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ACARA

et me le ri ni, uyum lu, ge çim li ve gü ler yüz-

lü ol ma la rı nı öğüt le yen, ka ba, kı rı cı söz 

ve dav ra nış lar dan sa kın dı ran bir çok âyet 

var dır (me selâ bk. el-Ba ka ra 2/262-263; 
en-Nisâ 4/19, 114; el-İsrâ 17/23, 26, 28, 36-
37; Lokmân 31/14-19; el-Hu curât 49/1-4, 
9-13). Ha dis mec mu ala rı nın “Kitâbü’l-

Edeb”, “Kitâbü’l-Birr”, “Kitâbü’l-Câmi‘”, 

“Ki tâ bü Hüs ni’l-hulk” gi bi baş lık lar ta-

şıyan bö lüm le rin de âdâb-ı mu â şe reti 

ilgi len di ren ha dis ler yer alır. Ab dul lah b. 

Ömer, Resûlul lah’ın hiç bir za man kı rı cı 

dav ran ma dı ğı nı be lirt tik ten son ra, “Si zin 

en ha yır lı nız ahlâkı en gü zel ola nı nız dır” 

de di ği ni ifa de eder (Buhârî, “Edeb”, 39). 
Dav ra nış la rın da ki in ce lik ve yu mu şak lık la 

bi li nen Hz. Pey gam ber, il gi li ha dis le ri nin 

ço ğun da gü zel ahlâk ta bi ri ni “iyi huy lu ve 

na zik ol ma, her kes le hoş ge çin me” an la-

mın da kul lan mış tır (Wen sinck, el-Mu£cem, 
“Ålš” md.). Kezâ ge rek âyet ler de ge rek se 

ha dis ler de sık lık la ge çen ma‘rûf kav ra mı 

da top lu mun kül tü rü için de öte den be-

ri bi li nen, be ğe ni lip uy gu la nan dav ra nış 

tarz la rı nı ifa de eder (bk. EMİR bi’l-MA‘RÛF 
NE HİY ani’l-MÜN KER).

İb nü’l-Mu kaf fa‘ın (ö. 142/759) el-Ede-

bü’l-kebîr ve el-Ede bü’½-½a³¢r ad lı eser-

le rin den baş la mak üze re İslâm kül tü rün-

de olu şan zen gin âdâb ve hik met li te ra-

tü rün de, Mâverdî’nin Ede bü’d-dünyâ 

ve’d-dîn’i, Gazzâlî’nin İ¼yâßü £ulûmi’d-

dîn’i gi bi sis tem li ahlâk ki tap la rı nın ül fet, 

mu hab bet, dost luk vb. ko nu la ra da ir bö-

lüm le rin de âdâb-ı mu â şe rete da ir bil gi ler 

ve öğüt ler ge niş yer tu tar. İ¼yâßnın bu na 

da ir bö lü mü “Çe şit li İn san Sı nıf la rıy la İl-

gi li Ül fet, Uhuv vet, Ar ka daş lık ve Mu â şe-

retin Âdâbı” baş lı ğı nı ta şır. Nasîrüddîn-i 

Tû sî’ nin ferdî, ai levî ve iç ti maî ahlâka da ir 

bö lüm ler den olu şan AÅlâš-ı Nâ½ırî ad lı 

ese rin de, bü yük öl çü de ay nı pla nı iz le yen 

son ra ki ahlâk ki tap la rın da âdâb-ı mu â şe-

ret ve top lum sal ya şa yı şa ait kı sım lar da 

yer alır. Bu ki tap lar da ye me iç me, zi ya ret, 

kom şu luk, ko nuş ma, se ya hat gi bi gün de-

lik ha yat la il gi li gü zel dav ra nış la ra ahlâkî 

dav ra nış lar den mek te dir (Me riç, s. 15). 
Os man lı dö ne min de ya zıl mış en önem li 

ahlâk ki ta bı ola rak bi li nen Kı na lızâde Ali 

Efen di’nin Ahlâk-ı Alâî’si, na zik dav ra nı şı 

gü zel ahlâk çer çe ve sin de ele alan en ge-

liş miş ör nek ler den bi ri dir. Nasîhatnâme, 

Si yâ set nâ me, Kåbûsnâme, Âyinnâme 

gi bi baş lık lar ta şı yan eser ler le “edeb”, 

“âdâb” baş lık lı ki tap lar da ise top lu luk ta 

ve ai le ha ya tın da uyul ma sı ge re ken kural-

lar ko nu edi lir (bk. EDEP).

Bedr-i Dilşâd’ın Mu radnâme’si, Ali 

b. Hü se yin el-Amâsî’nin Tarîku’l-edeb’i 

Kı lıç, Türk-Sov yet İliş ki le ri nin Do ğu şu, İs tan bul 
1998, s. 347, 372; Hay dar Çakmak, 1989’dan Gü-
nü mü ze Gür cis tan, Trab zon 1998, s. 48; Yu nus 

Zey rek, Aca ris tan ve Acar lar, Anka ra 2001; I. 
Ja ia ni, Berç ka Mek tup la rı (trc. Fah ret tin Çi loğ-
lu), İs tan bul 2002; Me tin Te kin, Asır lık Ya zı mız, 
İs tan bul 2004, s. 10-17, 63-69; İs ma il za de Ha cı 

Rız van, Gür cis tan’da İslâm Âbi de le ri, Tif lis 2010; 
Kâmil Ağa can, Gü ney Kaf kas ya, An ka ra 2011, s. 
77, 101, 234; Mu rat Ka sap, Os man lı Gür cü le ri, 
İs tan bul 2012, s. 19-23; N. Ko ma hid ze, Ma mu li, 
sy. 3, İs tan bul 1997, s. 13-16; Şu şa na Put ku rad-

ze, Çve ne bu re bis Kar tu li (Aca ra Gür cü ce si), 
Ba tu mi 1993; a.mlf., “Mu ha cir Gür cü ler” (trc. 
Fev zi Çe le bi), Çve ne bu ri: Kül tü rel Der gi, sy. 27, 
İs tan bul 1998, s. 9-20; M. Sio rid ze, “Bi rin ci Dün ya 
Sa va şı’nda Ma ça he li Böl ge si”, a.e., sy. 39 (2001), 
s. 8; Se fa Se kin – Rah şan Te kin, “Gü ney Kaf kas ya 
ve Gür cis tan”, Kafkasya, I/2, İs tan bul 2006, s. 
32; Ka sım Hız lı, “93 Har bi’nden Ka lan Bir Dam la 
Göz ya şı”, Ye di kı ta, sy. 73 (2014), s. 50-52; Mir za 

Ba la, “Gür cis tan”, İA, IV, 839.

ÿSü ley man Ulu dağ

– —ÂDÂB-ý MUÂÞERET
ت ) א ( آداب 
Terbiye, nezaket

ve görgü kurallarý anlamýnda
ahlâk terimi.˜ ™

İyi tu tum ve dav ra nış lar la bun la rı ka-

zan dı ran bil gi için kul la nı lan ede bin ço ğu lu 

âdâb ile “ba rış için de ya şa ma, bir bi riy le 

uz laş ma” an la mın da ki mu â şe re den (mu-

â şe ret) ge len âdâb-ı mu â şe ret (âdâbü’l-

mu â şe re) ge nel lik le bi rey le rin ve top lum 

ke sim le ri nin bir bi ri ne kar şı olan sev gi ve 

dost luk duy gu la rı nı güç len di ri ci me denî ve 

ahlâkî dav ra nış la rı, ne za ket ve gör gü ku-

ral la rı nı ifa de eder. Bu ta bi re kla sik İslâm 

kay nak la rın da rast lan mak la bir lik te Os-

man lı lar’da Ba tı lı laş ma dö ne mi ne gi ril me-

si sü re cin de ter ki bin kul la nı mı nın yo ğun-

luk ka zan dı ğı gö rü lür. Bu nun se be bi Ba tı 

kül tü rün de ne za ket ku ral la rı nın şe hir ve 

şe hir li ol mak la, do la yı sıy la me denîlik le iliş-

ki len di ril me si dir. Arap ça’da “me denî” ve 

“me de ni yet” ke li me le ri “şehir” an la mın-

da ki “medîne”den tü re miş tir. Fran sız ca 

“ci vi lité” La tin ce’de ki “ci vi tas” (şe hir) kö-

kün den ge lir. Fran sız ca “politesse” de Yu-

nan ca’da ki “po lis” (şe hir) ke li me si ne da ya-

nır. Bu na gö re Arap ça’da ve Ba tı dil le rin de 

ne za ket le âdâb-ı mu â şe ret kav ram la rı şe-

hir le iliş ki li gö rül müş olup bun lar her ke sin 

pay laş tı ğı alan lar da ki dav ranış la ra, gör gü 

ku ral la rı na işa ret eder; bu ku ral lar ki şi-

le rin kar ma şık sos yal ağ larla bir bi ri ne ve 

dev le te bağ lı ol du ğu şe hir ha ya tı nı dü zen-

ler (Da ve ti an, s. 9).

Kur’ân-ı Kerîm’de ai le bi rey le ri nin, ak-

ra ba ve kom şu la rın bir ara da ya şa ma nın 

ge rek tir di ği hak ve so rum lu luk la ra ria yet 

261 din gö rev li si nin bu lun du ğu belirtilmek-

te ve isim le ri kay de dil mek te dir. Bun lar dan 

on iki si Ba tum Ca mii’nde ve müf tü lük te, 

on dör dü il çe müf tü lüklerinde, 245’i köy 

ca mi le rin de ve Kur’an kursla rın da gö rev 

yap mak ta dır. Gö rev li lerin yir mi ye di si ka-

dın dır. Aca ra’nın 400 ci va rın da ki köy le ri nin 

ya rı sın da he nüz ca mi yok tur. Tif lis yö ne-

ti mi kâğıt üze rin de de ol sa Aca ris tan’da 

müs lü man la rın ve Ba tum’da müf tü lü ğün 

var lı ğı nı ta nı ma mak ta, müs lü man la rı Aca-

ris tan’da ki kü çük bir dinî azın lık olarak 

gös ter mek te dir.

Gay ri müs lim Gür cü ler ve ki li se men-

sup la rı, Os man lı lar’ın Gür cü ler’i bö le rek 

yö net mek için Acar lar’ı zor la müs lü man-

laş tır dık la rı nı, Aca ra lı bey le re bir ta kım 

im ti yaz lar sağ la dık la rı nı, İslâmi yet’i ka bul 

et me yen le ri ce za lan dır dık la rı nı ve böl ge-

den sür dük le ri ni id dia eder ler. Gür cü ta-

rih çi Z. Chic hi nad ze bu nu id dia eden le rin 

ba şın da ge lir. Gay ri müs lim Gür cü ler’in 

ede bi ya tı, şi iri, ef sa ne le ri, sa nat la rı ve ta-

rih le ri bu ko nuy la il gi li asıl sız ri va yet ler ve 

ma sal lar la do lu dur. Aca ra hal kı nın İslâm 

kim li ği bu çev re le ri hep ra hat sız et miş tir. 

İslâmi yet’i ka bul eden Aca ra aha li si ne ve 

Os man lı lar’a kar şı bir nef ret söy le mi ge-

liş ti ren gay ri müs lim Gür cü ler müs lü man 

Aca ra lı lar’ı Gür cü / Kart ve li say maz lar, 

Aca ra’ya Sa tat re ti / Tür ke li, Aca ra lı lar’a 

da Ta ta ri / Türk ler (Ta ta re bi) di ye rek dışlar-

lar. Yi ne gay ri müs lim Gür cü ler’e gö re bir 

müs lü man, Gür cü / Kart ve li ola maz, Kart-

ve li ol ma sı için Or to doks Hı ris ti yanlığı be-

nim se me si ve Gür cü ce ko nuş ma sı şart tır. 

Bu na kar şı lık “hı ris ti yan Gür cü” an la mı na 

gel di ği için Aca ra lı müs lü man lar da Kart-

ve li ol duk la rı nı ka bul et mez, Kart ve li keli-

me si ni “gay ri müs lim” an lamın da kul lanır-

lar. Ken di le ri ni “çve ne bu ri / bizimkiler ” 

ve ya “müs lü man Acar lar, Aca ra lı müs lü-

manlar” şek lin de ta nım lar lar.

BİB Lİ YOG RAF YA :

He ro do tos, Ta rih (trc. Fur kan Ak de rin), İs tan-
bul 2007, s. 6, 540; Kı zıl Aca ris tan Salnâme-
si, Ba tum 1338 (1922), s. 24-25; Meh med Akif 

İs met zâ de, Tür ki ye’de Gür cü Köy le ri, İs tan bul 
1311; M. Fah ret tin Kır zı oğ lu, Os man lı lar’ın Kaf-
kas El le ri ni Fet hi: 1451-1590, An ka ra 1993, s. 
18; İs ma il Soy sal, Tür ki ye’nin Si ya sal And laş-
ma la rı, An ka ra 1983, I, 27-31; Fah ret tin Çi loğlu, 
Gür cis tan Ta ri hi, İs tan bul 1993, s. 75, 108; Shi rin 

Aki ner, Sov yet Müs lü man la rı (trc. Tu fan Buz pı-
nar – Ah met Mutu), İs tan bul 1995, s. 93, 127; B. 

Ni ko – C. Si mon, Gür cis tan Ta ri hi (trc. Hay ri Hay-
ri oğ lu), İs tan bul 1997, s. 76, 225-230; D. M. Lang, 
Gür cü ler: Es ki Halk lar ve Ül ke ler (nşr. Ne şe nur 
Do ma niç), İs tan bul 1997, s. 65, 81; P. J. Mag na-

rel la, Bir Kö yün Se rü ve ni: Türki ye’de ki Gür cü 
Köy lü ler Ara sın da Ge le nek, Göç ve De ği şim 
(trc. Nu ret tin El hü sey ni), İs tan bul 1997; Se la mi 
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ve sof ra âdâ bı ya nın da sa lon, so kak, yol cu-

luk ve zi ya ret âdâbı gi bi dav ra nış bi çim le ri 

bu ki tap la rın ko nu su nu teş kil et miş tir. Ah-

med Mid hat Efen di’nin Av ru pa Âdâb-ı 

Mu â şe reti yâhut Alaf ran ga ad lı ese ri, 

Lut fi Si mâ vî’ nin Teşrîfât ve Âdâb-ı Mu-

â şe ret’i ve Ha san Bah ri’nin Cen til men’i 

dö ne min en kap sam lı mu â şe ret ki tap la-

rın dan dır. Bun la rın önem li bir kıs mı Fran-

sız ca’dan ter cü me edil miş, te lif ki tap la rın 

bir kıs mı da Fran sız ca gör gü li te ra tü rü 

esas alı na rak ya zıl mış tır. Zi ra dö ne min 

ne za ket ve çağ daş lık stan dart la rı önem li 

öl çü de Fran sız lar ta ra fın dan be lir le ni yor-

du. Ni te kim ay nı dö nem de Ame ri ka ve 

Av ru pa’da ki pek çok ül ke de ba sı lan gör gü 

ki tap la rı nın bü yük ço ğun lu ğu da Fran sız-

ca’dan çev ril miş tir.

XIX. yüz yı lın son la rın da ge nel lik le ter-

cü me ler ser best ya pı lı yor du. Do la yı sıy la 

ba zı âdâb-ı mu â şe ret ki tap la rı nın Fran sız-

ca’dan çev ril miş ol ma sı on la rın ta ma men 

alaf ran ga ha ya tı ko nu edin di ği an la mı na 

gel mez. Me selâ Re sulzâde Hü se yin Hüs-

nü’nün Fran sız ca’dan çe vir di ği Ne za ket 

ve Usûl-i Mu â şe ret: Kavâid-i Âdâb’ı 

ile (1889) Çen çenzâde Hak kı An tak ya-

lı’nın Arap ça ve Fars ça’dan yap tı ğı ter-

cü me ler den olu şan Za ra fet (1890) pek 

çok açı dan ben zer lik ta şır; her iki ki tap ta 

da âdâb-ı mu â şe retin dinî ve ge le nek sel 

ku ral lar la ta nı tıl dı ğı gö rü lür. Bu se bep-

le Os man lı âdâb-ı mu â şe ret li te ra tü rü, 

ve iş lev le ri ni giz le me, ka mu ya açık yer-

ler de uy gun dav ran ma ve ne za ket öl çü-

le ri ne uy ma yö nün de ki bas kı bu de vir de 

gi de rek yo ğun laş mış, mo dern dö nem de 

ise bi rey ler de ge li şen öz di sip lin ve sos yal 

en di şe, ki şi le ri umu mi or tam lar da dav ra-

nı şı nı kon trol et me ye her za man kin den 

da ha faz la zor la mış tır. Os man lı lar’da es ki-

den be ri ahlâk ve âdâb ku ral la rıy la zen gin 

bir mu â şe ret kül tü rü bu lun mak la bir lik te 

özel lik le Ba tı lı laş ma’nın gö rül dü ğü şe hir 

çev re le rin de âdâb-ı mu â şe retin kıs men 

ahlâktan ba ğım sız dav ra nış lar için kulla-

nıl ma sı ve âdâb-ı mu â şe ret baş lı ğıy la ki-

tap lar ya yım lan ma sı XIX. yüz yı lın ikin ci 

ya rı sı na rast lar.

XIX. yüz yıl ön ce sin de âdâb-ı mu â şe ret-

le il gi li eser ler ge nel lik le yük sek züm re ye 

yö ne lik ti. Top lum da ise gör gü kurallar ı 

da ha zi ya de ai le ve sos yal çev re den öğre-

ni lir di. Sa ray Başmâbe yin ci si Lut fi Simâ vî, 

Teşrîfât ve Âdâb-ı Mu â şe ret adlı ki ta-

bın da bu du ru mu şöy le an la tır: “Her mem-

le ke tin ken di ne mah sus usûl ve merâ sim-i 

teşrîfâtiy ye si var dır. Bun lar ki tap lar da bu-

lun maz, mek te bi de yoktur. Bu dekåyı ka 

kesb-i ıt tılâ et mek tecrübeye , dik ka te ve 

bil me di ği ni bi len lerden öğrenme ye mü-

te vak kıf tır.” XIX. yüz yı lın ikin ci ya rı sın dan 

iti ba ren ya yın fa ali yet le ri nin art ma sı, ula-

şım ve ha ber leş me im kân la rı nın ge liş me-

si, dev let mer kez li eği ti min yay gın laş ma sı 

vb. ge liş me ler Os man lı top lu mu nun ha yat 

tar zın da gi de rek hız la nan bir de ği şim baş-

lat mış tır. Bu nun so nu cun da Os man lı lar’da 

âdâb-ı mu â şeret ko nu lu eser le re il gi nin 

art tı ğı gö rü lür. Me de nî dün ya ya da hil ol-

mak için Av ru pa âdâb-ı mu â şereti ne uy-

gun dav ran ma nın ge rek ti ği ni dü şü nen 

ba zı Os man lı ay dın la rı, âdâb-ı mu â şe ret 

baş lı ğı al tın da bir di zi ter cü me ve te lif ki-

tap ya yım la mış, se lâm laş ma, ye me iç me 

(Tâ cü’l-edeb) XV. yüz yıl da Os man lı ül ke-

sin de ya zı lan ilk mu â şe ret ki tap la rı ara sın-

da dır. Şa ir Revânî’nin İş retnâme’si eğ len-

ce mec lis le rin de, Âlî Mus ta fa Efen di’nin 

Me vâ i dü’n-nefâis fî kavâidi’l-mecâlis’i 

seç kin le rin bu lun du ğu or tam lar da na sıl 

dav ra nı la ca ğı nı an la tır. Bu son eser de 

folk lor dan si ya se te ka dar top lum ya pı sı nı 

il gi len di ren me se le ler, dö ne min top lum 

ya şa yı şı ve dü şün ce si üze rin de du ru lur 

(Şe ker, I [1983], s. 152). Kâtib Çe le bi, XVII. 

yüz yı lın ilk ya rı sın da ki ilmî ha yat ve dinî dü-

şünce hak kın da ka le me al dı ğı Mîzânü’l-

hak ad lı ese rin de âdâb-ı mu â şe retin ko-

nu su olan to ka laş ma ve selâmlaş ma gi bi 

uy gu la ma la ra da ir gö rüş le ri ni de yaz mış, 

Ri sâ le-i Garîbe baş lık lı ano nim bir eser-

de de çev re de göz lem le nen ede be ay kı rı 

dav ra nış lar ele alı nıp eleş ti ril miş tir (XVI-
II. Yüz yıl İs tan bul Ha ya tı na Da ir Risâle-i 
Garîbe, s. 7). Fran sız ta rih çi ve ga ze te ci si 

J.-H. Ab do lony me Ubi ci ni, Şark lı lar’ın ve 

özel lik le Os man lı lar’ın teş ri fa ta ve gör gü 

ku ral la rı na önem ver dik le ri ni, Os man lı sa-

ray kü tüp ha ne sin de bu lu nan ahlâkla il gi-

li 216 eser den yak la şık otu zu nun âdâb-ı 

mu â şe ret ten bah set ti ği ni kay de der (Os-
man lı’da Mo dern leş me San cı sı, s. 177). Bu 

eser ler de ge le nek ve gö re nek ler, gi yim, 

otu rup kalk ma, ye mek ye me, bü yük le re 

ve ar ka daş la ra kar şı mu ame le, selâmlaş-

ma, ko nuş ma âdâbı gi bi ko nu lar iş le nir.

Nor bert Eli as, 1939’da ya yım la dı ğı bir 

ça lış ma sın da Av ru pa’da dav ra nış bi çim-

le rin de ki de ği şim sü re ci ni me de nî leş me 

di ye ni te le miş tir. Eli as’ın tes bi ti ne gö re 

Eras mus’un 1530’da ba sı lan De Ci vi li-

ta te Mo rum Pu eri li um (ço cuk lar için 
gör gü ku ral la rı) ad lı ki ta bıy la bir lik te sa-

ray ve çev re si ne ait gör gü ku ral la rı ge nel 

an lam da şe hir ha ya tı nı kap sa ya cak şe kil de 

ge niş le miş tir. Vü cu dun bel li or gan la rı nı 

Centilmen  adlı kitabın iç kapağı

Nezâket
ve 
Rehber-i
Muâşeret ’in
kapak

sayfaları
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– —ÂDEH
( اۤده )

Muhammed Mevlûd b. Ahmed Fâl
b. Muhammezin Fâl el-Mû se vî
el-Ya‘k†bî eþ-Þink¢tî el-Mûrîtânî

(1844-1905)

Moritanyalý Mâlikî fakihi.˜ ™

Mo ri tan ya’nın gü ney ba tı sın da Trârze 

vilâye ti sı nır la rı için de ki sah ra da doğ du. 

Fı kıh öğ re ti mi, fet va ve kazâ ala nın da ta-

nın mış bir ai le ye men sup tur. Âdeh (Ad de, 

Âdd) la ka bıy la anı lır. Be devî bir çev re de 

nis be ten kül tür lü bir or tam da Kur’an ilim-

le ri, fı kıh, Arap di li ve ede bi ya tı, ta sav vuf 

öğ re ni mi gö re rek ye tiş ti. Baş ta ba ba sı Ka-

dı Ah med Fâl ol mak üze re Mu hammed Fâl 

b. Metâlî et-Ten duğî, am ca sı nın oğ lu Mu-

ham med Muh târ b. Habîbul lah el-Ya‘k†bî, 

Mu ham med Ali b. Sîdî b. Saîd el-Hîlebî gi-

bi âlim ler den ders al dı. An ne ta ra fın dan 

de de si Mu ham med Mevlûd b. Nâhî’nin 

hac zi ya re ti dö nü şün de ge tir di ği ki tap-

la rın ya nı sı ra ba ba sı ile bir lik te Mağ rib’e 

yap tık la rı se ya hat sı ra sın da te min et tik le ri 

ki tap lar la zen gin bir kü tüp ha ne oluş tur-

du. Ya‘k†bîler ai le si nin kur du ğu med rese-

nin önem li âlim le rin den di. Mu ham med 

Emîn b. Ebbûh el-Ya‘k†bî, Mu ham med 

b. Muh yid din b. Ebbûh, Mu ham med Hıdı r 

b. Habîbul lah el-Ya‘k†bî, Mu ham med b. 

Mu ham med el-Buhârî, Habîb b. Zâid et-

Ten duğî ve Ebü’l-Meâlî b. Mu ham med 

Emin el-Ya‘k†bî gi bi âlim ler ye tiş tir di. 

Ken di çev re sin de hal kın gün de lik ha yat ta 

ih ti yaç duy du ğu çe şit li alan lar da ne sir ve 

na zım, bir kıs mı risâle hac min de ol mak 

üze re yet miş ci va rın da eser te lif et ti. Me-

za rı Trârze vilâye tin de Arş ad lı yer de dir 

(Muh târ Vüld Hâmid, s. 156).

Eser le ri. 1. Kefâfü’l-müb tedî fî fen ne-

yi’l-£ibâdât ve’t-te£ab büd (nşr. Mu ham-
med Os man b. Muh yid din, Cid de 1406/ 
1986; nşr. Ah med Sâlik b. Mu ham med 
Emîn b. Ebbûh, I-II, Nu ak şot 1429/2008, 
biz zat mü el li fin şer hi ve fık ha da ir di ğer 
önem li ese ri Şük rü’n-ni£me bi-neş ri’r-ra¼-
me  ile bir lik te Kefâfü’l-müb tedî ve ra¼me-
tü rabbî bi-şer¼ay himâ adıy la). Mâ likî fık-

hı na da ir 3763 be yit lik bir eser dir. Mü el lif, 

fı kıh sa ha sın da ki bu en önem li ça lış ma sın-

da, ge nel fı kıh ki tap la rın da yer al dı ğı hal-

de Şink¢t böl ge si nin ih ti yaç la rıy la il gi li gör-

me di ği ba zı me se le le re yer ver me miş tir. 

Çok sa yı da Mâlikî mü el li fi ne atıf ta bu lun-

du ğu ese rin de böl ge de ki te mel fı kıh me-

tin le ri nin ba şın da ge len, pla nı nı ken di 

ese rin de uy gu la dı ğı el-MuÅ ta ½ar’ın mü-

el li fi Ha lîl b. İs hak el-Cündî’nin mu te met 

mu â şe ret ta nı mı ve an la yı şı el de edil me ye 

ça lı şıl mış tır. Bu li te ra tür II. Meş ru ti yet’le 

bir lik te be lir li bir yö ne doğ ru ev ril miş, 

Cum hu ri yet’le bir lik te si yasî ira de ta ra-

fın dan tes bit edi len resmî bir mis yo nun 

ifa de si ola rak de vam et miş tir. Cum hu ri-

yet dö ne min de âdâb-ı mu â şe ret ki ta bı ya-

zan lar dan Saf fetî Zi ya, Ca hid Sâhir, Vâsıf 

Nec det ve Ab dul lah Cev det’e gö re âdâb-ı 

mu â şe ret ge nel de “Av ru paî ha yat tar zı” 

an la mı na gel mek te, bu ye ni ha yat tar zı nın 

top lu mun her ke si min ce be nim sen me si 

is ten mek te dir. Bu an la yı şa gö re mo dern 

âdâb-ı mu â şe ret sı nır lı bir züm re için ge-

çer li ol ma dı ğı gi bi uy gu la ma ala nı da sa-

lon, ba lo, sah ne oyun la rı vb. or tam lar dan 

iba ret de ğil dir. Uy gar top lum da gün de lik 

ha ya tın her saf ha sı, her ola yı göz önün-

de bu lun du ru la rak na sıl ha re ket edil me si 

ge rek ti ği el bir li ğiy le ka rar laş tı rı lıp dü zen-

len miş tir (Saf vetî Zi ya, s. 213).
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ÿFat ma Tunç Ya şar

Av ru pa dav ra nış li te ra tü rüy le olan ya kın-

lı ğı na rağ men Os man lı lar’a öz gü ku ral lar 

çer çe ve sin de şe kil len miş, âdâb-ı mu â şe-

retin ta nı mı, re fe rans la rı ve Av ru pa âdâb-ı 

mu â şe reti nin be nim sen me si hu su sun da 

fark lı gö rüş le re sa hip bir Os man lı dav ra-

nış li te ra tü rü or ta ya çık mış, ge le nek te bir 

ahlâk me se le si olan âdâb-ı mu â şe ret da ha 

dün yevî bir bo yu ta ta şın mış tır.

Ah med Mid hat Efen di, Av ru pa’ya gi-

de cek ki şi ler için yaz dı ğı Av ru pa Âdâb-ı 

Mu â şe reti yâhut Alaf ran ga ad lı ki ta-

bın da âdâb-ı mu â şe reti, Fran sız ca’da “sa-

voir viv re” ola rak ta bir edil di ği ni söy le di ği 

“gün lük ha ya tın pra tik bil gi si” di ye ta nım-

la mak ta dır. Ona gö re her mil le tin ken di ne 

has bir ya şa yı şı, bir de Fran sız ca’da “sa-

vo ir viv re cos mo po li te” di ye ifa de edi len 

mu â şe ret-i bey ne’l-mi lel var dır. Bun lar da 

ge nel de bir bi ri ne ben zer. Böy le ce Ah med 

Mid hat bir ba kı ma Av ru pa âdâb-ı mu â-

şe reti ni ulus lar ara sın da ge çer li bir mu-

â şe ret say mış tır. Mü el li fi be lir til me den 

ya yım la nan Usûl ve Âdâb-ı Mu â şe ret 

ad lı eser de, “Bu gün usûl ve âdâb-ı muâ-

şe ret âlem-i me de niy yet te öy le kavâid-i 

maz bû ta tah tı na alın mış tır ki mi lel-i mü-

te med di ne bir tek mil let gi bi bir bir le ri-

ne müşâbe het kes bet mek te dir ler. Hat ta 

ak sâ-yı Şark’ta kül li yen müf rez bir mil let 

olan Ja pon ya da hi in kılâb-ı âhi rin den be ri 

sür‘at-i fev kalâde ile Av ru pa âdât ve et-

vâ rı nı ka bul ve tat bik et miş tir” ifa de le riy-

le me denî dev let le rin mu â şe reti Av ru pa 

âdâb-ı mu â şe reti ola rak ka bul edil mek te-

dir. Bu dö nem de ya yım la nan âdâb-ı mu â-

şe ret ki tap la rı nın bir ço ğu Os man lı top lu-

mun dan zi ya de Av ru pa’ya gi de cek ya da 

fark lı or tam lar da Av ru pa lı lar’la bu lu na cak 

olan züm re ler için ka le me alın mış tır. Bu 

ki tap la rın ba zı la rın da Av ru paî ha yat tar-

zı nın Os man lı top lu mun da yay gın laş ma-

sın dan du yu lan en di şe de di le ge ti ri lir. 

Com tes se de Ma gal lon’un Ah med Ce vad 

ta ra fın dan Fran sız ca’dan ter cü me edi le-

rek Reh ber-i Mu â şe ret: Av ru pa Âdâb-ı 

Mu â şe reti adıy la ya yım la nan ki ta bı nın 

“ifâde-i nâşir” kıs mın da İbrâhim Hil mi şöy-

le der: “Bu ki tap ben ce pek mü him dir. 

Bu nun la be ra ber bu ese ri neş ret mek le, 

‘Garb mu â şe reti ni ter bi ye mi ze da hil ede-

rek siz de böy le olun’ de mek is te mi yo rum. 

Yal nız on la rın âdâb-ı mu â şe reti ni öğ re-

ni niz de ih tilât et ti ği niz za man ya ban cı 

kal ma ya rak ken di ni zi sev di ri niz.”

Ay nı dö nem de çok yön lü bir de ği şim 

ve dö nü şü mün gös ter ge si ola rak or ta ya 

çı kan Os man lı âdâb-ı mu â şe ret li te ra tü-

rün de Do ğu ile Ba tı, ahlâk ile me denî dav-

ra nış ara sın da ken di ne öz gü, seç me ci bir 
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