AHLAK
BİBLİYOGRAFYA :

Kindf. Kitabü De(i '/-ahzan (nşr_ H. RitterR. Wa lzer), Roma 1938-39; a.mlf, Resa'il, 1,
177-179, 274-278; Ebü Bekir er-Razı. et-Tıb
bü'r-rühani (Res§ 'il felsefiyye içinde, nş_r__ P
Kraus), Kahire 1939 - Beyrut 1402/1982, s.
1-96 ; Farabf, el-Medinetü '1-{tu:ıla (nşr_ A. Nader). Beyrut, ts. (Darü ' I -Meşrık). s. 118-119 vd.;
a.mlf.. es-Siyasetü'/-medeniyye (nşr_ Fevzi N eccari. Beyrut 1964, s. 83 vd.; a.mlf.. Tahşilü 'ssa'ade, Haydarabad 1345 ; a.mlf.. et-Tenbih 'ala sebili's-sa 'ade, Haydan3bad 1346; Ebü'I-Hasan el-Amiri, es-Sa'ade ue '/-is'ad (nşr_ M. Minovi). Wiesbaden 1957; İhvan-ı Safa, Resa 'il,
Beyrut 1376-77 / 1957 ; İbn Sfna. Auicenna's
DeAnima (nşr_ Fazlurrahman), Oxford 1973, s.
49-50, 223-228, 240-250; a.mlf, Risale Adhauiyye {i emri'I-me 'ad, Kah ire 1949, s. 120- i 22;
a.mlf, Risale {i's-sa 'ade (Mecmü 'u res§ 'il
içinde). Haydarabad 1354; a.mlf., Risale tr 'ilmi'l-al]-lal!: (Mecmü 'u res§ 'il içinde). Haydarabad 1354, s. 98-101; İbn Miskeveyh, Tefı?ibü '/
al]-la", Beyrut 1398; Gazzalf, itı_ya' , lll, 48-74;
a.mlf., Mfzanü'l- 'amel (n şr. Süleyman Dünya).
Kahire 1964; a.mlf, el-Müni!:L? mine'çt-çtala~
Dımaşk 1939, s. 99-100; İbn Bacce, Tedbirü'/müteuahhid (nşr. Mu Tn Ziyade). Madrid 1946;
a.e. (Macid Fahri . Opera Metaphysica içinde).
Beyrut 1968; İbn Tufeyl, f:lay b. Ya"zan (nşr_
Ahmed Emin). Kahire 1959 ; Tüsf, Al]-la"-ı f'laşı·
ri, Lucknow 1891; Dewanl. Al]-lak-ı Ce/ali, Kalküta 1911 ; Hüseyin Vaiz, Al]-lak -ı Muh_sini, Kalküta 1850; Kınalızade Ali, Ahlak-ı Alai, Bulak
1248 ; A. Nader. en-f'le{sü'/-insaniyye'inde ibn
Sina, Beyrut 1968, s. 24-25, 34, 108, l l l : 112;
R. Walzer, "Akhlii.k", E/ 2 (İng.), ı, 325-329.

Iii

MEHMET AYD I N
A!Jlaf>-ı 'Açtudiyye 'nin son sayfası

AHIAK-ı ADUDİYYE

(SUleymaniye Ktp. , Pertev

( ~~ .§~1)

L

Adudüddin el-İci'nin
(ö. 756/1355)
ahiakla ilgili Arapça risalesi.

_j

Asıl adı Risô.1etü '1-al.J.ld~ olan eser,
müellifi Abdurrahman b. Ahmed b. Abdülgaffar el-fei'nin Adudüddin şeklinde
ki unvanından dolayı Al.J.1ô.k-1 'Ac;Iudiyye ve e1-Al.J.ld~u'1- 'Adudiyye olarak
şöhret b ulm uştur. Bazı müellifler (bk
GAL, ll, 270; Elr., 1, 722), eseri er-Risô.1etü'ş-şô.hiyye ii 'i1mi'l-al.J.lô.k ve Risô.1etü'1-al.J.1ô.~ adıyla da zikretmektedir.

Dört bölümden meydana gelen eserin birinci bölümünde nazari ahlak konuları yer alır. Nutk (düşünme), gazap
ve şehvet gibi nefsin temel fonksiyonlarıyla bunların ifrat ve tefrit şeklindeki
aşırılıklarından doğan reziletler ve itidal
noktasında tutulmalarıyla kazanılan faziletler üzerinde durulur: ahiakın insan
karakteriyle olan münasebeti ve deği
şip değişmeyeceği meselesine de kısa
ca temas edilir. Eflatun ile Aristo arasındaki görüş ayrılıklarından birini teş-
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kil eden ve birçok islam ahlakçısı tarada sık sık gündeme getirilen ahlakın değişip değişemeyeceği meselesinde feT de Farabi ve daha birçokları gibi,
ahiakın değişebileceği yönündeki görüşü
tercih eder. Ahlaki faziletierin kazanıl
ması ve korunmasına ayrılan ikinci bölümde pratik ahlak konuları işlenmek
tedir. Daha çok faziletleri elde etmenin
ve reziletierden korunmanın yolları üzerinde duran müellif, her reziletin, mukabili olan bir faziletle giderilebileceğini
belirtir. Bilgisizliğin bütün ahlaki hastalıkların kaynağı olduğunu söyleyen feT.
büyük bir eksiklik olarak nitelendirdiği
kara cahilliğin (cehl-i mürekkeb) tedavisi
için. insan zihninin müşahhastan mücerret düşüneeye yükselmesinde önemli
bir yeri olan ve kesin sonuçlar veren matematik disiplininin öğretilmesini teklif
eder. Aile ahlakının. ev yönetiminin konu edildiği "Siyasetü'l-menzil" başlıklı
üçüncü bölümde ise ana baba. çocuklar.
hizmetçiler gibi aile fertlerinin maddi
ve manevi hayatlarının düzenlenmesi,
aralarında uyum sağ lanma sı, birbirlerine karşı olan hak ve sorumlulukları incelenir. Eserin "Tedbirü'l-müdün" başfından

Paşa,

nr. 625/ 19, vr. 247 •' )

lıklı dördüncü bölümünde müellif devlet
yönetimi konusunu işiernekte ve insanın yaratılıştan içtimal bir varlık olduğu
şeklindeki klasik görüşü tekrar etmektedir. Bu bölümde. Farabi'den beri devam eden "fazı!" ve "cahil devlet" tarzındaki klasik medine (ülke) taksimini
Tel'nin de tekrar ettiği görülür. Ona göre. faziletli ülkenin en bariz vasfı, ahalisi arasında sevgi ve dostluğun hakim
olmasıdır. Sosyal hayatın düzenlenmesi
ve ülkenin fazilete ulaşmasında Farabi
gibi o da yöneticilere çok önemli görevler düştüğü görüşünü benimser: eserini de toplumu yönetenlere düşen vazife
ve sorumlulukları sayarak bitirir.

Al.J.lô.~-1 'Ac;Iudiyye, genel olarak Farabi ve İbn Miskeveyh gibi islam Meş
şai filozoflarının ahlak ve siyaset alanındaki görüşlerinin tekrarı mahiyetinde
olup önemli bir orijinallik taşımamakla
birlikte. bilhassa Osmanlı ve İran ilim
ve medrese çevrelerinde hayli ilgi görmüştür. Nitekim çeşitli kütüphanelerde
birçok yazma nüshası bulunan risale.
müellifinin diğer eserleri gibi pek çok
kişi tarafından şerhedilmiştir. Bu şerh
ler arasında. müellifın talebesi ve Buhari şarihi Muhammed b. YOsuf ei-Kirmani'nin şerhi birinci sırayı alır. Taşköpri
zacte'nin 1540'ta tamamladığı bilinen
şerhi ile Müneccimbaşı Ahmed Dede'ye
(ö 170 ı) ait şerh de değerlidir. Al.J.lô.~-1
' Açl.udiyye, Sultan Abdülaziz dönemi
Meclis-i Maarif azasından Mehmed Emin
istanbuli tarafından Me1zemetü'1-ahlô.k
adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir. Ayrıca risalenin birinci bölümünü. eski Kayseri
müftülerinden Ahmed Remzi Efendi 100
beyit halinde ve Arapça olarak nazmetmiştir. Şeyhülislam MOsa Kazım Efendi'ye ithaf edilen bu manzume. e1-Cevheretü 'r-Remziyyetü '1 -ferd.iyye
basılmıştır

adıyla

(Kayseri 1334)
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