AHLAK-ı AlA[

fat Efendi'nin (ö 1894), önce Bergüziir
(H anya 1291), daha sonra da Bergüziir-1
Ahlak (İstanbul 1315, 1318)" adıyla yayımlanan 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 bölümü, Ahmet Kahraman'ın yayımiadı
ğı ll. cilt ise (İ stanbu l. ts ) diğer bölümleri ihtiva etmektedir.
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Celaleddin ed-Dewani'nin
(ö. 908/1502)
L ahlak felsefesiyle ilgili Farsça eseri.

_j

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'lmenzil" başlıklı aile ahlakı ve idaresinin
işlendiği ikinci bölüm altı lem'a, "Siyasetü'l-müdün" adlı siyasi ve sosyal ahlak konularının işlendiği üçüncü bölüm
ise yedi lem'adır. Al]1ii~-1 Ce1ii1f'nin sonunda Eflatun, Aristo ve diğer bazı filozofların hakimane öğütlerini ihtiva eden
ifadeler bulunur.
Selefieri İbn Miskeveyh ve TOsi gibi,
Dewani de dünya hayatının düzeni için
üç şeyin gerekli olduğunu belirtir : Kanun. siyasi yönetici ve servet. Ona göre
kanun şeriattır: siyasi yönetici (imam)
ise insanları her bakımdan mükemmel
olmaya sevkedebilecek kabiliyette seçkin kişidir . O, Allah'ın yeryüzündeki halifesi 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 ülkede rütbe ve mevkiler ehliyet ve liyakat
esasına göre dağıtılmalıdır. Adil bir yönetimde her insan kabiliyetine göre ulaşabileceği en yüksek mertebeye ç ıkabi
lir. Adil olmayan iktidar ise baskıya dayanır. Dewani'ye göre toplum alimler. askerler, tüccar-sanatkar-işçiler ve çiftçilerden oluşan dört zümreye ayrılır. Eserde insanlar. daha önce Gazzali'de görüldüğü üzere. ahlaki tabiatları ve eğitime
yatkınlıkları bakımından beş zümreye
ayrılmıştır: Tabiatları tamamıyla iyi olup
iyiliği yaşatma kudretinde olanlar, iyi tabiatlı olmakla birlikte tesir gücü olmayanlar, iyilik ve kötülüğü eşit derecede
müsait tabiatlılar. kötü olmakla birlikte
başkalarına kötü tesiri olmayanlar. kötü 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-

Kelam, felsefe ve tasawuf alimi Celaleddin ed-Dewani'nin. Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan'ın isteği üzerine
oğlu Sultan Halil için (ö 882 / 1477) kaleme aldığı ve Leviimicu'l-işrii~ ii mekiirimi'l-al]liik adını verdiği eser, sonraları 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
miştir (Pratical Philosophy of the Muhameseridir. Al]lii~-1 Ce1ii1i, başlıkların demadan People, London ı 839; Lah or ı 895).
ğişik olması, yapılan bazı ekleme ve çı
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~ M. NAZİF ŞAHİNOGLU
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Yaşadığı dönemde
Cemali olarak anılan
Cemaleddin Aksarayi'nin
(ö. 791 / 1389)
kaleme aldığı
Türkçe ahlak kitabı

L

(bk. CEMALEDDİN AKSARAYİ).
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AHIAK-ı MANSÜRİ
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Sadreddin

eş-Şirazl'nin oğlu

Gıyaseddin

Mansur'un

(ö. 948 / 1541 -42)

ahlaka dair Farsça risalesi.

L
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Zamanının en büyük alimlerinden
olup, Arapça ve Farsça birçok kitap yazmış bulunan Gıyaseddin MansOr'un bu
eseri, onun "Cam-ı Cihannüma " adını
verdiği, aricak yazmaya muvaffak olamadığı büyük bir felsefe ansiklopedisinin üçüncü faslının ilk risalesidir. Bu hususu yazar Al]lô.k-1 Manşı1ri'nin mukaddimesinde açıkça belirtmektedir.

Eser "mecelle" adı altında iki ana bölüme ayrılmaktadır. insanın mahiyeti ve
iki cihan saadetini elde etme konuları
na tahsis edilen birinci ana bölüm, müellifin "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
münasebetine tahsis edilen ikinci ana bölüm de üç alt bölüme
ayrılmıştır. Birinci alt bölümde bilginIerin ahlak hakkındaki düşüncelerine
temas edilmekte. ikincisinde hükümdarların faziletleri ve yönetimleri sı
rasında uymaları gereken kurallar ve
üçüncüsünde de ruh sağlığının korunması konuları işlenmektedir. Ayrıca eserin sonunda ilahi aşktan bahseden kı
sa bir hatime yer almaktadır.
yaratılanlarla

olan Al]1ii~ -1 ManTürkiye'de (Süleymaniye Ktp.,
Esad Efendi, nr. 3521 / 9, vr. 216-255),
iran'da ve Avrupa kütüphanelerinde birçok yazma nüshası vardır.
Henüz

şiiri'nin

basılmamış

