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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-

AHLAK-ı NASIR1 
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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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AHLAK-ı NASIR1 

turan alışkanlıkların. fazilet ve reziletie
rin nasıl meydana geldiğini ve ne gibi 
sonuçlar doğurduğunu felsefi bakım
dan tam bir titizlikle araştırmayı. fazi
letleri geliştirme ve reziletierden ko
runma yollarını göstermeyi gaye edin
miştir. Al]ld~-1 Naş1rf'de beşeri sıfat

lar. huylar ve alışkanlıklar ayrı ayrı ince
leme konusu yapılmış, ruhi ve manevi 
hastalıkların teşhis ve tedavisi, başka 
bir deyişle. ahlakı koruma ve güzelleş
tirme yolları gösterilmiş, bu suretle ah
lak ilminin "manevi tıp" ilmi olduğu şek
lindeki Ebu Bekir er-Razfden beri İslam 
aleminde yaygınlaşan klasik görüş de
vam ettirilmiştir. Eser. bu sahada yazı
lan Farsça kitapların ilki ve günümüze 
kadar ulaşmış olanların en değerlisidir. 
Bu özelliğiyle İslam dünyasında ahlak 
alanında yazılmış daha sonraki eserle
rin pek çağuna şekil ve muhteva bakı
mından örnek olmuştur. 

Al]ld~-1 Naş1ri bir mukaddime ile üç 
"makale"den meydana gelir. "Tehzibü'l
ahlak" adlı ilk makale. "Mebadi" ve "Ma
kasıd" başlıklı iki bölüm halinde olup on 
yedi fasıldır. Aile ahlakı ve idaresinden 
bahseden "Tedbirü'l-menazil" adlı ikinci 
makale beş, "şehirlerin yönetimi" anla
mına gelen. siyasi ve sosyal ahlak bahis
lerinin yer aldığı "Siyasetü'l-müdün" ad
lı üçüncü makale ise sekiz fasıl olup so
nuncusu Eflatun'a atfedilen bazı öğüt
leri ihtiva eder. 

Eserin başlıca kaynağı. İbn Miske
veyh'in Kitabü Tahdreti'l-a cra~ ii teh
?:ibi'l-al]lak adlı Arapça eseridir. TOsi, 
önce Farsça'ya tercüme ettiği bu kitabı 
daha sonra bazı değişiklikler yaparak 
eserine katmış. böylelikle Al]la~-ı Na
şırf'nin birinci makalesi olan "Tehzibü'l
ahlak" bölümü meydana gelmiştir. "Ted
birü'l-menazil" kısmında daha çok İbn 
Sina'nın aynı adı taşıyan risalesinden. 
üçüncü makalesinde de Farabfnin es
Siyasetü '1-medeniyye 'sinden istifade 
etmiştir. TOsi, eserin önsözünde belirt
tiği gibi, İbnü'I-Mukaffa 'ın "edeb"leri ile 
Efli:ltun. Aristo ve Kindi'nin risaleleri gi
bi diğer kaynaklardan da faydalanmış 
ve bunlardan iktibaslar yapmıştır. İsma
ilHer'in kalesinin HülagO Han tarafından 
fethedilmesi üzerine hapisten kurtulan 
ve kitabını gözden geçirerek yeni bir 
önsöz ekleyen TOsi, bu önsözde, eserin 
bazı yerlerini değiştirip onu yeni velini
metierine takdim ettiğini de belirtmiş
tir. Eserin bugün elde bulunan şekli bu 
ikincisi dir. 

Al]la~-1 Nô.ş1ri, çeşitli kaynaklardan 
faydalanılarak yazılmış olması itibariy-
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Abiilk- ı l'lilşırlnin ilk sayfa sı 

(SOleyman!ye Ktp .. Ayasofya , nr. 2833) 

le orijinal değilse de düzenlenişi, önem
li tarif ve açıklamaları ve bilhassa öz
lü muhtevası ile yeni bir eser hüviyeti
ni taşımaktadır. H. Ethe, onun üsiOp 
bakımından kuru ve newani'nin Al]
Ja~-ı CeJô.Jf'sinden daha az fasih oldu
ğunu söylüyorsa da bu iddiaya katıl

mak mümkün değildir. 

Al]lak-1 Naş1rf'nin İran 'da ve İran dı
şında. tam veya eksik olmak üzere. sek
sene yakın yazma nüshası vardır. İlk şer
hi. Şah Alemgir zamanında, Abdurrah
man b. Abdülkerfm Abbasi-yi BurhanpO
ri tarafından 1687'de yapılmıştır. ilk ola
rak 1269'da ( 1853) Kalküta'da yayımla
nan eserin (bk Sarton. 11 / 2, s. 1012). bir 
kısmı taş basması olmak üzere Hindis
tan. iran ve Pakistan'da çeşitli neşirleri 
yapılmışsa da M. Minovf ve A. R. Hayda
rf neşri (Tahran 1356 h ş. ) dışındakilerin 

hiçbiri ilmi değildir. Celal Humai'nin Al]
Ja~-ı NCısırf'den seçmeler yapmak ve 
bunlara dipnotlar. lugatçe ve bir önsöz 
ilave etmek suretiyle hazırladığı Mün
tel]ab-ı Al]lô.~-ı Nô.şıri (Tahran 1320 h ş. ) 

adlı önemli çalışması okullarda okutul-

mak üzere iran Kültür Bakanlığı tarafın
dan yayımlanmıştır. Eskiden beri müs
teşriklerin dikkatini çeken ve çeşitli dil
lere çevrilen eserin İngilizce tam tercü
mesi M. Wickens tarafından yapılmıştır 
(The Nasirean Ethics,. London 1964). Sov
yet yazarı Rehim Sultan Ovundur da çe
şitli nüsha farklarını dikkate alarak ese
ri Azeri Türkçesi'ne çevirmiştir (Bakü 
1980). 
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el-AHlAK ve's-SİYER 
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(bk. MÜDAVATÜ'n-NÜFÜS). 
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1 
AHıAKU'I-EŞRAF 

ı 

( ....;ı;.'ı/1 j~f ) 

Ubeyd-i ZakAni-i Kazvini'nin 
(ö. 772 / 1371 [?]) 

devrindeki bir kısım ileri gelenlerin 
ahlak ve davranışlarını tenkit eden 

L 
Farsça eseri. 

_j 

7 40 ( 1339) yılında kaleme alınmıştır; 
müellifın mensur eserlerinin en önemlisi 
sayılır. Eser. adıyla Nasfrüddfn-i TOsf'nin 
Evsafü'I-eşraf'ını andırırsa da gaye ve 
muhteva itibariyle ondan farklıdır. Ese
re bu ismin verilmesinde mahirane bir 
alay ve edibane bir kınama sezilmekte
dir. Zakani bu kitabında Sa'di'nin Gü
listan 'ında kullandığı üsiObu taklit et
meye çalışmış, ancak onun kadar başa
rılı olamamıştır. Müellifin. kendi devrin
deki yönetici kadronun ve onların yo
lunda gidenlerin islami esaslara saygılı 
olmadıklarını, fazilet olarak telakki et
tikleri şeylerin hiçbir ahlaki yönü bulun
madığını çekinmeden ve bir edibe ya
raşır şekilde ortaya koyması eserin en 
önemli özelliğidir. Ubeyd-i Zakani, Al]la
ku1-eşraf'ın önsözünde gerçek eşrafın 
(şerefli kişiler) kimler olduğunu belirt-


