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AHlAK-ı AlAİ 
( .;':%.. .§Yı>-1 ) 

Kınalızade Ali Efendi'nin 
(ö. 979/1572) . 

Türkçe ahlak kitabı . 
_j 

Kınalızade. 1564 yılında Şam'daki ka
dılık vazifesi sırasında kaleme aldığı 

eserini. o zamanlar Suriye beylerbeyi 
olan Semiz Ali Paşa'ya ithaf etmiş, Ali 
adının "yükseklik, yücelik" anlamındaki 
aladan türediğini göz önünde tutarak 
kitabına Ahlak-ı Alai adını verdiğini be
lirtmiştir (Ahlak·ı Alar, s. 10). Müellifin 
ifadesine göre. "hikmet-i ameliyye (ah
lak felsefesi) üzerine bir telif" olan eser. 
bir mukaddime ve üç bölüm halinde dü
zenlenmiştir. Mukaddimede, ahlak fel
sefesi alanına giren konular. ahlak ilmi 
ile ilgili terimler. ahlak ilminin faydaları. 
arnelf ve nazari ahlak, ruh ve terbiye 
meseleleri üzerinde durulmuştur. Bu 
kısım. insanın "eşref-i mahlukat" oldu
ğuna dair bir bahisle son bulur. "ilm-i 
ahlak"a ayrılan birinci bölüm ferdi ah
lak meselelerini ele alarak huy çeşitleri, 
faziletler. faziletierin elde edilmesine 
engel olan ruh hastalıkları (reziletler). 
bunların tedavi usulleri. !isan terbiyesi 
ve konuşma adabını konu edinmiştir. 

ikinci bölüm aile ahlakına (ilm-i ted
blr-i menzil) ayrılmıştır. Kınalızade bu 
bölümde müslüman Türk ailesinin ku
ruluşu, aile reisinin görevleri. küçükten 
büyüğe doğru aile fertlerinin hak. vazi
fe ve mesuliyetleri hakkında bilgi ver
miş, ailede terbiye usullerini örneklerle 
anlatmıştır. Aile müessesesine son de
rece önem veren müellif, bu bölümün 
"ehl ü ıyal terbiyesi" kısmında. evin dü
zenini ve aile huzurunu bozabiieceği dü
şüncesinden hareketle. taaddüd-i zev
C<lt* hakkında ihtiyatlı bir ifade kullan
makta ve şu tavsiyede bulunmaktadır: 
"Erkek. evinde. tende can gibidir. Nite
kim iki bedene bir can olmadığı gibi iki 
eve de bir erkek yakışmaz." 

Üçüncü bölüm devlet idaresi ve siya
si ahlak (ilm-i tedblr-i medlne) ile ilgili
dir. Bu bölümde müellif. Türk milletinin 
asırlardır içinde yaşadığı ve yaşattığı 

devlet modelini anlatmaktadır. Mülkün 
korunması ve adaletin hakim kılınması. 
devlet reisinin vasıf ve görevleriyle dev
let adamlarının seçiminde uyulması ge
reken kurallar. devletin halk ile mü
nasebeti, ordunun gücü vb. konular bu 
bölümün önemli mevzularıdır. Eserin 
bu son kısmında adalet· kavram ı üzerin
de ısrarla durulduğu görülür. Bölü-

mün sonuna eklenen adalet dairesi şe
ması ile devlet-ordu-halk (reaya) bü
tünleşmesine işaret edilmekte, mülkün 
ancak adaletle ayakta durup devam 
edebileceği aniatılmak istenmektedir. 
Eserin sonunda, Eflatun ve Aristo'ya ait 
olduğu söylenen bazı öğütlere yer veril
mektedir. 

Tefsir. hadis, fıkıh, edebiyat. felsefe 
ve ahlak konularını. Batı'da Aristo'yu, 
islam dünyasında Farabf. ibn Miskeveyh, 
Gazzalf. Nasfrüddfn-i TQsf. Celaleddin ed
Dewanf. Hüseyin Vaiz el-Kaşiff gibi mü
elliflerin ahiakla ilgili eserlerini çok iyi 
bilen Kınalızade'nin bu kitabını sadece 
bir emirler ve yasaklar kitabı saymak 
mümkün değildir. Ayrıca söz konusu 
eser. iddia edildiği gibi kendisinden ön
ce yazılan ve çoğu Farsça olan eski ah
lak kitaplarının bir tercümesi veya bun-
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lardan yapılan bir derleme de değildir. 
Aksine, Ahlak-ı Alai islam ahlakının 
gelenekçi, felsefi ve tasawuff ekalleri
nin bütün ünlü temsilcilerinin fikirlerin
den faydalanılarak meydana getirilmiş, 
dili, üslQbu. metodu ve tertibiyle saha
sında şöhret bulmuş bir eserdir. Kitabın 
başındaki ifadelerden anlaşılacağı üzere 
müellifin en büyük arzusu. Al]la~-ı Na
sırf, Al]lô~-ı Celôli ve Al]lak-ı Mufı
sini gibi Farsça eserler dışında Türkçe 
bir ahlak kitabı yazmak ve bunu müs
lüman Türk milletine armağan etmek
tir. Gerçekten de geniş bir islami kül
türe dayanan, ilmi ve edebi ağırlığa sa
hip bulunan Ahlak-ı Alai, daha sonra 
yazılan Türkçe ahlak kitaplarının hemen 
hemen hepsine kaynak olmuştur. Mü
ellif. diğer eserlerinde olduğu gibi Ah
lak-ı Alai'de de ağır bir üslOp kullan
mış, zaman zaman seeili ifadelere yer 
vermiştir. Eserin bu özelliğini. okunup 
aniaşılmasını güçleştiren bir amil olarak 
kabul etmek mümkündür. Bununla be
raber Kınalızade mücerret ahlak konu
larını işlerken nazari bilgileri, çoğu mev
suk olan kıssalarla müşahhas hale ge
tirmiş, Farsça mesneviler, Arapça şiir

ler. Türkçe kıta ve beyitlerle eserini süs
leyip güzelleştirmeyi başarmıştır. Müel
lifin nazari konulara bu tarzda yaklaş
ması. ayrıca dilinin Türkçe olması. Ah
lak-ı Alai'yi son zamanlara kadar Os
manlı mektep ve medreselerinde oku
tulan ahlak dersleri için esas kabul edi
len meşhur ve yaygın bir kitap haline 
getirmiştir. Türkiye'de ve diğer islam 
ülkelerindeki kütüphanelerde eserin pek 
çok yazmasının bulunması da ona gös
terilen ilginin önemli bir delili olarak de
ğerlendirilmelidir. 

Birçok yazma nüshası mevcut olan 
Ahlak-ı Alai'nin müellif nüshasının ne
rede olduğu bilinmemektedir. F. Babin
ger'in Ahlak-ı Alai'ye ait müellif nüs
hasının Ragıb Paşa Kütüphanesi'nde (nr 
820/ 966) bulunduğuna dair iddiası ger
çeği yansıtmamaktadır (bk iA, VI, 710). 

Eser bir defa basılmıştır (Bulak 1248) . 

Bir cilt içinde üç kitap halinde yapılan 
bu itinasız baskı toplam 41 S sayfadan 
ibarettir (birinci kitap 236, ikinci kitap 
127, üçüncü kitap 52 sayfa). Ahlak-ı 

Alai bazı müellifler tarafından ihtisar 
edilmiştir. Bunlar arasında , Osmanzade 
Ahmed Taib'in (ö 11371 1724). istan
bul'un çeşitli kütüphanelerinde nüsha
ları bulunan (mesela bk. iü Ktp., TY, nr. 
1697 ; iü Ktp, Müze Kısmı, nr. 60; Sü ley
maniye Ktp ., Hamidiye, nr. 647) Hülôsa
tü'l-ahlak'ı ile Yağlıkçızade Ahmed Ri-
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fat Efendi'nin (ö 1894), önce Bergüziir 
(H anya 1291), daha sonra da Bergüziir-1 
Ahlak (İstanbul 1315, 1318)" adıyla ya
yımlanan eserleri sayılabilir . Ahliik-1 
Aliif'nin Batı dillerine tercüme edildiği 
de bilinmektedir (b k. iA, VI , 71 0) Latin 
harfleriyle de iki ayrı cilt halinde ve bazı 
konuları kısaltılmak suretiyle sadeleş

tirilerek yayımlanmıştır: Hüseyin Algül 
tarafından neşre hazırlanan 1. cilt (İs
tanbul 1974), mukaddime ile birinci bö
lümü, Ahmet Kahraman'ın yayımiadı

ğı ll. cilt ise (İ stanbu l. ts ) diğer bölüm
leri ihtiva etmektedir. 
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~ AHMET KAHRAMAN 

AHIAK-ı CEI..AIJ 
( J~ J).\>.1 ) 

Celaleddin ed-Dewani'nin 
(ö. 908/1502) 

L ahlak felsefesiyle ilgili Farsça eseri. _j 

Kelam, felsefe ve tasawuf alimi Ce
laleddin ed-Dewani'nin. Akkoyunlu Hü
kümdarı Uzun Hasan'ın isteği üzerine 
oğlu Sultan Halil için (ö 882 / 1477) ka
leme aldığı ve Leviimicu'l-işrii~ ii me
kiirimi'l-al]liik adını verdiği eser, sonra
ları Al]liik-1 Celiili diye tanınmıştır. Na- · 
sirüddin-i TOsi'nin Al]1ii~-1 Niiş1rf'sin

den sonra Farsça ahlak kitaplarının en 
meşhuru olup Dewani'nin en beğenilen 
eseridir. Al]lii~-1 Ce1ii1i, başlıkların de
ğişik olması, yapılan bazı ekleme ve çı

karmalar, kendine has ifade tarzı istis
na edilirse. şekil ve muhteva yönünden · 
Al]1iik-1 Niiş1rf'nin bir kopyasıdır. Bu 
sebeple ahlak psikolojisi bakımından bü
yük ölçüde TOsi vasıtasıyla İbn Miske
veyh'in Teh?fbü'1-al]la~·ına, tasawuff 
düşünceler açısından Gazzali'nin İhyii 'ü 
culUmi'd-dfn 'ine, devlet ve siyaset ah
laki konularında Farabi'nin e1-Medfne
tü '1-fiii11a ve es-Siyiisetü '1-medeniy
ye'sine dayanır. 
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Eser, bir mukaddime ile üç bölümden 
meydana gelmiştir. "Tehzibü' l-ahlak" 
başlığı altında ahiakın düzeltilmesi ve 
güzelleştirilmesi konusuna ayrılan ilk 
bölüm, on "lem'a"dan oluşur. "Tedbirü'l
menzil" başlıklı aile ahlakı ve idaresinin 
işlendiği ikinci bölüm altı lem'a, "Siya
setü'l-müdün" adlı siyasi ve sosyal ah
lak konularının işlendiği üçüncü bölüm 
ise yedi lem'adır. Al]1ii~-1 Ce1ii1f'nin so
nunda Eflatun, Aristo ve diğer bazı filo
zofların hakimane öğütlerini ihtiva eden 
ifadeler bulunur. 

Selefieri İbn Miskeveyh ve TOsi gibi, 
Dewani de dünya hayatının düzeni için 
üç şeyin gerekli olduğunu belirtir : Ka
nun. siyasi yönetici ve servet. Ona göre 
kanun şeriattır: siyasi yönetici (imam) 
ise insanları her bakımdan mükemmel 
olmaya sevkedebilecek kabiliyette seç
kin kişidir . O, Allah'ın yeryüzündeki hali
fesi ve Peygamber'in vekilidir. Farabi'nin 
faziletli olan ve olmayan ülke (medlne) 
ayırımı Al]lii~ -1 Celii1f'de de yer alır. 

Adaletin hüküm sürdüğü faziletli ülke
de rütbe ve mevkiler ehliyet ve liyakat 
esasına göre dağıtılmalıdır. Adil bir yö
netimde her insan kabiliyetine göre ula
şabileceği en yüksek mertebeye çıkabi
lir. Adil olmayan iktidar ise baskıya daya
nır. Dewani'ye göre toplum alimler. as
kerler, tüccar-sanatkar-işçiler ve çiftçi
lerden oluşan dört zümreye ayrılır. Eser
de insanlar. daha önce Gazzali'de görül
düğü üzere. ahlaki tabiatları ve eğitime 
yatkınlıkları bakımından beş zümreye 
ayrılmıştır: Tabiatları tamamıyla iyi olup 
iyiliği yaşatma kudretinde olanlar, iyi ta
biatlı olmakla birlikte tesir gücü olma
yanlar, iyilik ve kötülüğü eşit derecede 
müsait tabiatlılar. kötü olmakla birlikte 
başkalarına kötü tesiri olmayanlar. kö
tü ve tesirli olanlar. 

Sanatlı ve ağdalı bir dille yazılmış olan 
eser. iran'da ve iran dışında birçok defa 
basılmış (bk Neffsi. I, 267). ayrıca W. T. 
Thompson tarafından ingilizce'ye çevril
miştir (Pratical Philosophy of the Muham
madan People, London ı 839; Lah or ı 895). 
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AHIAK-ı CEMALl 
( Jl-. jY~>I ) 

Yaşadığı dönemde 
Cemali olarak anılan 

Cemaleddin Aksarayi'nin 
(ö. 791 / 1389) 
kaleme aldığı 

Türkçe ahlak kitabı 
(bk. CEMALEDDİN AKSARA Yİ). 

AHIAK-ı MANSÜRİ 

( .5.)~ j).\>.1 ) 

Sadreddin eş-Şirazl'nin oğlu 
Gıyaseddin Mansur'un 

(ö. 948 / 1541-42) 
ahlaka dair Farsça risalesi. 

_j 

_j 

Zamanının en büyük alimlerinden 
olup, Arapça ve Farsça birçok kitap yaz
mış bulunan Gıyaseddin MansOr'un bu 
eseri, onun "Cam-ı Cihannüma" adını 

verdiği, aricak yazmaya muvaffak ola
madığı büyük bir felsefe ansiklopedisi
nin üçüncü faslının ilk risalesidir. Bu hu
susu yazar Al]lô.k-1 Manşı1ri'nin mu
kaddimesinde açıkça belirtmektedir. 

Eser "mecelle" adı altında iki ana bö
lüme ayrılmaktadır. insanın mahiyeti ve 
iki cihan saadetini elde etme konuları
na tahsis edilen birinci ana bölüm, mü
ellifin "tecelliye· adını verdiği dört alt 
bölümden oluşur. Birinci alt bölümde 
"mücerred nefs"in mahiyeti ve "rOh-i 
a'zam", ikincisinde insanın anatomisi, 
üçüncüsünde insanın "halife-i rahman" 
oluşu ve dördüncüsünde de mutluluğa 
ulaşmanın yolları anlatılmaktadır. Bu 
ana bölümde tasawuff görüşlere de yer 
verilmiş ve bu görüşler Mevlana'dan alı
nan bazı beyitlerle izah edilmeye çalışıl
mıştır. 

Ahlak güzelliğine, insanın yaratan ve 
yaratılanlarla münasebetine tahsis edi
len ikinci ana bölüm de üç alt bölüme 
ayrılmıştır. Birinci alt bölümde bilgin
Ierin ahlak hakkındaki düşüncelerine 

temas edilmekte. ikincisinde hüküm
darların faziletleri ve yönetimleri sı

rasında uymaları gereken kurallar ve 
üçüncüsünde de ruh sağlığının korun
ması konuları işlenmektedir. Ayrıca ese
rin sonunda ilahi aşktan bahseden kı

sa bir hatime yer almaktadır. 

Henüz basılmamış olan Al]1ii~-1 Man
şiiri'nin Türkiye'de (Süleymaniye Ktp., 
Esad Efendi, nr. 3521 / 9, vr. 216-255), 
iran'da ve Avrupa kütüphanelerinde bir
çok yazma nüshası vardır. 


