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ÖZET 

Dönemin düşünürleri gerilemenin önüne geçmek ve dışarıdan 

gelebilecek tehlikelere karşı koymak için modernleşmenin 

gerekliliğine inanmışlardı. Bunun için toplumsal bir dönüşümün 

gerçekleştirilmesi gerekmekteydi. Sürecin iyi bir şekilde sonuçlanması 

için eğitimli topluma ihtiyaç vardı. Bu gibi ihtiyaçlar göz önünde 

bulundurularak eğitimin önemi, okulların durumu, hoca-öğrenci 

münasebetleri, bilim, fen gibi konularla ilgili tartışmalar başlamıştı. Bu 

yüzden dönemin düşünürleri mevcut okullardaki sorunlara 

değinerek bu süreçte nelerin yapılması gerektiğine dair kendi 

görüşlerini belirtmişlerdir. Karşılaşılan sorunların çözümü için 

yenilikleri kabul etmenin gerekliliğini idrak eden aydıınlar eğitimdeki 

problemlerin aradan kaldırılması için özellikle pozitif bilimlere doğru 

eğilim gösterseler de, tarih ve felsefe gibi sosyal alanlardaki 

eksikliklerin farkındaydılar. 

Eğitimdeki eksikliklerden birinin felsefe olduğu konusunda 

hemfikir olan Türk aydını, Batı felsefi düşüncesinin alınmasından 

yana olmuştur. Batı`daki pozitif felsefi akımlar ve yaşanmışlıklar 

sayesinde, Doğu`nun mistik engeli aşılacak ve çağdaşlaşma 

gerçekleşecekti. Bununla birlikte karşılaşılan sorunların tarih alanında 

ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Dönemin Osmanlı tarih 

kitaplarının konusu daha çok İslam ve Osmanlı tarihiyle sınırlı kaldığı 

için, bu alanda diğer devletler ve kavimlerle ilgili pek de bilgi sahibi 

olmayan okumuş kesim oluşmuştu. Diğer toplumların nasıl 

geliştikleri, hangi evrelerden geçtikleriyle ilgili bilgiden yoksunluk, 

 

*
 Ph.D., Bakü İslam Üniversitesi, prquluzade@gmail.com 



1824 PASHA GULUZADE  

 

onları anlamada sorunlar oluşturmaktaydı. Bu yüzden tarihin de 

önemine değinen düşünürler, toplum için ne kadar gerekli olduğuna 

dikkat çekmektedirler. Modern bilimin temelindeki tarihsellik ve 

felsefe benimsenmeden, Batı seviyesine gelmenin mümkün 

olamayacağı görüşü dönemin düşünürleri arasında hakimdi. 

Çalışmada Ziya Gökalp, Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, Ahmed 

Midhat Efendi, Yusuf Akçura, Baha Tevfik, Ahmed Ağaoğlu gibi 

dönemin düşünürlerinin görüşlerinden yararlanılarak felsefe ve tarih 

temellendirilmeye çalışılmıştır. Sözkonusu sorunlar bağlamında 

aşağıdaki sorular çalışmaya yön vermektedir: 

- Felsefe denildiği zaman dönemin düşünürleri ne anlıyorlardı?  

- Felsefenin Türk toplumu için ne gibi yararları olabilirdi? 

- Tarih ve siyaset felsefesiyle ilgili düşünürler ne söylemektedirler?  

- Dönemin düşünürleri neden tarihin önemli olduğunu 

düşünmektedirler?  

- Mevcut eğitim sistemindeki tarih dersi ihtiyaçları karşılamak için 

yeterli değil miydi? 

- Yeterli olarak görülmeyen tarihin eksikleri nelerdi ve niçin 

oluşmuştu?  

- Objektif bir tarih yazıcılığına dair tutum var mıydı?  

- Çağdaş bir devlet olmak için tarih gerekli midir?  

Anahtar Kelimeler: Modernleşme, felsefe, tarih, aydın, 

yetersizlik.  
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THE OPINIONS OF THE INTELLECTUALS ABOUT HISTORY 

AND PHILOSOPHY IN THE TURKISH MODERNIZATION 

PROCESS 

ABSTRACT 

Thinkers of the period believed in the necessity of modernization 

to prevent regression and to counter the dangers that might come 

from outside. For this a social transformation was necessary. A well-

educated society was needed to achieve a good outcome. With such 

needs in mind, discussions were started about the importance of 

education, the situation of schools, teacher-student relations, science 

and knowledge. Therefore, the thinkers of the period mentioned 

about the problems of schools and pointed out what should be done 

in this process. Recognizing the necessity of accepting innovations to 

solve the problems which encountered, intellectuals tend towards 

positive sciences to eliminate problems in education and also they 

were aware of the shortcomings in social fields such as history and 

philosophy. 

The Turkish intellectual, was agreed that one of the educational 

deficiencies is philosophy and they has favored the acquisition of 

Western philosophical thought. Through the Western positive 

philosophical movements and experiences, the mystical obstacle of the 

East would be overcome and modernization would take place. At the 

same time, it is observed that the problems also was encountered in 

the field of history. The main subject of the Ottoman history books 

were limited with Islam and Ottoman history. Therefore, there was a 

group of people who did not have enough information about other 

states and tribes. The lack of knowledge about how other societies 

developed and what stages they had gone through, was a reasons of 

problems in understanding them. Because of that, intellectuals 

mentioned the importance of history and also point to how necessary 

it is for society. The view that it would not be possible to reach the 

Western level without adopting the historicity and philosophy which 
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are in the basis of modern science was dominant among the 

intellectuals of the period. In this study, philosphy and history were 

tried to based on using the opinions of the intellectuals of the period 

such as Ziya Gökalp, Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, Ahmed 

Midhat Efendi, Yusuf Akçura, Baha Tevfik, Ahmed Ağaoğlu. In the 

context of these problems, the following questions guide the study: 

- When philosophy was mentioned, what did the intellectuals of 

the period understand? 

- What benefits would philosophy have for the Turkish society? 

- What were the opinions of thinkers of the period about history 

and political philosophy? 

- Why do intellectuals of the period think history is important? 

- Was the history course in the current education system sufficient 

to meet the needs? 

- What were the deficiencies of the course of history that was not 

seen as sufficient and why? 

- Was there an attitude which relating to objective historiography? 

- Is the history necessary to become a modern state? 

Keywords: Modernization, philosophy, history, intellectual, ina-

dequacy. 
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GİRİŞ 

Eğitim devlet kurumlarının işleyişinde belirleyici etkenlerin 

başında gelmektedir. Özellikle Batı`da yaygınlaşan eğitim, sadece 

okul, yönetim ve üniversitelerle sınırlı kalmamıştır. Devletin diğer 

kurumları olan iktisat, ordu, yargı gibi bütün kurumlarında 

benimsenmeye başlamıştı. Batı`daki bu ilerlemeler diğer toplumların 

ve devletlerin onları örnek almasına sebebiyet vermişti. Birçok alanda 

olduğu gibi eğitim alanında da Türk toplumunda aydınların 

önderliğinde Batı tarzı bir dönüşüm başlatılmıştı. Modernleşme 

dönemi Türk düşünürlerine göre her türlü kötülüğen cehaletle sıkı 

bir ilişkisi bulunmaktadır. Toplum olarak bu cehaletin karşısına 

geçmeli ve yükselmeliyiz. Bu yükselmenin de yolu öğrenmekten 

geçmektedir. Gelişmek isteyen topluma yön verecek olan onun 

aydınları veya düşünürleridir. Çünkü aydınların toplum karşısındaki 

en önemli görevi budur. Bu yüzden modernleşme dönemindeki 

eserlerde daha çok öğrenme ve öğretmenin önemine dair görüşler 

daha çok gözlemlenmektedir. 

Türk aydınlarına göre bir milletin kalkınması için eğitim çok 

önemlidir. Bunun için ilim kaynağı üzerine kurulmuş bir ilerlemeye 

ihtiyaç vardır. Bu amaş doğrultusunda XIX. yüzyılda birtakım 

uygulamalar yapılmış ama bütünü kapsamadığı için beklenileni 

verememiştir. Ama birtakım yeni mektepler açılmış, Batı tarzı eğitim 

sistemi benimsenmeye başlanmıştı. Bazı diplomatik sıkıntılar 

dolayısıyla bu mekteplerin mükemmel bir şekilde gelişmesi geçikmişti. 

Ahmet Midhat`a göre eğer harp sorunları ve diplomatik meseleler 

olmasaydı, bu yolda girişilen icraat ve ıslahatların daha fazlası 

gerçekleşecekti(Ahmet Midhat, 2004:46).  

Osmanlı büyüme döneminde bilim ve teknik açıdan Batı`ya üstün 

durumdayken, bu üstünlük anlamsız bir kanaat ve istiğna duygusuyla 

kaybedilmiştir. Türk toplumu geri kalış ve yenilgilerden sonra 

Batı`nın üstünlüğünü kendi toplumu için vazgeçilmez olan birtakım 

değerleri ezerek kabul edecek duruma gelebilir(Okay, 2008:32). Bu 

gibi durumların önlemesi için dönemin düşünürleri eğitim sistemi ve 
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okullarla ilgili kendi görüşlerini ileri sürmeyi kendileri için görev 

olarak görmüşlerdir. Modernleşme sürecinde en çok pozitif bilimlere 

eğilim gözlemlenmektedir. Belli bir zaman sonra Türk aydını sosyal 

bilimlerin de toplum için önemli olduğunu kabul etmeye başladı. Bu 

süreçte özellikle tarih ve felsefe ilgi çeken alanlarından biri haline 

gelmeye başladı. Yazılan kitaplarda karşılaşılan sorunlar, onların 

sorgulanması ve yeniden yorumlanması için dönemin düşünürleri 

sözkonusu alanlarla ilgili kendi görüşlerini ileri sürmüşlerdir.  

Dönemin Düşünürlerine Göre Felsefenin Önemi 

Felsefenin önemine değinen Ahmet Midhat Efendi`ye göre İslam 

aleminin bir anlamda eksik kalan taraflarından biri de felsefedir. 

Modernleşme sürecinin ilk yıllarında Osmanlı ileri gelenleri, daha çok 

Batı felsefesinin politik yönüyle ilgilenmişlerdi. Bu yüzden Ahmet 

Midhat Türk düşünce tarihinde ilk defa Batı felsefesinin problemleri 

üzerinde durmuş biri olarak bilinmektedir(Şeref, 2014:283). “Felsefe, 

yani hikmet insan zihninin bir çeşit pusulasıdır ki, hangi konu ve 

meselede olursa olsun insanın ortaya koyacağı en doğru hüküm, 

felsefenin kılavuzluğunda gerçekleşecektir”(Ahmet Midhat, 2002:15). 

Ahmet Midhat insanın düşünmeye başlamasıyla felsefe kurulmuş 

olduğunu söylemektedir. Felsefe her zaman önemsenmiş, din, 

mezhep, sistem farkı gözetmeksizin her alana girmiştir. Felsefenin 

konusunun genişliğine ve önemine dikkat çeken Ahmet Midhat, bu 

ilmin hala tamamlanmamış olduğunu da vurgulamaktadır. O kısaca 

felsefeye “her şeyin, her hükmün doğrusu” tanımını 

vermektedir(Ahmet Midhat, 2002:23). Düşünür felsefe ile ilim 

arasında farklılığı göstermek yerine, ilimsiz felsefenin olamayacağının 

önemine değinmektedir. İlimsiz felsefe gerçeklikten uzak olduğu 

kadar, topluma yarar sağlamaktan da yoksundur(Şeref, 2014:284). 

Düşünür bir anlamda ilmin kendisini temellendirmesi için felsefeye 

ihtiyacı olduğunu ileri sürmüştür.  

Ahmet Midhat`ın çıkardığı “Dağarçık” dergisindeki amacı 

Osmanlı toplumunun fen ve felsefe konularına gerekli ilgilinin 

oluşturulmasıydı. Bu dergide düşünürün en önemli amacı felsefenin 
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anlamını topluma anlatmak olmuştur. Dergide bununla beraber hatta 

dinlerin felsefeye olan tutumu da gözler önüne serilmektedir. 

Düşünür İslam dininden başka diğer dinlerin felsefi düşünüşe karşı 

çıktığı kanısındadır(Ahmet Midhat, 2013:225; Şenel, 2017:160). Ah-

met Midhat eserlerinde daha çok okuyucuyu bilgilendirme amacı gü-

den bir tavır sergilemiştir. Böylece farklı alanlarda felsefi düşüncenin 

toplumsal zemine oturtulmasını oluşturan olanakların sağlanacağına 

ve gelişeceğine inanmaktadır(Şeref, 2014:287). 

Filibeli Ahmed Hilmi yaşanan olayların iyi bir şekilde tespit 

edilmesi ve ona uygun adımlar atılmasına dair ipuçlarının felsefe 

sayesinde bulunacağını belirtmektedir. O, felsefenin kesin olarak bir 

tanımını vermekten kaçınmıştır. Ama kendinden önceki düşünürlerin 

felsefeyle ilgili görüşlerinin felsefenin tanımı için doğru olduğunu da 

söylemektedir. Filibeli felsfenin birleştirilmiş bir bilim olduğu 

açıklamasını daha çok benimsemektedir. Bu tanımın da kendisine 

değil Spencer`a ait olduğunu belirtmektedir. Felsefenin en önemli 

konusu varlığın ve ilmin ilk prensipleri üzerinde yoğunlaşmaktır. Bir 

de felsefenin amacının olduğunu belirten düşünüre göre insanın 

kendini ve ilkesini bilmeye çalışmanın kendisi en büyük 

amaçtır(Caner, 2013:21). Felsefe hiçbir zaman hata arındırılmamıştır. 

Belki de bu yüzden bütün hakikatleri kendinde toplamaktan acizdir. 

Bu yüzden sanayi, iktisat, yönetimle ilgili işlerde bilim ve tecrübe 

metodunu seçmeli, felsefe ve ahlak konusundaysa seçme ve ayıklama 

metodunu kullanmamız gerekmektedir. Filibeli`ye göre bu sayede 

ifrat, doğmadan kurtulmuş ve hakikate ulaşma imkanı bulunmuş 

olacaktır(Uçar, 2009:35). O dönemde Avrupa`daki birçok felsefi 

ekolünün olduğunu ve Türk aydınlarının bu ekolleri öğrenmeye 

çalıştığını söyleyen düşünür, tek taraflı bir felsefi düşünce akımına 

karşı çıkmıştır. Modernleşmeye çalışan Türk toplumu için 

Avrupa`daki herhangi bir felsefi ekol önemli olmamalıdır. Bu süreçte 

esas olan o ekolün bize yararlı olan taraflarını almaktır. Bizim için 

nelerin gerekli olduğunu bulmamız için tüm ekolleri bilmemiz 

gerekmektedir. “Memleket gençleri “red ve inkar, müfrit dogmatizm, 

çevreyi hakir görme ve körü körüne taklit” gibi aşırılıktan korunur; 
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milletimizin duyguları ve vatanımızın ihtiyaçları ile bilimsel hakikatleri 

uzlaştırma yolunu bulurlarsa, bu milleti kurtuluş limanına 

götürmenin imkanını bulmuş olurlar”(Şehbenderzade, 1999:23) 

Türk aydınına göre karşılaşılan sorunların ve gerilemenin önüne 

geçebilmenin yolu bilim, sanayi, askerlik ve hukuk gibi 

örgütlenmelerde Avrupa`lılar gibi olmaktan geçmektedir. Bu görüşü 

benimseyenlerden biri olan Ziya Gökalp`a göre, Avrupa`ya eşit olmak 

için o medeniyetin içine girmek gerekmektedir. Tanzimatçıların 

yaptıkları gibi Batı medeniyeti`ni yarım almamak, tam almak bize 

daha çok yarar sağlayacaktır. Sözkonusu medeniyeti yarım alındığı 

için askeriye, hukuk ve sanayimizde tam olarak örgütlenmeler 

gerçekleşememişti. Gökalp`e göre Tanzimatçıların hatası Doğu ve 

Batı medeniyeti sentezini kendi içerisinde barındıran bir kültür 

karışımı oluşturmaktı. Sürecin sonunda bu iki zıt medeniyeti 

birleştirmeye çalışmanın ne kadar zor olduğu bir daha ispatlamış 

oldu(Gökalp, 2014:54). Gökalp Tanzimat hareketini yarım 

kalmasından dolayı eleştirmiştir. Düşünür eksiklikler olduğunun 

farkında olmakla beraber, belki de daha iyisinin yapılabileceğine olan 

inancından dolayı böyle bir tepki göstermektedir. Düşünüre göre 

Türk toplumunun en önemli ihtiyaçlarından biri felsefedir. Çünkü 

değer sistemlerine sahip insan için iki tür değer vardır. Bunlardan biri 

maddiyken, diğeri manevidir. Kişiye yardım edecek olan aklı ve 

kalbidir. Kalbimiz dini, ahlaki kıymetleri anlar, onlar sayesinde 

saadete ulaşabilmektdir. Aklımız ise değerleri maddiyata dönüştürme 

çabasındadır. Akıl bunu yapamadığı takdirde kalple mücadele etmeye 

başlar. Bu mücadelenin sonucuysa üç türlü olabilmektedir. Akıl 

kazanırsa o zaman manevi değerler etkisiz kalır. Kalp kazanırsa o 

zaman maddi dünya bir anlamda düşüncede yok durumuna gelir. 

Bazen de kalp ve aklın ortak idaresi oluşur ki, buna filozof denir. 

Gökalp`e göre türk gençliğinin işte bu felsefi düşünüşe ihtiyacı 

vardır(Gökalp, 2009:109). 

İlimleri tek başına anlamaya çalışmak yapılabilecek en büyük 

hataların başında gelmektedir. Bu yüzden tüm bilimlerin anlaşılması 
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için onların hepsine uygun olan bir ilime ihtiyaç vardır. Kendi 

görüşleriyle dönemin düşünürlerini etkileyen Afgani de, felsefenin 

gereken özelliklere sahip olduğu için bu görevin üstesinden 

gelebileceğini belirtmektedir. Bir toplumun tüm fertlerin belli bir 

alanda aydın olabilmektedir. Ama bilgilerin yayılmasını sağlayacak 

olan felsefedir. Felsefe olmadığı sürece, aydınlar ve bilgiler toplum 

için pek de yararlı olamazlar. Modernleşme sürecinde Osmanlı`nın 

yeni açtığı mekteplerden bekleneni alamama nedenlerinden biri de 

felsefenin yokluğundandır. Çünkü felsefe bireylerde insan olmanın 

farkındalığına sebebiyet vermekte ve bireyi uyandırmaktadır. Manevi 

çöküş yaşayan toplumda ilk önce felsefi ruh sönmeye başlar ve 

ardından diğer ilimler, ahlak ve davranışlar yok olur(Kurbanov, 

2011:298). 

Sözkonusu dönemde felsefe bazı düşünürler tarafından bir 

anlamda birleştirici bir faktör olarak görülmektedir. Bu yüzden 

toplumdaki bölünmelerin önüne geçebilmek için felsefeye ihtiyaç 

olduğuna kanaat getirilmiştir. “Gerçekten, memleketimizde, gerek 

medeniyet, gerek terbiye bakımından birbirine benzemeyen üç tabaka 

vardır. Halk, medreseliler, okullular. Bu üç sınıftan birincisi hala Uzak 

Doğu Medeniyeti`nden tamamıyla ayrılamamış olduğu gibi, ikincisi 

de henüz Doğu Medeniyeti`nin ilimlerinden olsun yararlanabilmiştir. 

Demek ki, milletimizin bir bölümü ilk çağlarda, bir kısmı ortaçağda, 

bir kısmı son çağlarda yaşamaktadır”(Gökalp, 2014:56). Yani halk 

masalları, koşmalar, atasözleri birinci kısmı, Arapça ve Farsça`dan 

çeviri kitapları ikinci, Batı dillerinden aktarılan kitaplarsa üçüncü 

kısma hitap etmektedir. Gökalp işte bu üç kesimi de birleştirmekten 

yana olduğunu “Türk milletindenim. İslam Ümmetindenim. Batı 

Medeniyetindenim” sözleriyle ifade etmiştir(Gökalp, 2014:57). 

Düşünüre göre bunu yapmak için de Türk aydınının felsefeye ihtiyacı 

vardır. Çünkü bu birleştirici unsuru ancak felsefe verebilmektedir. 

Öğretmenleri eleştiren Gökalp, okullarda verilen bilgilerin parça 

parça olduklarını vurgulamaktadır. Okullardaki hocalar özellikle 

felsefi bir temelden yoksundurlar. Bu temelden yoksun oldukları için 
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verdikleri bilgilerin diğer bilimlerdeki bilgilerle ortak noktasını 

bulmakta zorluk çekmektedirler. Öğrencilerin konuları anlaması da 

zorlaşmaktadır. Fransız liselerindeyse sadece hocalar değil, öğrenciler 

de felsefeyi bilmektedir. Bu yüzden onlar bilgiler arasında iyi bir bağ 

kurabiliyorlar. Eğer bizde de Avrupa`daki gibi liselerde çocukların 

iradelerine etki edebilecek bilgilerin verilmesi isteniyorsa, o zaman 

müfredata felsefe derslerinin konulması gerekmektedir(Erişilgil, 

2007:68). Çünkü felsefe istikbal ilmidir. Fen bilimleri kesinlik 

içerdiğinden bazı alanlarda yetersiz kalabilmektedirler. Fennin 

geçemediği saha olan faraziyye ve nazariyye sahasını felsefe teşkil 

etmektedir. Yani felsefe dünün, bugünün ve yarının ilmidir.  

Bizim toplumda Doğu ve Batı felsefesinin etkileri sezilmektedir. 

Doğu`dan özellikle İbn Arabi, Mevlana gibi filozofların eserleri 

tercüme edilmekte, okunmaktaydı. İşin en ilginç yanı tüm bunların 

daha çok tarikatlar yoluyla gerçekleştirilmekteydi. Ama tarikatların bu 

dünyadaki her şeyi geçici olarak gördüğünü ve bu amaç 

doğrultusunda kendi yorumlarını yaptıkları gerçeğini de gözardı 

edemeyiz. Son dönemlerde alınan yenilgiler nedeniyle aydınların 

artık Batı düşünce sistemine olan tutumu dönüşmeye başlamıştır. Batı 

felsefesi daha çok ilgi çekmeye başlamakta ve burada Fransız, Alman, 

İngiliz felsefe ekollerinin etkilerini görmek mümkündür. Baha 

Tevfik`e göre düşünce ve görüşlerin birbirinden etkilenmesini doğal 

olağan karşılanmalıdır. Bir kavmin yeni bir görüşü uygulamadan önce 

bu fikre karşı mukabele etmesi gerekmektedir. Bu gerçekleşmesi 

gereken en doğal tepki tarzıdır. Ama Türk toplumunda böyle bir hal 

yoktur. Baha Tevfik`e göre bizler karşılaştığımız yeni fikirleri 

oldukları gibi kabul etmeyi yeğlemekteyiz(Tevfik, 1992:52-55). Kısaca, 

ilim ve fennin geçerli olmadığı alanlarla ilgilenen felsefe geleceğin ilmi 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Alışılagelmiş eski ahlak sistemi çöktüğü 

için onu kitaplardan değil, daha çok insanlarda aramak 

gerekmektedir. İnsanlar derken daha çok tepki ve hareketlerdeki 

fikir, hassasiyet, adet, içgüdü, ruhi ve fizyolojik hadiselerin idaresi 

kastedilmektedir(Uçman, 1991:452). 
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Ağaoğlu da toplumda bir birlikteliğin olmasının önemine 

değinerek, bu birlikteliği tetikleyen etkenler arasında din, felsefe ve 

edebiyatı görmektedir. Düşünüre göre dinin toplum üzerindeki etkisi 

zayıftır. Çünkü anlamadan okunan ayetler, dinlenen vaazlar artık 

kimsede heyecan uyandırmamaktadır. Bu yüzden de dini konular 

hurafe ve boş bilgilerle dolmuştur. Ağaoğlu felsefe ve edebiyatın 

birlikte etkili olduğu görüşündedir. Felsefe yeni fikir ortaya atarken, 

edebiyat ise his akımlarıyla fertlere güç vermekte ve insanları 

birlikteliğe itmektedir. Kalp ve akıl birliği olarak yorumlanan bu 

etkenler cemiyette heyecan uyandırma özelliğine sahiptirler(Ağaoğlu, 

2013:77). 

Türk Düşünürlere Göre Tarihin Modernleşmedeki Yeri 

Modernleşme sürecine kadar Türk aydını Batı`da yaşanan 

olaylardan neredeyse habersiz bir şekilde yaşamaktaydı. Batı gibi 

olmak amacı doğrultusunda çağdaşlaşmayla ilgili uygulanmaya 

çalışılan politikaların bir anlamda yetersiz kalma nedenlerinden biri 

de buydu. Özellikle Sanayi Devrimi ve XIX. yüzyıl Avrupa`sında 

yaşanan ulusal hareketliliklerin nasıl oluştuğu ve geliştiğiyle ilgili 

bilgiden yoksun veya eksik bir şekilde yaşamaktaydılar. Osmanlı`da 

tarih alanı daha çok kutsal olaylarla ilgilenen bir ilim dalı olarak 

benimsenmekteydi. Yani tarih insanlar tarafından değil, Allah 

tarafından yapılmaktaydı. Fertler bu sürece sadece kader şeklinde 

katılabiliyorlardı. Kısaca tarih rasyonel bir anlatım ve yorumdan 

uzaktı(Timur, 2010:160). Tarih daha çok efsane, rivayet ve menkıbe 

temelli bir alan olarak görülmekte ve bu doğrultuda gelişmekteydi. 

Modernleşme döneminde bir tek Akçura istisnai bir durum olmakla, 

maalesef bu gerçeklik Atatürk dönemine kadar devam 

etmiştir(Georgeon, 2016:94). 

Dönemin Türk aydınları kendi toplumlarının yaşamlarını, ülkede 

yaşanan olayları ve onun tarihini tam olarak araştırmamış ve 

inceleyememişlerdi. Onları Avrupa`da gelişen olayların pratik 

sonuçları daha çok ilgilendirmekteydi. Bu nedenle Avrupa`da 

yapılanların aynısını Türk toplumunda uygulamaya koymaya 
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çalışıyorlardı. İthal olan bu metotların Türk toplumu için geçerli 

olduğunu düşünmekteydiler(Akçura, 1998:24). Tarih beşeriyetin 

hayat hikayesinin portesini çizmektedir. Sözkonusu bu bilim dalı 

insanların ilk ortaya çıkışı, nasıl yaşadıkları, ne yaptığı ve 

düşündükleriyle ilgili bilgiler toplusunu oluşturmaktadır. Yusuf 

Akçura tarihin soyut bir bilim olmadığını vurgulamaktadır. Düşünüre 

göre tarih hayat için, milli kültürün temeli oluşturmakta, milletlerin 

dünyadaki yeri ve şerefini tayin etmektedir(Bolay, 2015:507). Hurafe 

ve efsanelerin tarih bilimiyle hiçbir alakası yoktur. Çünkü onlar 

gerçekleri yansıtmaktan yoksundurlar. Onlar daha çok insanoğlunun 

hayal gücünden oluşmaktadır(Şehbenderzade, 2009:33).  

Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi`ye göre insanlar bilim ve 

fenlerin gelişmediği dönemlerde kozmik olayları anlayıp 

yorumlamakta yetersiz kalıyorlardı. Bu yüzden yaşanan olayları 

anlamak ve nedenlerini öğrenmek amacı doğrultusunda insanlar 

kendi hayallerinden oluşan esatirler veya masallar uydurmaya 

başlamışlardır(Bıçak, 2010:388). Bir tarihçi esatir ve hurafelerin nasıl 

oluştuğunu ve özelliklerini bilmeli, gerçek olayları bunlardan ayırt 

etme yetisine sahip olmalıdır. Filibeli`ye göre tarihin en önemli 

kaynakları eski kavimlerin bıraktığı eserler, alet ve edevatlar, fosiller, 

mabedler, levhalardır(Şehbenderzade, 2009:36). İnsan düşüncesi var 

olduğu sürece kendini aşan, duyu organları ve idrakiyle 

çözebileceğine inandığı alanlarda hüküm vermeye, yorumlar 

yapmaya çalışmıştır(Şehbenderzade, 2012:11). Düşünür, tarihi 

gözardı ederek medeniyet ve kurum ithal etmenin yanlış olduğunu 

belirtmektedir. Eğer biz başka toplum veya medeniyetlerden birşeyler 

ithal etmek istersek, ilk önce kendi tarihimize göz gezdirmemizin 

gerekmektedir. Böylece ithal edilen değerlerin bize neler vereceğini 

ve onu nasıl benimsememiz gerektiğini anlamış olacağız. Eğer bu 

yapılmazsa yenileşme mevcut sosyal düzenle çatışır ve süreç 

başarısızlıkla sonuçlanır. Bu da kültürel kimliğin kaybedilmesine yol 

açmaktadır. Bunun sonraysa dinden uzaklaşmaya neden 

olmaktadır(Uçman, 2010:425). 
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Dönemin diğer düşünürü Ziya Gökalp`e göreyse tarih biliminin 

en önemli aktörü müverrihtir. Müverrihin araştırmalarla ortaya 

koyduğu sonuçlar, o toplumun milli ve kültürel değerleriyle ilgili 

bilgiler vermektedir. Müverrihin bir olayı aktarırken takip etmesi 

gereken yol: Mazinin izlerini taşıyan bütün kaynakları arayıp bulmak 

ve tetkik etmektir. Ama kişi bazen kendi menfaati gereği doğruları 

gizlemek zorunda kalmaktadır. Bu olay aynı zamanda o kişiye de etki 

etmektedir. Çünkü kişi kendi çıkarlarından dolayı olayı gizlediğinin 

farkındadır. Bir olayın gerçeğini saklayan biri, diğeriyle ilgili de aynı 

şeyi düşünebilmektedir. Yani bunu başkasının da yapabilme ihtimali 

üzerinde düşünmeye başlamaktadır(Gökalp, 2009a:18).  

Tarihi bir olayda ona şahitlik edenlere de başvurulması 

gerekmektedir. Bu o haberin müverrih tarafından doğru olup 

olmadığının sorgulaması anlamına gelmektedir. Ama bu süreçte de 

şahidin tutumu ve görüşleri çok önemlidir. Çünkü şahide etki eden 

faktörler vardır ve bu gibi etkenleri gözardı etmek tarihçiyi yanlışa 

düşürebilmektedir. Bu etkenlerden biri ictimai amillerdir. Örneğin 

bir ümmet batıl olarak gördüğü bir mezhebin iyi taraflarını bile 

görmezden gelebilir. Çünkü bu tutum onun mezhebi için “yarar” 

sağlamakadır. Gökalp buna örnek olarak Avrupa`nın hala Hıristiyan 

taassubunu devam ettirerek İslam alemine yaklaşımını 

göstermektedir. Düşünüre göre bununla beraber ırki bir taasubun da 

etkisi vardır. Hunların Avrupa gözünde nasıl tanımlandığı buna örnek 

teşkil etmektedir. Avrupa bilimde ne kadar ileri giderse gitsin genelde 

kendi yararını gütmektedir. Bu amaç doğrultusunda bazı bilgi veya 

metotları yanlış olarak gösterebilmektedir. Tüm bunları göz önünde 

bulundurarak biz özellikle tarihle ilgili bilgileri onlardan almamaya 

çalışmalıyız. Osmanlı`nın son dönemlerinde yaşamış Süleyman Paşa, 

müspet bilimlerin Avrupa lisanlarından alınmasında sakınca 

görmemiş, fakat tarihle ilgili bilgileri bizzat kendisi kaleme almıştır. 

Paşa buna neden olarak Avupa`nın bizim dinimize ve tarihimize karşı 

tarafsız kalmadıklarını göstermektedir. Gökalp`e göre Süleyman 

Paşa`nın bu tavrı herkes için bir örnek olmalıdır(Gökalp, 2009a:28-

29). Paşa bu yolla bir anlamda Türkçülüğü de askeri okullara 
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sokuyordu(Gökalp, 2014:11). Gökalp`e göre tarihçi için vesikada ne 

yazıldığı araştırmanın ilk adımı için önemlidir. Bu süreçte en önemli 

olan şey yazının doğruluğu ve yazanın nasıl biri olduğunu bulmaktır. 

Bunu da tenkit yoluyla yapmak mümkündür(Gökalp, 2009a:81). 

Böylece müverrih doğru bilgiler edinebilir ve toplumu doğru bir 

şekilde yönlendirebilir. 

Tarihte medeni bir toplumu araştırmak isteyen müverrihin 

başvurması gereken ilk kaynak vesikalardır. Gökalp bununla beraber 

abidelerin de incelenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Çünkü 

abideler bir anlamda o vesikaları tamamlayıcı bir niteliğe sahiptir. 

Ama bazen müverrih bu kaynaklara malik olmayan kavimlerle de 

karşılaşabilmektedir. Bu zaman o kavmin şifahi ananelerine 

başvurulması gerekmektedir. Buna kavmin şifahi edebiyatı; rakslar, 

bilmeceler, destanlar, masallar: Şifahi diniyyatı; ayinler, kozmogoni, 

ilahi, dua: Şifahi Ahlak: atalar sözü, halk sözü: Şifahi hukuk; örfler ve 

adetler: Şifahi lisan; halk tarafından kullanılmış eserler, kelimeler, 

kaideler(Gökalp, 2009a:102). Yani bir kültür tarihinin yazılması 

gereklidir. Kültürü meydana getiren etkenler duygusal olduğu için 

onun tarihini yazmak veya araştırmak zordur. Medeniyet ise dışda 

belirlenmiş kavramlar, kurallardan oluşturulduğu için incelenmesi ve 

tarihinin yazılması kolaydır(Gökalp, 2007:10). Gökalp Türk 

müverrihinin tarihi araştırırken dikkat etmesi gereken önem vermesi 

gerektiğini noktaları ve izlenmesi gereken metotları gözler önüne 

sermeye çalışmaktadır. Bu süreçte de bizler Batı metotları veya 

kaynaklarını kullanırken onların kesinkes doğru olduğunu yanılgısına 

kapılmamalıyız. Batılı mütefekkirler özellikle başka toplumların 

tarihiyle ilgili bilgi verirken kasıtlı veya kasıtsız olarak yanlışlığa 

düşebilmektedir.  

İktisadi ve ictimai alanda çok önemli hadiselerin yaşanmasına 

rağmen, tarih kitaplarında ve tedrisatta bu konulara pek de yer 

verilmemektedir. Özellikle Avrupa`da yaşanan ekonomik, felsefi, 

siyasi gelişmelerden habersiz kalan öğrenciler(Akçura, 2016:359) 

gelecekle ilgili düşünüşlerinde sorunlar yaşıyorlardı. Bu da o neslin 
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gerçekleri algılamasına engel olabilmekte ve karşılaşılan sorunların 

önüne geçmede yetersiz kalınmasına sebebiyet vermektedir.Yusuf 

Akçura yaşadığı dönemde okutulan tarih derslerini ve kitaplarını 

eleştirmektedir. Düşünür Osmanlı döneminde tarih derslerinde 

anlatılan bilgilerin çoğunun artık geçerliliğini kaybetmiş durumda 

olduğunu belirtmektedir. Bu dersliklerde daha çok hikaye tarzında 

anlatılan bilgiler yer almaktadır. Bu derslerdeki bilgiler XIX. yüzyılda 

bilimde yaşanan ilerlemeler ve özellikle Arkeoloji alanındaki 

tecrübeler sayesinde geçerliliğini yitirmiş bulunmaktadır(Türk Tarih 

Kongresi I, 2010:585). Oysa bir tarihin yazılması için olayların 

gerçekliği önemlidir. Bir takım hayal üzerinde kurulan tarihi bilgiler 

bir süre sonra sorgulama sayesinde yıkılmaya mahkum olan binaya 

dönüşmektedir(Türk Tarih Kongresi I, 2010:583). Akçura bu sayede 

o dönemdeki tarih derslerindeki malumatların yetersiz olduğunu ve 

o günün şartlarına uygun olmadığını belirtmektedir. Özellikle 

modern bilimlerin gelişimi sayesinde Batı`daki tarih biliminin 

dönüşümünün Türk tarihçileri tarafından da benimsenmesi 

gerekmektedir.  

Tarihi olayları okuma zamanı karşılaşılan zorlukların başında 

objektif olmak gelmektedir. Çünkü hiç kimse bir vakayı anlattığı 

zaman, kendi subjektif görüşlerini ilave etmeden anlatamaz. Bu 

yüzden Akçura`ya göre tarihçi hangi topluluktan olursa olsun, 

araştırma yaptığı zaman ait olduğu din, mezhep, ırk, kavim, millet, 

iktisat gibi etkenlerin menfaatlerini gözeterek tarihi yazar. “Siyasi 

sahalarda kavmi menfaatlerin tarih inşasındaki tesirlerinin en bariz bir 

misalini, zamanımızda, gözümüzün önünde olup geçmiş mühim ve 

cihanşümul bir vakıanın tasvirinde görebiliriz: Umumi Harbin 

sebepler ve zuhur sureti, alelhusus harp mesuliyeti meselesi 

anlatılırken, bir alman ve bir fransız müverrihin vakıaları 

birbirlerinden ne kadar farklı olarak teselsül ettirdiklerini hepiniz az 

çok bilseniz gerek”(Türk Tarih Kongresi I, 2010:588) Bu sayede 

düşünürler modern bilimle beraber tarihin de dönüşüm geçirmesi 

gerektiği kanısındadır. Çünkü tarih sayesinde toplum kendi kimliğini 

ve değerlerini koruyabilme imkanına sahip olmaktadır. O dönemde 
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ihtiyaç duyulan Muasırlaşmak için sadece Batı`yı değil, aynı zamanda 

kendi tarihimizi de göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. 

Öznel değil, nesnel bir tarihin yazılması doğru bir değerlendirme 

yapmaya imkan vermektedir. 

Gökalp ve Akçura`nın tarihle ilgili görüşlerini karşılaştıran 

Georgeon`a göre Gökalp`in tarih bilgisi az olduğundan, mefkureyi 

ideal bir toplumu oluşturan gizli bir etken olarak görmesine neden 

olmuştur. Akçura`ysa gelişmeyi daha çok tarihi bir süreç olarak 

algılamaktadır. Düşünür bu yüzden tarihçinin üzerinde birtakım 

görevler olduğuna kanaat getirmiştir. Gökalp`e göre Türk 

milliyetçiliğinin doğuşu kökleri Avrupa`da olan bir fikir harekatından 

doğmuştur. Akçura ise bu düşüncenin ortaya çıkmasını 

sosyoekonomik değişimin bir yansıması olarak görmektedir. Buna 

örnek olarak Rusya`daki Türklerin ulusal pazar oluşturma ve siyasi 

özerkliğini göstermektedir(Georgeon, 2016:95). İhtiyaçlar 

sosyoekonomik bir birliğe neden olabilmekte ve bu da milli ve kültürel 

kimlik arayışını tetiklemektedir. 

SONUÇ 

Osmanlı`nın son dönemlerinde düşünürler devletin diğer 

kurumları gibi eğitimin de dönüşüm geçirmesi gerektiği 

görüşündeydiler. Çünkü mevcut sorunların çözümünde yetersiz 

kalan bir eğitim yapısı sözkonusuydu. Sorunların üstesinden gelmek 

için örnek olarak görülen Batı eğitim sisteminin mevcut eğitim 

yapısına fazla zarar vermeden sentezi gerekmekteydi. Mektep, 

öğretmen, eğitim sistemi, bilim, felsefe ve tarih gibi eksikliklerin 

düşünürler tarafından görülmesi ve bu eksikliklerin giderilmesi için 

Batı`daki sistemin benimsenmesi kabul görmekteydi. Bu sayede 

eğitimde yeni dönem başlayacak ve modern bir toplum olma yolunda 

büyük bir mesafe katedilecekti. Bunun için eğitim yapısındaki en 

önemli etkenler olan öğretmen-öğrenci ilişkisi, derslerin içeriği gibi 

konular tartışılmış ve bunların değişmesiyle beklenilenin 

gerçekleşeceğine inanılmıştır. Daha çok bilim üzerine yoğunlaşan ve 

özellikle pozitif bilimlerin alınmasından yana olan dönemin 
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düşünürleri, modern sistemle eski sistem arasındaki farklılıktan 

kaynaklanacak sorunları gözardı etmişlerdir. Bu gibi sorunların 

üstesinden gelmek için dönemin düşünürleri sosyal bilimlerin 

önemine değinerek özellikle tarih ve felsefe alanındaki yetersizliğe 

vurgu yapmışlardır. 

Felsefedeki eksikliklerimizin ne olduğu konusuna değinen 

düşünürler, modernleşme sürecinde onu özellikle birleştirici bir 

faktör olarak görmüşlerdir. Onlara göre bir olayı bütün bir şekilde 

görmenin yolu felsefeden geçmektedir. Doğu ve Batı düşünce 

akımının adeta ortasında kalan Türkler için sentez oluşturmada 

karşılaştığı sorunların en önemli nedeni de budur. Felsefeyi öğrenmek 

için gereken faktörlerin başında hiç kuşkusuz öğretmen gelmektedir. 

Çünkü onların bilgi seviyesi, öğrencilerin kendi yaşamlarını inşa 

etmesindeki en önemli yardımcılarıdır. Bu bilim dalının toplumsal 

düşüncenin gelişimini müspet etkilediği kanısı neredeyse dönemin 

tüm düşünürleri tarafından benimsenmiştir. Felsefe dönemin 

düşünürleri tarafından önemli olarak görülse de, Filibeli dışında 

hangi ekol veya ekollerin alınması gerektiğine dair görüş bildiren 

neredeyse yoktur. Bu da felsefi bilgi edinmede bulanıklığın olduğuna 

delalet etmektedir. 

Tarih alanında da yetersiz kalındığının bilincinde olan düşünürler 

bu bilim dalının önemli olduğuna da dikkat çekmektedirler. 

Modernleşme sürecinde durmadan ithal edilen değerlerin mevcut 

değer sistemlerine uygun bir hale getirilmesi ve mümkün kadar daha 

az problemlerle karşılaşılması için tarihin doğru bir şekilde bilinmesi 

gerekmektedir. Sözkonusu dönemde Batı hayranlığı hastalığına 

yakalanan birtakım Türk aydını oradaki tüm değer sistemlerinin 

benimsenmesinden yana olmuşlardır. Bu grub aydın Batı`yı bu kadar 

geliştirebilen sistemlerin diğer toplumları da aynı seviyeye 

getireceğine inanmaktaydılar. Hiç kuşkusuz bu da tarihi 

gerçekliklerin gözardı edilmesinden kaynaklanmaktaydı. Dönemin 

düşünürleri bu gibi durumların önüne geçilmesi için tarihin iyi ve 

doğru bir şekilde okunması ve öğrenilmesi gerektiğini 
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söylemektedirler. Özellikle tarihle ilgili Batı`dan ithal edilen bilgilerin 

doğruluğuna şüpheyle yanaşılmaktadır. Bu gibi durumlarda dönemin 

düşünürlerinin tutumu ve tavrı doğal karşılanabilirdir. Batı kaynaklı 

bilgilerin tarafsız olmadığına olan kanı ve eleştirel tutumu kendi 

tarihimizi yazarken de sergilememiz gerekmektedir. Bu sayede hangi 

kararlarıın doğru ve hangilerinin yanlış olduğunu bilebiliriz. Bu da 

bize geleceği yeniden kurgulama ve gelişim yolunda yeni kapılar 

açmaktadır. Tarihteki gerçeklikleri bilmek, onları sorgulamak, buna 

uygun değerlendirmeler yapmak ve gerekli sonuçların elde edilmesini 

sağlamak için tarih ve felsefeye ihtiyacımız vardır. Türk aydını bu 

ikisini birlikte uyguladığı zaman geçmişi doğru sorgulama ve yeni 

kurgular üretme dönemine girebilir. 

KAYNAKÇA 

Ağaoğlu, Ahmet, Üç Medeniyet, Haz.E.Ertan-U.Özcan, Doğu 

kitabevi, İstanbul, 2013. 

Ahmet Midhat Efendi, Felsefe Metinleri, Sad. E.Erbay-A.Utlu, Babil 

yayınları, İstanbul, 2002. 

Ahmet Midhat Efendi, Menfa:Sürgün Hatıraları, Haz: Handan İnci, 

Kapı yayınları, İstanbul, 2013. 

Ahmet Midhat Efendi, Üss-i İnkılap(2): II Abdülhamid Han`ın 

Cülusundan Birinci Seneye Kadar, Haz.T.G.Seratlı, Selis 

yayınları, İstanbul, 2004. 

Akçura, Yusuf, Tarih-i Siyasi-Ders Notları, Haz: E.Kılınç, Ötüken 

yayınları, İstanbul, 2016. 

Akçura, Yusuf, Türkçülüğün tarihi, Kaynak yayınları, İstanbul, 1998. 

Bıçak, Ayhan, Türk Düşüncesi-II Kaygılar, Dergah yayınları, 

İstanbul, 2010. 

Bolay, Süleyman Hayri, “Yusuf Akçura`ya Dair Bazı Notlar”, 

Tanzimat`tan Günümüze Türk Düşünürleri:Tanzimat`tan 

Cumhuriyet`e Siyasi, İdari ve Sosyal Düşünce Temsilcileri, C 

1, Haz. Bolay H.Süleyman, Nobel yayınları, Ankara, 2015. 

Caner, Ömer, Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi`nin Dini ve 

Felsefi Görüşleri, Sır yayınları, Bursa, 2013. 



 TÜRK MODERNLEŞMESİ SÜRECİNDE AYDINLARIN 

TARİH VE FELSEFEYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 

1841 

 

Erişilgil, Mehmet Emin Bir Fikir Adamının Romanı Ziya Gökalp, 

Haz:Aykut Kazancıgil-Cem Alpar, Nobel yayınları, Ankara, 

2007. 

Filibeli, Şehbenderzade Ahmed Hilmi, “Hangi Felsefi Ekolü Kabül 

Etmeliyiz?”, Sad.Adil Bebek, Osmanlı`dan Cumhuriyet`e 

İslam Düşüncesinde Arayışlar, Haz.İ.Çelebi-Z.Yılmazer, 

Rağbet yayınları, İstanbul, 1999. 

Filibeli, Şehbenderzade Ahmed Hilmi, Huzur-ı Akl Ü Fende 

Maddiyyun Meslek-ı Dalaleti, Sad. E.Erbay-A.Utku, Çizgi 

kitabevi, Konya, 2012. 

Filibeli, Şehbenderzade Ahmed Hilmi, İslam Tarihi, Ed:Cem Zorlu, 

Ağaç yayınları, İstanbul, 2009. 

Georgeon, François, Osmanlı-Türk Modernleşmesi 1900-1930, 

Çev:Ali Berktay, Yapıkredi yayınları, İstanbul, 2016. 

Gökalp, Ziya, Küçük Mecmua I, Çeviriyazı: Şahin Filiz, Yeniden 

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk yayınları, Antalya, 2009. 

Gökalp, Ziya, Küçük Mecmua-II, Çeviriyazı.Şahin Filiz, Yeniden 

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk yayınları, Antalya, 2009. 

Gökalp, Ziya, Türk Medeniyeti Tarihi, Sad.Yalçın Toker, Toker 

yayınları, İstanbul,2007. 

Gökalp, Ziya, Türkçülüğün Esasları, Anonim yayınları, İstanbul, 

2014. 

Kurbanov, Şamil, Cemaleddin Afgani ve Türk Dünyası, 

Sad.S.Ahundova, Doğu kitabevi, İstanbul, 2011. 

Meşrutiyete Kadar Süreli Yayınlar Üzerinden Bir Araştırma”, 

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, S 35, 2017, 

s. 151-202.Tevfik, Baha, Felsefe-i Ferd, Çeviriyazı. B.Şayli, Altı 

kırkbeş yayınları, İstanbul, 1992. 

Okay, Orhan, Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Midhat Efendi, 

Dergah yayınları, İstanbul, 2008 

Şenel, Cahid, “Türk Düşüncesinde Modern Batı Felsefesinin 

Alımlanışı: Başlangıcından İkinci  



1842 PASHA GULUZADE  

 

Şeref, İzzet, “Tanzimat Dönemi`nde Bir Aydın Olarak Ahmet Mithat 

Efendi ve Düşünce”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 

C 7, S 31, 2014, s. 279-288. 

Timur, Taner, Osmanlı Kimliği, İmge kitabevi, Ankara, 2010. 

Türk Tarih Kongresi-I, Türk Tarih Kurumu yayınları, Ankara, 2010. 

Uçar, Uğur R., Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi`de Türklük 

Tasavvuru, Ötüken yayınları, İstanbul, 2009. 

Uçman, Abdullah, “Baha Tevfik”, TDV İslam Ansiklopedisi, C 4, 

1991. 

Uçman, Abdullah, “Şehbendezade Ahmed Hilmi”, TDV İslam 

Ansiklopedisi, C 38, 2010. 


