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AHIAK-ı MUHSİNİ 
(~ ._prı>t) 

Hüseyin b. Ali el-Kaşifi'nin 

(ö 910 / 1504) 
ahlaka dair Farsça eseri. 

.J 

Sultan Hüseyin Baykara'nın oğlu Ebü'I
Muhsin Mirza adına 900 ( 1495) yılında 
kaleme alınmıştır. Al]ldk-ı Ndşıri ve 
Al]ldk-ı Celdli'den sonra Farsça yazıl
mış ahlak kitaplarının en meşhurların
dan biri ve müellifinin eserleri arasında 

en çok beğenilenidir. Eser kırk bab üze
rine düzenlenmiştir; her babda ibadet. 
ihlas. sabır, sebat. istikamet. şefkat. 

merhamet. ihsan. sehavet, emanet, di
yanet, adalet. şecaat gibi ahlak ve fazi
let kavramlarından biri ele alınmıştır. 

Bunların her biri tarif edildikten sonra 
zıt kavramlardan da faydalanılarak açık
lamalar yapılmış, yer yer ayet. hadis, 
hikmetler ve atasözleriyle konuya uy
gun şiirler zikredilmiştir. Kitap. Şehzade 
Ebü'I-Muhsin için yazıldığından öğütler 
ilk planda onu hedef almaktadır. 

Ebü Muhammed Hasan b. Rüzbihan-ı 
Şirazi. Al]ldk-ı Şemsi (veya AI]Uik-ı 

Şemsiyye) adıyla esere bir nazire yazıp 
Şemseddin Muhammed Kurd'a ithaf 
etmişse de Kaşifl kadar başarılı olama
mıştır. Bu nazirenin yazma bir nüshası 
Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulun
maktadır (Lala ismail , nr. 2371 

Al]ldk-ı Muhsini, Doğu ülkelerinde 
ve özellikle Hindistan'da çok tutunmuş, 
başta Türkçe olmak üzere çeşitli dillere 
çevrilmiştir. Eserin Türkçe'ye ilk tercü
mesi ll. Selim zamanında . Azmi mahla
sıyla tanınan Pir Muhammed tarafın

dan Enisü '1-drifin adıyla yapılmıştır 

( 1566) Mütercim eser üzerinde tasar
rufta bulunarak ilaveler ve çıkarmalar 

yapmıştır. Bu tercümenin kütüphanele
rimizde birçok yazma nüshası bulun
maktadır (Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 
160 ı , Ham id iye, nr. 629; La la ismail. nr. 
243; Şe h id Al i Paşa , nr. ı533, i ü K tp , TY. 
nr. 283, 2745, 2757 ; Nuruosmaniye Ktp ., 
nr. 2246, 2280, 228ı, 2302, 2303; Ankara 
Dil ve Tarih -Coğrafya Fak. K tp , Muzaffer 
Ozak kitapları, liste ı. nr. 2461. Eser daha 
sonraki tarihlerde Ebü'I-Fazl Muham
med b. İdris ed-Defteri, şair Abdurrah
man Firaki, Hoca Sadeddin'in oğlu Ab
dülaziz ve Osmanzade Taib tarafından 
da Türkçe'ye çevrilmiştir. Bu tercümeie
r in bazı yazma nüshaları da kütüpha
nelerimizde bulunmaktadır (Süleymani
ye K tp , Fatih, nr. 3467; Ayasofya, nr. 2829; 
Nilfiz Paşa, nr. 848; Esad Efendi , nr. ı806 ; 

Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Revan, nr. 
2006/ ı ; Raşid Efendi Ktp , nr. ı 077; Nu
ruosmaniye Ktp ., nr. 2244, 22451. Osman
zade Taib'in Ahidk-ı Ahmedi adıyla 
özet olarak yaptığı ve lll. Ahmed'e sun
duğu tercüme. 1840'da Matbaa-i Ami
re'de basılmıştır_ Hüseyin ei-Kaşifl'nin 

bu eseri, şair ve tarihçi Agehi Muham
med Rıza (ö ı874l tarafından Doğu 

Türkçesi'ne çevrilmiştir. Al]ld~-ı Ndsıri 
ve Al]ldk-ı Celdli gibi Al]ld~-ı Muhsini 
de Avrupalı müsteşriklerin dikkatini çek
miş, belli başlı Batı dillerltıe kısmen ve
ya tamamen tercüme edilmiş, bu diller-
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Al]lak-1 Muhsinf'nin Pir Muhammmed b Al i ta rafında n 

yapılan tercümesinden bir sayfa 
(Süleym aniye Kıp .. Laleli , nr. 1601. vr. 11' ) 

de üzerinde incelemeler yapılmıştır. Ese
rin İngilizce tercümesi ilk defa 1823 
baskısı ile birlikte neşredilmiştir. 

Çeşitli ülkelerin kütüphanelerinde yaz
ma nüshaları bulunan Al]ldk-ı Mu}zsini, 
bir kısmı taş basması olmak üzere Hin
distan. İran ve diğer bazı ülkelerde bir
çok defa basılmış. Tahran'da bir ilmi 
neşri de yapılmıştır 1 1328 hş ./ 19491. 
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AHIAK-ı NASIRİ 
( SJ""'t; ._§).b.! ) 

Nasirüddin-i Tusi'nin 
(ö. 672 / 1274) 

ahlak ve ahlak felsefesiyle ilgili 
temel konuları ele alan Farsça eseri. 

.J 

İsmaili emirlerinden Nasırüddin Ab
dürrahim b. Ebü MansOr'un isteği üzeri
ne muhtemelen 633 ( 1236) yılında yazı
lan eser. insanın ahlaki şahsiyetini oluş-
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