
AHLÂK ÇALIŞMALARI VE AHLÂK FELSEFESİ DERGİSİ

Cilt   Vol. 1   Sayı  No. 2 

Yayın Tarihi / Publica�on Date
Ağustos/August, 2021

Copyright © Bütün hakları saklıdır. / All right reserved.
CC BY-NC-ND 4.0



@ Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yüksek Lisans.
       topalfehullah@gmail.com
       https://orcid.org/0000-0002-1843-7310

Sâmiha Ayverdi Düşüncesinde Ahlâkın Anlamı ve Değeri

Fethullah Topal
Öz: Bu makale, Samiha Ayverdi düşüncesinde ahlâkın ne anlama geldiğini, ahlâklı insan ye�ş�rmenin kimin görevi 
olduğunu, ahlâklı insanın hangi insan olduğunu, nereden besleneceğini, ahlaki değerleri nasıl yaşayacağını 
araş�rmaya matu�ur. Çalışma Ayverdi düşüncesinin ahlâk temelli olduğunu, Ayverdi’nin çalışmalarına dikkatli bir 
şekilde bakıldığında onun bir ahlak ve medeniyet düşünürü olduğunu konu edinmektedir. 
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fact that Ayverdi's thought is based on morality, and when Ayverdi's works are examined carefully, she is a moral 
and civiliza�on thinker.
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 İnsan bir ahlâk varlığıdır. Ahlâki kararlarının kendine yüklediği ödevleri yapmakla 
mükelle�ir. Ahlâki eylemlerinin, iyi ve kötü arasında özgürce yap�ğı seçimlerinin sorumlu-
luğunu üstlenir. Ya haya� boyunca daima iyiyi seçmek gayre�nde olur ve erdemli bir hayat 
sürer ya da kötüyü seçmenin vicdan azabını yaşar.  İçerisinde ahlâk yasası bulunan insan, 
ahlâki eylemde bazen mutluluk, bazen haz, bazen de ödev için bulunur. Ya da Sartre bakış 
açısıyla ahlâki eylemin amacını özgürlük olarak görebilir. Ha�a An�sthenes ve Diogenes 
düşüncesinde olduğu gibi insanın ahlâki eylemlerde bulunmasının al�nda mutlak bir kayıtsızlık 
da söz konusu olabilir. Her ne sebeple olursa olsun insan ahlâk yasasının buyrukları doğrul-
tusunda karar verir ve bunu eyleme dönüştürür. Bu davranış insanı bir ahlâk varlığı yapar. 
Bunu sürekli hale ge�ren insan ise erdemli,  iyi insan olur. 

 Sâmiha Ayverdi tek ahlâk varlığı olan insanın ve onun kurmuş olduğu medeniye�n 
peşindedir. “Sâmiha Ayverdi bir insan ve medeniyet düşünürüdür” (Bayraktar, 2017: 76). 
Ayverdi’nin eserlerinin tamamında ortak nokta insandır. Ona göre; “Hayatta gâye ne muhar-
rirlik ne sanatkârlık ne âlimlik ne kâşifliktir. En büyük hüner iyi insan olabilmektir” (Zülfikar, 
2014: 31). 

 Sâmiha Ayverdi’nin işaret e�ği o ahlâklı, “iyi insan” nasıl olunur? Her isteyen olabilir 
mi? Aklıselim, ölçülü, sorumluluk sahibi insan olmak hangi şartlarda mümkündür? İyi insan, 
ahlâklı insan ye�ş�rmek kimin vazifesidir? Ayverdi düşüncesinde bu soruların cevaplarını 
bulmak mümkündür.

 İnsanın etra� değerlerle kuşa�lmış�r. Ahlâkı konuşacağımız tek varlık odur. İnsan 
kendini, ötekini nihayet bütünü kavrayarak bu bütünle bir olarak ve değerleri bu paydaşlar 
ile yaşayarak var olur. Ayverdi düşüncesinde, “Dâvâ, insan olmak davasıdır”(Gürsoy, 2014: 
149). Kendini, bütünü kavrayan insan bilinçli ve özgür seçimleriyle insan olur. Bir ahlâk şahsi-
ye� olur. Ahlâklı olmak tesadüfen gelişen bir yaşam tarzı değildir. İnsan ahlâklı olmayı ancak 
özünde gerçekleş�rmek ister ve bu suretle kâmil insana doğru yol almak gayesinde olursa 
başarabilir. 

 İnsan değerleri tek başına değil toplum içerisinde yaşar. Ahlâklı olmak öteki ile 
yaşandığında ortaya çıkar. İnsan toplumun genelinin menfaa�ne olan iyi davranışları 
yaparak, kötüden kaçarak kendisine bir ahlâk alanı oluşturur. Toplum bazen insanın ahlâklı 
olması ve kalması için büyük imkânlar sunar. Bazen de topluma, kütleye rağmen değerleri 
yaşamak ve ahlâklı olmak durumunda kalabilir. İnsan yer yer kâinat ve toplum, kütle, 
içerisinde ahlâklı kalmakta zorlanıp acziyet hissine kapılabilir. Buradan çıkmak, iyi insan 
olmak mümkündür.

 Sâmiha Ayverdi’nin işaret e�ği “iyi insan”, ahlâklı insan olmak İslâm Tasavvufu ile 
mümkündür. İslâm Tasavvufu; “İslâm’ın ruh hayatı ve İslâm peygamberinin şahsında temsil 
ettiği manevi otoritenin, müesseseleşmiş ve günümüze kadar yaygınlaşarak gelmiş şeklidir” 
(Yılmaz, 2012: 13).  Tasavvu�a “Asıl önemli olan; ‘görüntüler’in ardındaki ‘Öz’ü, ‘çokluk’un 
ardındaki ‘Bir’i ve ‘Başka’ aracılığıyla ‘Aynı’yı bulabilmektir” (Gürsoy, 2013: 44). 
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 Tasavvuf insanı ferdî ve toplumsal yaşam için sürekli besler. Ahlâklı kılar. Sorumlu-
luklarını ha�rla�r ve bu dünyanın geçici olduğunu telkin eder. Ayverdi’nin Son Menzil adlı 
eserinin girişinde Prof. Dr. Mehmet Demirci tasavvufu şu şekilde tarif eder:  “Tasavvuf, dinin 
bir algılanış tarzı, daha içten ve derinden yaşanış biçimidir. Tasavvufta amaç insanın, 
Yaradan'la olan bağlantısını sağlam tutmaktır. Bir başka ifâdeyle O'na kavuşmak, O'na 
ulaşmak, O'nunla birlikte olmaktır. Dünya hayâtında da mümkün olan bu ‘vuslat’ hâli, aynı 
zamanda en büyük mutluluk kaynağıdır. Bunu başarabilenler, herkesle ve her şeyle barışık 
olgun insan örneğidirler. Tasavvufun gâyesi insanı Allah'a kavuşturmaktır. Tasavvuf sistemi 
içinde bunun çeşitli vâsıtaları vardır. En kestirmesi ise aşk’tır”(Ayverdi, 2007b: 7).

 İslâm Tasavvufu Allah sevgisi ile beşeriyete olan aşk’ın bütünleş�rildiği bir ahlâk 
sistemidir. Ayverdi’ye göre ahlâk Muhammedî ahlâk�r. Yücedir. Aşk ve iman ahlâkıdır. Hz. 
Peygamber:  “Ben, (başka değil, sadece) (iyi), güzel ahlâkı tamamlamak (uygulamak) için 
gönderildim” (İbn Hanbel, II, 381) demiş�r.  Sâmiha Ayverdi’de ahlâk bu yüzden Peygamber 
mirası olarak görülmektedir. Yani Kur’an ahlâkıdır. “Ancak onun anlayışında bu üstün ahlâka 
erişmenin yolu; sâdece Kur’an okumak değil, o İlâhî kitabın âyetleri üzerinde akl-ı selim ile 
tefekkür edip, onları en doğru şekilde anlamaya ve yaşamaya çalışmaktır” (Bilecik, 1988: 77)

 Ahlâk haya�n her alanına ve her anına hükmetmelidir. Belli yer ve zamanda ortaya 
çıkmamalıdır. Hakk’ın karşısında da halkın yanında da haya� kuşatmalıdır. Hayat boyunca 
is�kamet üzere olmayı ifade etmektedir. İs�kamet muhafaza edilmelidir. İnsan değerlerinin 
dağılmasına, yok olmasına müsaade etmemelidir. Değerlerle kuşa�lan erdemli bir haya�an 
taviz vermek insanı ahlâklı olmaktan uzaklaş�racak�r. 

 Ayverdi’ye göre insan bir enerji deposudur. Bu enerji doğru bir şekilde kullanıl-
malıdır. Ahlâklı ve iyi olmayı istemek başlangıç için yeterli olsa da sonrasında bu süreç 
kalplerin yumuşaması ve arındırılması gereken uzun bir yolculuğa açılır. Özgür insan ahlâklı 
yaşamayı, bu yolu kendisi tercih eder. Kendisi, çevresi ve Hak ile aşinalık kuran insan hürriye-
�ni elde eder: “İşte kendi hakikatiyle aşinalık kurabilendir ki, kendini kendi aynasında görür. 
Kendini kendi aynasında görendir ki, kendini Hakk’ın aynasında görür. Kendini Hakk’ın 
aynasında görendir ki, kendini cümle âlemin aynasında görür” (Ayverdi, 2008a:184). 

 Sâmiha Ayverdi’de asıl gaye bizi yaradan, yoktan var eden, vahyine muhatap kılan 
ilahî kudre�n karşısına ak alın ve pak yürekle çıkmak�r. Dünya seferini bu şekilde 
tamamlayabilmek, hayvanî ve beşerî zaafların tuzağına düşmemek, gaflet erbabı olmamak 
çok önemlidir. Seferin başladığı ilk çocukluk yıllarından, ailede aldığı terbiyeden başlayarak 
ölünceye kadar geçen sürede insan hep ak alın ve pak yüreği muhafaza için çalışmalıdır. 
İnsan bunu yaparak erdemli, ahlâklı ve huzurlu olur. “Muhammedî ahlâkı yaşamayı 
hayâtınızın sermâyesi yaparsanız mesut olursunuz. İslâm demek, insanoğlunun bir fazîlet 
âbidesi hâline gelmesi demektir vesselâm” (2 Kasım 1984 Fâ�h - İstanbul - Ses bandı ).



 Bir insanın ahlâklı ve iyi insan olarak ye�şmesi ailede başlar. Ayverdi evde devam 
eden tahsile-terbiyeye çok fazla inanmış�r. Haram ile helâli, doğru ile eğriyi, güzel ile çirkini, 
mektep sıralarına oturmadan öğrenen bir nesil bah�yardır. Böylesi bir nesil ahlâklı olmanın, 
iyiyi seçmenin, doğru kalmanın önemini ilk çocukluk yıllarında, dünyayı henüz anlama 
aşamasında, keşfetmiş�r. Erdeml bir haya�n ilk basamakları ailede başlayan bu terbiye ile 
oluşturulmuş, tohumlar burada a�lmış�r. Bunun üzerine mektep sıralarında da talim ve 
terbiye olunan genç ar�k bir ahlâk şahsiye�, kararlarını kendi veren “Hür adam” olmuştur. 
Ayverdi “Hür adam” olma sürecini şu şekilde açıklar: “Aile, sıralı sırasız nasihatler ve akıl 
hocalıkları ile çocukları tedirgin etmek yerine, kendi mazbut, ölçülü ve dürüst davranışları ile, 
onlara, nazarî kalıpları belletmek yerine evlatlarını canlı bir terbiye tablosu göstererek 
yetiştirmiş olduklarından, öyle sağlam bir temel üstüne kurulan hayata, daha sonra da 
mektep, çocuğun şifaî bilgisine, kitabî ve planlı bir zihnî terbiye ile onu "hür adam" olarak 
cemiyetin malı kılardı” (Ayverdi, 2008b: 123).  

 Kütlelerin mukaddes bir zincir halinde birbirine emanet e�ği bu terbiyeyi devam 
e�rmek, Türk ailesinde bir iman borcu sayılmış�r. Onun için aile, Türk fikriyat ve ahlâkının 
bir mecellesi olmuştur. Medeniye�mizdeki aile içi ilişkiler, bayram gelenekleri, büyüklerin 
küçüklere, küçüklerin büyüklere davranış şekilleri nihayet sosyal haya�n her alanından 
kesitler kişinin ahlâkını şekillendirmiş�r. Tüm bu kültürün, mazinin bugüne söyleyecekleri 
mutlaka vardır. “Zira istikbalin kulağına söylenecek söz, gözüne gösterilecek istikamet, 
vadesini tamamlamış bu tarih hazinesinin derinliklerinde saklıdır” (Ayverdi, 1999:11).

 Ahlâklı insan ye�ş�rmek arzusu devletlerin de temel poli�kalarındandır. Devlet 
bunu örgün ve yaygın eği�m kurumları ile yapar. Genç nesilleri kendi kendine yetecek ve 
topluma faydası olacak şekilde ye�ş�rme çabası her dönemde ve şar�a ortaya çıkar. Devlet 
eği�m aracılığı ile genç nesillere kültürü, inancı, ahlâkı ve tüm diğer değerleri anla�r. Sâmiha 
Ayverdi devle�n bu vazifesinin farkındadır. Bu farkındalığı kendisine bir mesuliyet 
yüklemiş�r. Bu inançla devle�n farklı kademesindeki yöne�cilerine mektuplar yazmış, 
uyarılarda bulunmuştur. Genç nesillerin tarihi ve milli benliklerinin farkına varmalarını 
istemiş ve kendi şahsında toplumun her ferdine, yöne�m kademesindeki kişilere şu soruyu 
sormuştur: “Bu, her türlü bağdan mahrum olarak ortaya bıraktığımız taze kuvvetlere neden 
acımıyor, onları tarihî ve millî benlikleri ile yüz yüze getirecek gayreti neden göstermiyoruz 
bilmem ki?” (Ayverdi, 2001: 145).

 Ayverdi’ye göre ülkemizin eği�mden daha önemli meselesi yoktur. Ona göre suçlu 
olan öğrenciler değil ta ilkokul yıllarından başlayarak öğrencilere, gençliğe milli ve manevi 
değerlerimizi aşılayamamış olan eği�m sistemimizdir. Gelecek nesillere daha müreffeh bir 
ülke bırakmanın tek yolu eği�mdir. Bunun için de mutlaka bir eği�m felsefemizin olması 
gerekir. Sâmiha  Ayverdi’nin bahse�ği eği�m felsefesi ana hatlarıyla şu şekildedir; “İnsan 
yetiştirmeyi, insanı kalkındırmayı hedefleyen bir eğitim felsefesinden bahseder. İnsanın 
kafasını da ruhunu da kontrollü ve şuurlu bir seviyeye getirerek, insanı hem kendi benliği hem 
de cemiyetle uzlaşmaya götüren, dünyanın neresine giderse gitsin kendi değerleri ile oraya 
katılabilen, Hakk bilinci olan insandır yetiştirilmesini istediği” (Bayraktar, 2017: 70-71).
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 Sâmiha Ayverdi eği�m felsefesi içerisinde de en mühim meselenin dil olduğuna 
vurgu yapar. Dil her türlü değerin bir kuşaktan diğerine aktarılmasında temel araç�r. Türk dili 
muhafaza edildiği ölçü de milli şuur sağlam kalacak�r. “Hırpalanan millî şuur manzumesinin 
içinde zaman kaybetmeden müdâhale gereken büyük maârif dâvamızın Türk dili olduğu 
şüphe götürmez bir hakikattir” (Ayverdi, 2006a: 35). 

 Dil aracılığı ile birçok mille�n düşüncesi, yaşam tarzı değiş�rilmiş bu milletlerin 
emperyal güçlerin karşısında dillerini kaybe�kleri için öz benliklerini de kaybe�kleri 
görülmüştür. Dillerini kaybeden milletlerin zamanla değerlerinin de değiş�ğinin tarih tanığı 
olmuştur. Müslüman Türk başına gelecek felaketlerin önüne geçmek için şuurunu ve dilini 
geri almak zorundadır.“Türk milleti, kaybetmiş olduğu milli şuurunu ve kendi dilini, bu iki 
temel kuvveti yıkıp mağlup etmeyi planlamış bulunan hasımlarından geri almak zaferine 
erişmeye mecburdur” (Ayverdi, 2006b: 60). Bu ülkenin insanları bunu yapmaya muktedirdir.

 Sâmiha Ayverdi’nin işaret e�ği “Müslüman – Türk” şahsiye� olunduğunda, genç 
nesiller inancını ve kültürünü yaşamayı bir ahlâk şiarı haline ge�rdiğinde millî şuur yeniden 
canlanacak�r. Yerelden evrensele kimsenin zara görmeyeceği, herkesin fayda bulacağı bir 
sosyo – kültürel ortam oluşacak�r. Genç nesiller kendini ikrar edecek�r. Geçmişini bilen 
Müslüman - Türk geleceğini tanzim edecek�r. Canlanan bu millî şuur yeniden kendi dilini 
kullanmaya başlayan ahlâklı insan sayesinde nesilden nesile aktarılacak�r. Böylece hasımları 
karşısında mağlup olmayacak hep ayakta kalacak�r.  

 İnsan bir ülkenin en büyük ana sermayesidir. Ülkenin kudret ve emeği bu ana 
sermaye üzerine yoğunlaşmalıdır. İyiyi kötüden ayırt edebilen, sağlıklı düşünebilen, ahlâklı 
nesiller ye�ş�rilmelidir. Bu ana sermaye doğru harcanmazsa geleceğimizden ümit kesmek 
yerinde olacak�r. Sâmiha Ayverdi eği�m ile gençlerin değerleri öğrenmesi gerçeğine olan 
inancı sebebiyle “Millî Kültür Meseleleri ve Maârif Dâvâmız” adlı eserini yazmış�r. Bu 
eserindeki şu tespi� çok önemlidir: “Türkiye'de sınâî, iktisâdî, zirâî, ticârî ve teknik sâhalar 
birer alâka merkezi olurken, unutulan, ihmal edilen, mühimsenmeyen, işlenmeyen, 
işletilmeyen ve netîcede de boşuna harcanan sermâye, insandır” (Ayverdi, 2006a: 19).

 İnsan enerjisini daima bir şeylere harcar. İhmal edilen, boşa harcanan genç insan 
bugün kurtuluşu içsel derinleşme yerine, hazza yönelmede aramaktadır. Maddi olanı yudum 
yudum tüketmenin, enerjiyi bu yolda harcamanın akıl almaz endişesizliği içindedir. Tüm bu 
yönelmeleri ise bir hürriyet olarak görmektedir. Denilebilir ki çağın insanı kontrolsüz, çok 
tehlikeli bir hürriye�n esiri olmuştur. Ülkemiz yöne�cileri, eği�mcileri, aileler genç nesilleri 
bu esare�en kurtarmak gayre�nde olmalıdır. “Fabrika, baraj, köprü, yol, su tesisleri, 
santraller, silolar muhakkak ki siyâsî bir iktidârın takdire lâyık gayret ve himmet eserleridir. 
Fakat asıl gayret ve himmet isteyen, insandır. İnsanı kalkındırmadan, onun kafasını da, 
rûhunu da kontrollü, düzenli ve şuurlu bir seviyeye getirmeden yapılan her maddi hamle, 
akamete mahkûmdur”(Ayverdi, 2006a: 28).
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 Ailesinde, eği�m haya�nda değerleri tanıyamamış, cemiye�n içerisinde ve Hak’kın 
karşısında sorumluluk üstlenmemiş kişiler ar�k benlik dehlizlerinde yol almaktadırlar. Hayat-
taki asıl gaye ve tek önemli şey kendileridir. Oysa ahlâklı olmak, iyi olmak, insan olmak başka-
larını da düşünmeyi gerek�rir. Ayverdi şunları söyler;  “Kendinden evvel başkalarını düşün-
mek seviyesine ermeni çok isterim. Bu olmazsa kendin kadar; bu da olmazsa kendine yakın 
düşünmek de bir nimettir” (Aren, 1997: 166). 

 İnsan başkalarını düşünmek seviyesine Müslüman Türk insanının hasletlerini 
kazanarak ulaşacak�r. Tarihini, kültürünü bilerek ve içinde yaşadığı çağın gerçeklerinin 
farkında olarak arzu e�ği insani ve medeni zirveye gelmesi mümkündür. Ayverdi Müslüman 
Türk’ün görevinin bu olması gerek�ğini ifade eder: “Üç asır boyu dünyanın maddi manevi 
ilim irfan ve fen merkezi olmuş bulunan İslâm dünyası, şimdi de günün şartlarını basamak 
yaparak, kaybetmiş olduğu zirveye yeniden çıkmayı planlamalıdır” (Ayverdi, 2001: 203). 

 Sâmiha Ayverdi ümitsiz değildir. Ahlak ve medeniyet alanında insanımızın mevcut 
durumunu görmekte, geçmişi bilmekte ve gelecek için eserleri vasıtasıyla insan ye�ş�rmek-
tedir. Ona göre meyus olmaya gerek yoktur. “Biz, bir târih, bir an'ane, bir görüş, bir nizam, bir 
üslûp, bir medeniyet kaybettik. Ammâ dirilişe inanıyoruz. Hâlk-ı cedid nüktesi ayan olacak ve 
ademin bağrından yeni bir hayat, yeni bir çehre ile baş kaldıracaktır” (Ayverdi, 2008a: 40).

 Maddi ve manevi değerlerin birlikte gelişmesi sağlanarak zirveye yolculuk 
başlamalıdır. Bu iki alan birlikte geliş�ği zaman, ahlâklı-iyi insan ye�ş�rildiği zaman medeni-
ye�miz yeniden inşa edilecek�r. Sâmiha Ayverdi’ye göre bunlar bir kuşun iki kanadıdır. Bir 
kuş asla tek kanatla uçamaz. Ortaya konulan maddi kıymetler bir kültürün, inancın manevi 
değerlerini taşır. Şehir inşa edilir ve genç nesil ihya edilmezse de genç nesil ihya edilir çağın 
gerekleri es geçilirse de sonuç hüsran olur. 

 Maddi alandaki eksikliğimizin giderilmesinin gerekliliğine çok fazla inanan ve bu 
alanda çalışmalar yapılmasını savunan Ayverdi’ye göre asıl eksikliğimiz mâna âlemindeki 
eksiklik�r. Mâna âlemini inşa etmek ve yerli yerine oturtmak, milli, manevi ve insani değer-
lerin içselleş�rilmesi, milli bilincin oluşturulması çok önemlidir. Milli bilince sahip, ahlâklı 
Müslüman – Türk kendisi ihya olduğu için bir medeniyet inşa edecek�r. Ayverdi bizlere: 
“Esasen bir tevhid medeniyetine işaret eder. “Tevhid fikri, maddi ve manevî olanı birlemeyi 
bize öğretmektedir” (Gürsoy, 2014: 152).

 Sâmiha Ayverdi her alanda uç nokta gibi görünen farklılıkların benzerliklerini ortaya 
koymaya çalışmış�r. Ahlâk görüşlerini, madde ve edna durumlar karşısında var olmak, ahlâklı 
kalmak, ak alın ve pak yürekle dünya haya�nı hitama erdirmek nasıl olur fikriya� ve inancı 
üzerine kurmuştur. O Müslüman – Türk’ü, bu topraklarda var olan milli bilince sahip şahsiye-
�, iyi insanı canlandırmak istemektedir. Ayverdi’de asıl gaye insan olmak, iyi insan olmak 
gayesidir. 
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 Milli bilinç Müslüman – Türk’ün inanç ve kültür alanlarındaki tarihsel birikimini 
geçmişten geleceğe doğru transfer etmekle ortaya çıkacak�r. Ayverdi mazi ve a�’yi 
birleş�rme ilim, irfan ve tefekkür geleneği oluşturma gayesindedir. Ayverdi’nin medeniyet ve 
ahlâk çalışmalarının özünü bu bağ oluşturur. Maddi ve manevi olanı, geçmiş ve geleceği 
yazmış, amacını şu şekilde açıklamış�r: “Geçmiş ile gelecek arasına kurulacak köprüyü inşâ 
etmenin, memleketime en büyük hizmet olduğunun şuûru ile yaşamaya ve yazmaya 
çalıştım” (Ayverdi, 2013: 23).

 Bugün genel anlamda insanlığın özelde ülkemizin içinde bulunduğu toplumsal ve 
bireysel buhranlar, ahlâk ve medeniyet krizi ortadadır. Ahlâki değerlerin beynelminel bir 
zeminde değersizleşmesi ve bundan ülkemizin de etkilenmesi ar�k bir toplumsal gerçeklik�r. 
Müslüman Türk’ün bu durumun dışında kalma şansı yoktur. O halde zihinsel paradigma-
larımızı yeniden kurgulamak gerekmektedir. Bu buhran ve krizleri atlatmanın yegâne yolu 
içinde bulunduğumuz durumun farkına varmamız, ahlâk şahsiye� olmamız ve kalmamızla 
mümkün olacak�r. Yoksa Ayverdi’nin şu tespitleri yaşanmaya devam edecek�r: “Bugünün 
Türk çocuğu hemen hemen geçmişinden habersiz. Onun için de, mazisinin ihtişamlı varlığı ile 
bağlantı kuramıyor, oradan kendi yaşadığı zamana kovasını daldırıp o berrak, o temiz ve o 
duru sudan bugüne bir şeyler aktaramıyor. Susuzluktan bayılsa da, hararetini teskin edecek 
bir yudum vereni yok” (Ayverdi, 2007a: 10).

 Ayverdi’ye göre insanoğlu kötülüğe, benciliğe, toplumun diğer fertlerinin mutsuzluğu-
na rağmen mutlu olmaya, ahlâksızlığa, çağın krizini te�kleyen tüm bu kötü hasletlere 
alışmamalıdır. Hangi çağ ve şartlar al�nda olursa olsun özgür iradesiyle iyiyi seçmeye, iyi 
insan olmaya alışmalıdır. İyiyi görebilecek, seçebilecek olgunluğa erişmeli ve bu ye�sini 
muhafaza etmelidir. İnancını, İslâm’ın ruh haya�nı ve Hz. Peygamberin şahsında yaşadığı 
ahlâkı yaşayan kişi cümle varlığın sırlarını daha iyi görebilecek�r.  Ayverdi’de “Görmek, insan 
kudretinin erişebileceği en yüksek basamak”�r (Ayverdi, 2002: 82).

 Ayverdi’de ahlâklı her insanın uğraşacağı asıl mesele kendi eksiğini görme, nefsinin 
yanlışlarını düzeltme olmalıdır. Başkalarının hatalarını görmek hataların en büyüğüdür. 
Başkalarının hatalarını gören, iyi yerine kötüyü, doğru yerine yanlışı, ahlâklı olmak yerine 
ahlâksızlığı seçen insan aslında can çekişir. Bu fani dünyaya aldanır.  Aksini yapan huzur 
içindedir. Kendini kurtarmış�r. İnsan bu dünyada gaflete düşmekten korkmalı ve kendini her 
türlü ahlâki krizden korumalıdır. Sorumluluk sahibi olmalı, her canlıya vicdanlı davranmalıdır. 
Bir kalbi olduğunu ha�rlamalıdır. Kalbi olduğunu unutan insan her an ahlâki bir helâka 
düşebilir. Bir insanın düşebileceği en büyük felaket doğru yolu, ahlâklı olmayı gördükten-bil-
dikten sonra ondan baş çevirmek�r. Yaratanla, arasına mesafe koymak�r.

 Sâmiha Ayverdi edebiyat, tarih, tasavvuf, ha�ra, gezi gibi pek çok türde eser vererek 
medeniye�, ahlâkı, bilumum toplumsal değerleri incelemiş ve yeni nesillere aktarmış�r. 
Yap�klarının sorumluluğunu üstlenen, yaşadığı çağın problemlerine çözümler üreten, 
geçmişi ve geleceği arasında bağ kurmuş “iyi insan”ın ye�ş�rilmesine katkı sunacak her türlü 
çalışmanın içerisinde yer almış�r. Genç nesillere; “Çocuklar, ben sizin öğrenmeye haris 
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olduğunuzdan daha çok size öğretmeye harisim” diyerek çalışma azmini ve kaybedilecek 
zaman olmadığını göstermiş�r. Genç nesillere her anlarını dolu geçirmelerini, ahlâklı, iyi 
insan olmarını tavsiye etmiş�r. Ona göre, insan olmak savaşta ve barışta, zor zamanda, her 
çağda insanca yaşamak ve ölmek demek�r. 
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