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7Sunuş

Ahlâk alanı geniş bir ilimler ağını ilgilendirmektir. Bizatihi pratiğe dönük so-
nuçlar vermesi her an ortaya çıkan eylemlerle onu ilişkili kılarken, yapılacak 
eylemin bilgisi ve ona dair meselelere dönük düşünce üretimi ise teorik olan 
yöne işaret eder. Pek çok alanı ilgilendirmesi ve insan eylemleriyle olan irtibatı 
sebebiyle ahlâk disiplini, derinlemesine incelenmeyi hak etmektedir. Bugüne 
dair düşünce üretecek bizlerin sahih bir birikimi tesis edebilmemiz ise öncelik-
le İslam düşüncesi içerisindeki ahlâkı tüm yönleriyle bilmemizi gerekmektedir. 

Bu amaca binaen 2013 yılından itibaren bünyesinde yer alan kurumlara strate-
ji ve politika üreten bir kurum olan İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği ve İlmi 
Etüdler Derneği (İLEM) olarak İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi’ni başlattık. 
2016 yılı itibariyle dördüncü yılını tamamlayacak olan projede çok sayıda faali-
yet ve yayın gerçekleştirildi.  Geniş katılıma açık olan Ahlâkın Temeli ve Ahlâkî 
Müeyyide Üzerine Konuşmalar Dizisi’nde alana dair önemli sorunlar masaya 
yatırıldı. İslam ahlâk düşüncesinin temel özellikleri, ahlâkî önermelerin kaynağı 
ve İslam düşüncesinde ortaya çıkmış mizaç teorileri hakkında nitelikli sunum-
ların yapıldığı yuvarlak masa toplantıları düzenledik. Bunun dışında daha özel 
konular üzerine çalıştaylar gerçekleştirdik. Böylece alanın daha önce üzerinde 
durulmayan meselelerine dair nitelikli katkılar ortaya çıktı. Konuşmalarda ve 
yuvarlak masa toplantılarında yapılan sunumlar projede yer alan akademisyen-
ler tarafından makaleye dönüştürülerek kitaplarda yayımlandı. Öte yandan pro-
je kapsamında miladi 8. yüzyıldan 19. yüzyıla gelinceye kadar ahlâk alanında 
yer alan yazma eserlerin tamamının kataloglamasını yaptırdık. Bu önemli çalış-
ma ile ahlâk alanına dair tüm birikimi bir arada görme imkanına kavuştuk. Bir 
hafıza tazeleme olarak da görülebilecek bu çalışma ile ahlâka dair yapılacak yeni 
araştırmalara ciddi bir ivme kazandırmış olduk. 
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Elinizde bulunan Ahlâk-ı Adudiyye şerhleri de projede gerçekleştirilen önemli 
çalışmalardan biridir. 12. yüzyılda Adûduddîn el-İcî tarafından yazılan Ahlâk-ı 
Adudiyye üzerine kaleme alınan şerhlerden üçünü daha önce yayımlamıştık. 
Metin üzerine kaleme alınan dört ayrı şerhi ise Nobel İLEM Kitaplığı içerisin-
de yayımlıyoruz. Müteahhir dönem ahlâk düşüncesini takip etmek adına büyük 
bir kıymeti haiz olan Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye geleneğini böylelikle ilgili lite-
ratürü takip etmek isteyen araştırmacıların istifadesine sunmuş olacağız. Proje 
neticesinde ahlâk alanında nazari bir birikimi ortaya çıkardık; şimdi sıra bunun 
uygulamalı ahlâk alanına taşınmasında.

Bu vesileyle proje koordinatörü Ömer Türker’i; kitapları yayıma hazırlayan 
Kübra Bilgin Tiryaki’yi, tahkik ve tercümeleri gerçekleştirerek çalışmaya katkı 
sağlayan çevirmen ve editörleri tebrik ediyorum. İLKE ve İLEM olarak yürüt-
tüğümüz bu projenin nitelikli çalışmalara vesile olmasını temenni ediyorum.
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