating emotions, behaviours
and character through the values it highlights. The said work, seeks for the answer to the question that:
how can we perpetuate Qut -which is a coincidental state and depend on luck: has the meanings such
as “talisman, chance, good fortune, bliss, state” and denote the condition of well being of human being
on earth, who has an ephemeral being- in the life of individual, society and state; is there a way to
establish this; it finds the perpetuity of Qut in the values of virtues such as knowledge, justice,
forgiveness, mercy, generosity, tendermindedness, patience, solidity. To perpetuate Qut requires such
a state of mind and sublimity of the soul. This is merely possible through the training of thinking and
to activate it.
Keywords: Training of Thinking, Yusuf Khāṣṣ Habib, Kutadgu Bilig, Kut, virtle.

AZERBAYCAN’DA ARAP KÖKENLİ YERLEŞİM NEDENLERİ ÜZERİNE
Doç. Dr. Yalçın ABDULLA1
Özet
Azerbaycan'da 49 Arap köyü var. 642-652 yılları arasında Kuzey Azerbaycan'ın işgali
sırasında, ilk Arap ataları, 7. yüzyılda Mekke'den Shamakhi ve Aghsu (Aksu, Ağsu) bölgelerine göç
ettiler. Ancak, ikinci Arap kabileleri, İslam'ı yaymak ve güçlendirmek amacıyla 13. yüzyıldan geldi.
Bu bilgiler, on dokuzuncu yüzyılın ünlü Rus gezgin Deminsky'nin (1933) kitabında
gösterilmiştir. Deminsky köye 1870-1880'de geldiğinde, burada Şam'da okuyan ünlü bir din alimi olan
Molla Mahmud ile tanışmış ve konuşmalarını kitabında yansıtmıştır. Azerbaycan'ı ziyaret ederken
Abbasgulu Ağa Bakikhanov, 1843'te Arabqadim köyünde bulunduğunu "Gulustan Iram" adlı
kitabında yazmıştır. O zamanlar Arabgadim köyü burada değil, şimdiki Khilmilli köyünde
bulunuyordu.
Buna kanıt olarak

atalarının mezarlarını gösterebiliriz.

1828'de imzalanan Türkmence

Antlaşması'nın ardından, Ortodoks Hristiyanlık kolunun Rusya'dan gelen tarikatlarından biri
“Malakan”lar Çarlık Rusyası'nın emriyle Rusya dışına çıkarıldı. Bakühanov'un eserinde, Arap halkının
"bozuk" arapça bildiği belirtiliyor. Geçen yüzyılın 70'lerine kadar, konuşmalarında 20-30 arapça
kelime biliyorlardı, ki bu en zor durumlarad birbiriler ile analşmak imkanı sağlıyordu, fakat sonralar
kullanmadıkları için kelimeler de unutuldu. Buradaki üç köye geldiler: - Nardaran, Köydere ve
Arapqedim. Kureyş

ailesinin üç kabilesi de bu topraklara göç ettmiştir. İbn Amirli (şimdi

Arabistan'da), Shahbaddalli (Yekahana köyü), Nasirli (Nardaran köyü).
Arap kökenli aileler geleneklerini yıllarca korudular. Bu gelenekler aynı zamanda zikr
meclislerini, toplantılarını da içerir.
Anahtar Kelimeler: Arapgadim, Shamakhi, Göç, Zikr, Meclis.

ON THE CAUSES OF SETTLEMENTS OF ARAB ORIGIN IN AZERBAIJAN
Assoc. Prof. Yalçın ABDULLA
Abstract
There are 49 Arab villages in Azerbaijan. During the occupation of Northern Azerbaijan
between 642-652, the country's population was divided into 49 Arab villages. The first Arab ancestors
emigrated from Mecca to the Shamakhi and Aghsuin territories of Azerbaijan in the 7th century. But
the second Arab tribes came from the 13th century to spread and strengthen Islam.
This information is shown in the book of the famous Russian traveler of the XIX century
Deminsky (1933). When Deminsky arrived in the village in 1870-1880, he met Molla Mahmud, a
famous religious scholar who studied in Damascus, and his conversations are reflected in the book.
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During his visit to Azerbaijan, Abbasgulu Aga Bakikhanov was mentioned in the book "Gulustan
Iram" in 1843 in the village of Arabkadim. At that time, it was not the village of Arabgadim, but the
current village of Hilmilli. This is evidenced by the existence of their ancestors' grave.
Following the Turkmenchay Treaty signed in 1828, one of the sects of the Orthodox lever of
Christianity from Russia was ousted from Russia by order of Tsarist Russia. The work of Bakikhanov
notes that the Arab people speak "blind" Arabic. Until the 70s of the last century, their conversation
included 20-30 Arabic words, which could be understood in the most difficult situation. But since they
had not used it, they had forgotten the words. They had arrived in three villages here - Nardaran,
Koydara and Arabgadim. The three tribes of the Guru family have moved to these lands. Ibn Amirli
(now in Arabia), Shahbaddalli (Yekahana village), Nasirli (Nardaran village).
Families of Arab origin have maintained their traditions for many years. These traditions also
include Zikra meetings and meetings.
Keywords: Arapgadim, Shamakhi, Migration, Zikr, Meeting.

TÜRK DÜNYASININ BİLGE YAZARI: CENGİZ AYTMATOV’UN ESERLERİNDE
MİLLÎ VE EVRENSEL KONULAR
Doç. Dr. Yılmaz IRMAK1
Özet
Millî olandan evrensele ulaşmada, Cengiz Aytmatov’un Türk Dünyası yazarları içerisinde çok
önemli bir yeri vardır. Geleceği geçmişle inşa eden sanatçı; hem millî konuları hem de tüm insanlığı
ilgilendiren konuları ustalıkla işleyerek eserini evrensel boyuta taşır. Edebiyatın millî hayatı ve
gelenekleri anlatmanın ötesinde de hedefleri vardır. Yazar, ufkunu millî olanın ötesine doğru
genişletmek ve evrensel boyuta ulaşmak için gayret göstermek durumundadır. Aytmatov, eserlerinde
geleneksel kültür unsurlarını kullanarak millî hissiyatı, bütün insanlığı kucaklayan ortak zevk ve
estetik duyarlık haline dönüştürür. Aytmatov, felsefi derinliğe sahip bir yazardır. Onun dünya
edebiyatına girmesinde, insan ve tabiat eksenli bakış, ayrıca geçmişe ve geleceğe hâkim geleneksel
tutum vardır. Aytmatov’un eserlerinde ön plana çıkan folklorik malzemenin temelinde Kırgız
Geleneği ve Manas Destanı vardır. Manas destanı yazar için, Kırgız ruhunun şekillenip nazma
büründüğü bir halk ansiklopedisidir. Aytmatov’un eserlerinde evrensel konuları işlemesi, onun
eserlerinin sinema sektöründe de boy göstermesini sağlamıştır. Aytmatov’un eserlerinde karşımıza
çıkan evrensel konular; din, sosyalizm, kapitalizm, aşk, mankurtlaşma, küreselleşme, popüler kültür ve
vicdandır. Aytmatov’un teselli bulduğu ve insanlığa kurtuluş çaresi olarak sunduğu vicdan, “Beyaz
Gemi” romanındaki adsız çocuğun vicdanı, yani çocuksu vicdandır. Cengiz Aytmatov, halkına
yabancılaşan insanlardaki kimlik kaybını ve içinde bulundukları sömürge psikolojisini “Gün Olur Asra
Bedel” romanında mankurtlaşma kavramıyla, bu tür insanları da Mankurt olarak tanımlar. Sonuç
olarak Cengiz Aytmatov eserlerinde; hem folklorik unsurları, hem de evrensel konuları, birbirleriyle
kaynaştırarak, yani, geleneksel olanla modernizmi birleştirerek tüm insanlığın aşklarını, acılarını,
travmalarını, zaaflarını, arayışlarını ortaya koyar, yeniden insanlığa dönüşü bir reçete olarak gösterir
ve bir yazar olarak üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışır.
Anahtar Sözcükler: Cengiz Aytmatov, Türk Dünyası, Millî ve Evrensel Konular.

WISE WRITER OF THE TURKISH WORLD: NATIONAL AND UNIVERSAL
ISSUES IN CHINGIZ AITMATOV'S WORKS
Assoc. Prof. Yılmaz IRMAK
Abstract
Chingiz Aitmatov has a very outstanding place among the authors of the Turkic world in
attaining the universal from the national. Aitmatov, constructing the future through the past, carries his
work to universal dimension dealing skilfully with the issues pertaining to both the folkloric elements
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and humanity. Literature has aims beyond telling national life and leaders. The author extends his
horizon beyond the national and universal dimension. In his works, Aitmatov was transformed into a
national feeling, a common pleasure and aesthetic sensibility that embraced all humanity, using
traditional cultural elements. Aitmatov is a philosophical writer. He has a human and nature-oriented
perspective that has entered world literature and has a traditional attitude that dominates the past and
the future. Among the folkloric materials that come to the fore in Aitmatov's works are the Kyrgyz
Tradition and the Epic of Manas. The epic of Manas is a folk encyclopaedia for the author, in which
the Kyrgyz spirit is shaped and impersonated. A universal processing of Aitmatov's works has enabled
him to appear in the cinema sector. Universal issues in Aitmatov's works are religion, socialism,
capitalism, love, mankurtization, globalization, popular culture and conscience. Conscience, which
Aitmatov finds solace and as a means of salvation to humanity, is the anonymous biological
conscience in the novel of “White Ship”, that is, childlike conscience. Chingiz Aitmatov, in the novel
“Gün Olur Asra Bedel”, is here in the field of mankurtization, and this type is here as Mankurt. As a
result, in the works of Chingiz Aitmatov; by combining both folkloric elements and universal ones,
that is, combining the traditional with modernism, puts the love, pains, traumas, weaknesses and
searches of all human beings there, to determine the re-definition of humanity and how to make one.
Key Words: Chingiz Aitmatov, Turkish World, Natıonal and Unıversal Issues.

İSLAMÎ İLİMLER ARKEOLOĞU: FUAT SEZGİN
Doç. Dr. Yusuf Bahri GÜNDOĞDU1
Özet
2018 yılında 94 yaşında hayata gözlerini yuman Fuat Sezgin, geride insanüstü bir çaba ve bu
çabanın ürünü paha biçilemez eserler bırakmıştır. 75 yılı bulan akademik yaşamında dünyanın
doğusundan batısına 60 ülke kütüphanesinde 400 bin cilt eseri bizzat inceleme şansı bulmuştur. 17
ciltten oluşan ve Türkçeye Arap-İslam Bilimleri Tarihi (Geschichte des Arabischen Schrifttums/GAS)
adıyla tercüme edilen eseri onun hayatını adadığı en büyük eseridir.
İslam’ın ilk mesajını (Alak suresinin ilk beş ayeti) doğru anlayan Müslümanlar, en kesîf
bilgisizlik (Câhiliye) bataklığından kurtularak çok kısa sürelerde tüm dünya toplumları arasında en
medenî konuma yükselmişlerdir. Fuat Sezgin’e göre Müslümanlar 8 asır boyunca da ilim ve eğitim
sahalarının her noktasında bu üstünlüğünü korumuşlardır. Bu zaman zarfında yürütülen eğitim
faaliyetlerinden okur-yazarlık oranlarına, bilimsel eserler ve yeni yeni buluşlardan dünyanın en büyük
kütüphanelerine kadar İslam toplumlarının açık üstünlüğü söz konusudur. Ancak bu bilimsel
üretkenlik 16. yüzyılın ortalarından itibaren en düşük düzeylere inmiş, 17. yüzyıldan itibaren de
bilimsel ve kültürel üstünlük Batı toplumlarına geçmiştir.
Fuat Sezgin’e göre bu süreçte Müslümanlar Batı toplumlarına yaptığı katkıyı unuttular. Batı
toplumları da Müslümanların yaptığı bilimsel ve kültürel katkıyı -adeta- yok saydılar. Bütün bunlar da
İslam toplumlarında Batı’ya karşı yersiz bir “aşağılık duygusu”, Batı toplumlarında da İslam’a karşı
haksız bir “üstünlük duygusu” meydana getirmiştir.
İşte Fuat Sezgin’in misyonu bu noktada başlamaktadır. İslam’ın Altın Çağı’nda ortaya
konulmuş ancak zaman içerisinde unutulmuş, gizlenmiş, üstü örtülmüş veya göz ardı edilmiş bilimsel
mirası gün yüzüne çıkarmak onun en büyük gayesi olmuştur. Adeta bir arkeolog gibi tırnaklarıyla
kazıyarak Müslümanların bilim tarihindeki yerini başta Türk Milleti olmak üzere, tüm Müslümanlar
ve dünya halklarına göstermek istemiştir. Bunun için yazmış olduğu eserler yanında, eserlerinden daha
hızlı sonuç alacağını düşündüğü “İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi”ni kurmuştur. Bununla
gerek Türk ve Müslümanlara gerekse de Batı toplumları ve tüm insanlara İslam’ın 800 yıllık
yaratıcılık çağında ortaya koyduğu 800 icat/aleti tanıtmayı amaçlamıştır. Böylelikle Antik Yunan’dan
bir anda büyük tarihsel sıçrayışla Batı Rönesans’ına geçişteki büyük halkayı yerine koymak istemiştir.
Öyle ki ona göre bugün Batı Medeniyetinin başarılarından bahsedilecekse bunda aralarında pek çok
Türk bilim adamının da bulunduğu İslam düşünürlerinin hem taşıyıcı hem üretici olarak ortaya
koyduğu eşsiz çabalara borçlu olduğu unutulmamalıdır.
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Fuat Sezgin’e göre şimdi yönelinecek en doğru hedef, bütün insanlığın ortak bilimler tarihinin
en az 800 yıllık evresinin yapıcıları olmak şuurunu taşıyarak, bugünkü modern dünyanın
geliştirilmesine etkin ve üretken bir şekilde katılmaktır.
Anahtar Kelimeler: Fuat Sezgin, İslam Medeniyeti, Bilim Tarihi.

ARCHAEOLOGIST OF ISLAMIC SCIENCES: FUAT SEZGİN
Assoc. Prof. Yusuf Bahri GÜNDOĞDU
Abstract
Fuat Sezgin, who passed away at the age of 94 in 2018, has left behind a heavenly effort and
invaluable works as the products of this effort. In his academic life of 75 years, he had the chance to
personally examine 400 thousand volumes of work in 60 national libraries globally from east to west.
His 17-volume work, translated into Turkish under the name History of Arab-Islamic Sciences
(Geschichte des Arabischen Schrifttums/GAS) is the greatest work he dedicated his life to.
Muslims, who correctly understood the first message of Islam (the first five verses of Surah
Alaq), escaped from the swamp of the biggest ignorance (Jahiliyya) and rose to the most civilized
position among all world societies in a very short span of time. According to Fuat Sezgin, Muslims
have maintained this superiority in all areas of science and education for 8 centuries. In this period,
Islamic societies had a significant superiority in many areas from educational activities to literacy
rates, from scientific works and new discoveries to the largest libraries in the world. However, this
scientific productivity decreased to the lowest levels as of the mid-16th century, and starting with the
17th century, scientific and cultural superiority has passed to Western societies.
According to Fuat Sezgin, Muslims forgot their contribution to Western societies in this
process. In fact, Western societies also ignored the scientific and cultural contribution that Muslims
made. All these have created an unwarranted "sense of inferiority" in the Islamic societies and an
unfair "sense of superiority" in the Western societies against Islam.
This is the point where Fuat Sezgin's mission begins. His greatest goal was to unearth the
scientific heritage that was revealed in the Golden Age of Islam but was forgotten, hidden, covered or
ignored over time. Scraping the facts like an archaeologist, he wanted to show the place of Muslims in
the history of sciences to all Muslims and the peoples of the world, especially the Turkish Nation. In
addition to the works he wrote for this purpose, he established the "Museum of Islamic Science and
Technology History", which he thought would produce faster results. In this way, he aimed to
introduce 800 inventions/tools that Islam put forward in the 800-year-old age of creativity to both
Turks and Muslims as well as Western societies and all people. Thus, he wanted to place the massive
ring in the transition to the Western Renaissance with a great historical leap from Ancient Greece.
According to him, if the achievements of Western Civilization are to be mentioned today, it should not

be forgotten that they are indebted to Islamic thinkers, including many Turkish scientists, and their
unique efforts as both carriers and producers.
According to Fuat Sezgin, the most accurate goal to be directed now is to participate actively
and productively in the development of today's modern world with the awareness of being the
constructors of at least 800 years of the history of the common sciences of all humanity.
Key words: Fuat Sezgin, Islamic Civilization, History of Science.

AITMATOV'S HERITAGE AND MODERN WORLD
Prof. Dr. Zhyldyz URMANBETOVA1
Abstract
The heritage of Chingiz Aitmatov is considered in the context of two hypostases: as craftsman
of the national culture of the Kyrgyz people, conveying not only life in its contradictions, ups and
downs, but also the national spirit, manifested in amazing moments of sorrow and joy; and as master
of reflection of the spiritual values of man in general in the era of global technocratic universalism.
Thus, the metamorphoses of Ch.Aitmatov as a writer at the same time are a transformation of his way
of thinking, on the one hand as a representative of his national culture, and on the other, as a subtle
thinking creative person, anticipating the direction of development of the human spirit.
Ch.Aitmatov appeared to the world as a master of a unique reading of the Kyrgyz
mentality, who managed to convey the ornate way of thinking of the Kyrgyz people both in his earlier
works and later ones. Any work of the classic of Kyrgyz literature - “The White Steamboat”, “The
Early Cranes”, “Farewell, Gulsary”, “And the day lasts longer than a century ...” allows you to touch
the truly unique world of the Kyrgyz in its various manifestations - and in the dilemma of good and
evil, and in the context of the connection of generations, and in reflecting the essence of traditions and
the originality of linguistic culture, and in transmitting the deeply individual transcription of the
psychology of the Kyrgyz. These works are a subtle and at the same time deep feeling of the essence
of the Kyrgyz culture in all its manifestations - both positive and negative.
A persistent appeal to memory and reason as impulses of human life acquires an alarm
sound in the prose of C. Aitmatov of a later period. Memory is the imperishable thread of generations,
without which it is impossible to preserve either the heritage or the values proper, which determine the
coherence of life. Human memory is a criterion for the preservation of life in the refraction of the
inescapable values of good as the blessing, without which it is impossible to think about the spirit,
about culture. It is no coincidence that Aitmatov’s “mankurtism” has become a categorical concept
expressing spiritual, cultural, ethnic emptiness, unconsciousness, without which personal identification
is impossible. The Aitmatov’s “revelation” of being takes place through a sharpened presentation of
the contradictions of the individual, society, when neither the person himself, nor society as a social
community, designed to maintain a harmonious human being, are unable to control the processes of
destruction of the integrity of the human essence, culture, which manifests itself in the phenomenon of
global duality of consciousness.

Key Words: Aitmatov, spiritual and national values, way of thinking, memory, mankurtism,
revelation.
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НАСЛЕДИЕ АЙТМАТОВА И СОВРЕМЕННЫЙ МИР
Урманбетова Жылдыз
д.ф.н., профессор КыргызскоТурецкого университета «Манас»
АННОТАЦИЯ
Наследие Чингиза Айтматова рассматривается в контексте двух ипостасей: как
художника национальной культуры кыргызского народа, передающего не только жизнь в ее
противоречиях, взлетах и падениях, но и национальный дух, проявляющийся в удивительных
моментах горя и радости; и как выразителя духовных ценностей человека вообще в эпоху
глобального технократического универсализма. Тем самым метаморфозы Ч.Айтматова как
писателя одновременно являют собой трансформацию его образа мышления, с одной стороны
как представителя своей национальной культуры, с другой – как тонко мыслящей творческой
личности, предвосхищающей направления развития человеческого духа.
Ч.Айтматов явился миру как мастер уникального прочтения кыргызского менталитета,
сумевший передать витиеватость образа мышления кыргызов как в своих ранних
произведениях, так и более поздних. Любая работа классика кыргызской литературы – «Белый
пароход», «Ранние журавли», «Прощай, Гульсары», «И дольше века длится день…» позволяет
соприкоснуться с поистине уникальным миром кыргызов в различных его проявлениях – и в
дилемме добра и зла, и в разрезе связи поколений, и в отражении существа традиций и
своеобразия языковой культуры,

и в передаче глубоко индивидуальной транскрипции

психологии кыргыза. Эти работы - тонкое и одновременно глубокое ощущение существа
кыргызской культуры во всех ее проявлениях – как позитивных, так и негативных.
Настойчивое воззвание к памяти и разуму как импульсам человеческого бытия приобретает в
прозе Ч.Айтматова более позднего периода набатное звучание. Память – это нетленная нить
поколений, без которой невозможно сохранение ни наследия, ни собственно ценностей,
определяющих связность жизни. Память человеческая есть критерий сохранности бытия в
преломлении неизбывных ценностей Добра как высшего блага, без которого невозможно
мыслить о духе, о культуре. Неслучайно айтматовский «манкуртизм» стал категориальным
понятием, выражающим духовную, культурную, этническую пустоту, беспамятство, без
которого невозможна идентификация личности. Айтматовское «откровение» бытия происходит
путем обостренного представления противоречий личности, общества, когда ни сам человек,
ни общество как социальная общность, призванная сохранять гармоничное бытие человека,
оказываются неспособными контролировать процессы разрушения целостности человеческой
сущности, культуры, что проявляется в феномене глобальной раздвоенности сознания.
Ключевые Слова: Айтматов, духовно-национальные ценности, образ мышления,
память, манкуртизм, откровение.

NURETTİN TOPÇU’NUN RUHÇU ANADOLU SOSYALİZMİ HANGİ RUHU
TAŞIMAKTADIR?
Doç. Dr. Zübeyir OVACIK1
Özet
Çağdaş Türk Düşüncesinde özgün bir düşünce sistematiği geliştirme çabalarından söz
edilirken özellikle yakın dönemde Nurettin Topçu ismine müstakil bir başlık açmak elzemdir. Felsefe
eğitimini Fransa’da almış olan Topçu, Fransız idealizminin çağdaş temsilcilerinden olan ve hareket
felsefesi şeklinde isimlendirilebilecek özgün bir felsefi tasarımın sahibi olan Maurice Blondel ve onun
çevresiyle teşrikimesaide bulunmuş, doçentlik tezini de Bergson üzerine hazırlamıştır. Böylelikle
dönemindeki idealist yapıdaki çağdaş felsefe akımlarına aşinalık kesp eden Topçu, esasında Batıda
felsefi düşüncenin yeni bir dünya görüşü oluşturmada sağladığı imkanın farkındalığı içerisinde bir
düşünce faaliyeti gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede Topçu, mensubu olduğu coğrafyaya duyduğu
aidiyet bilinciyle öznenin ahlaki dinamizmine vurgu yapmakta ve idealist karakterde toplumsal
modeller teklif etmektedir. Çeşitli yazılarında kapitalizm, komünizm ve sosyalizm gibi akımları
tartışan Topçu, İslam Anadolu Sosyalizmi şeklinde kavramsallaştırdığı ve teorik çerçevesine çeşitli
yazılarında yer verdiği bir modeli Anadolu coğrafyası için ideal bir sistem olarak teklif etmektedir.
Düşünce sistematiğindeki anahtar kavramlar olan irade, mesuliyet ve hareket kavramlarının da ima
ettiği üzere Topçu’nun iktisadi bir modelle sınırlı bir tasarımdan ziyade ahlaki bir nizamdan söz
ettiğine dikkatleri sürekli çekmek gerekmektedir. Ahlaki bir sistemin inşası ise sağlam ontolojik ve
epistemolojik temelleri iktiza etmektedir. Bu anlamda Topçu, toplumsal bir tasarıma ulaşma
noktasında derinlikli bir teorik dizge oluştururken felsefî düşüncenin sağladığı imkânın fazlasıyla
farkındadır. Burada esas üzerinde durulması gereken hususun Topçu gibi yerlilik ve millilik
tartışmalarında öne çıkan bir ismin ortaya koyduğu teorik modelin hangi dinamiklere yaslandığı
meselesidir. Çağdaş Türk düşüncesinde ahlakı merkeze alarak özgün bir düşünce mimarisi inşa etmiş
olan Topçu’nun düşüncesinin pek tabii ki, coğrafya ve tarihle sahici bir ilişki kurmak gibi hususi bir
karakteri ön plandadır. Bununla birlikte ruhçu İslam sosyalizmini ideal bir sistem olarak teklif etmekle
Topçu harici bir paradigmaya mı yaslanmaktadır sorusu önemini korumaktadır. Bu çalışmada
Topçu’nun teklif ettiği Anadolu İslam sosyalizminin teorik temelleri Ahlak Nizamı ve Yarınki Türkiye
adlı eserleri başta olmak üzere Topçu ile ilgili yaşanmış ve çok da gün yüzüne çıkmamış bir anı
eşliğinde diyalektik bir yöntemle tartışılacaktır.
Anahtar Kavramlar: Nurettin Topçu, Anadolu Sosyalizmi, İslam Sosyalizmi, Yerlilik.

1

Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, zubeyirovacik@gmail.com

WHAT SPIRIT IS NURETTİN TOPÇU'S SPIRIT OF ANATOLIAN SOCIALISM?
Assoc. Prof. Zübeyir OVACIK
Abstract
While talking about efforts to develop an original system of thought in Contemporary Turkish
Thought, especially in the near future, it is essential to open an independent title for Nurettin Topçu,.
Topçu, who studied philosophy in France, was introduced to Maurice Blondel, one of the
contemporary representatives of French idealism, who had a unique philosophical design which could
be named as “philosophy of action”, and he prepared his associate professorship thesis on Bergson.
Thus, Topçu, who was familiar with the contemporary philosophical trends in his idealist structure,
realized a thought activity within the awareness of the possibility that philosophical thought in the
West provided for creating a new world view. In this context, Topçu emphasizes the moral dynamism
of the subject with the awareness of belonging to the geography of which he is a member and proposes
social models of idealistic character. Topçu discusses trends such as capitalism, communism and
socialism in his various writings. He proposes a model which he conceptualizes as Islamic Anatolian
Socialism and includes his theoretical framework as an ideal system for Anatolian geography. It
should be noted that Topçu speaks of a moral order rather than a design limited to an economic model,
as the concepts of will, responsibility and movement, which are key concepts in the systematic of
thought, imply. The construction of a moral system, on the other hand, provides solid ontological and
epistemological foundations. In this sense, Topçu is deeply aware of the possibilities provided by
philosophical thought while creating a deep theoretical system to reach a social design. The issue that
needs to be emphasized here is the dynamics of the theoretical model based on a prominent name in
the debates on nationality and nationality such as Topçu. Topçu, who has built an original architecture
of thought by focusing morality on contemporary Turkish thought, has a special character, of course,
establishing a genuine relationship with geography and history. However, the question of whether
Topçu leans on an external paradigm by proposing spiritual Islamic socialism as an ideal system
remains important. This theoretical foundation of the Anatolian Islamic socialism which has been
offered by Topçu, will be discussed on focusing in his some work especially such as Ahlak Nizamı
and Yarınki Türkiye. It will be discussed with a dialectical method accompanied by an unforgettable
memory of artillery.
Key Concepts: Nurettin Topçu, Anatolian Socialism, Islamic Socialism, Indigenousness.

