
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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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). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Celal Humai, Müntetıab- ı Atılak-ı Nasıri, 

Tahran 1320 hş. , Giriş ; a.mlf .. "Mukaddime-i 
Kadim-i Al].lak-ı Nasırl", Mecelle-i Danişke
de-i Edebiyyat, 111 / 3, Tahran 1956, s. 17-20; 
Yildname-i füsf, Tahran 1336 hş . , s. 117; Ethe. 
Taritı-i Edebiyyat, s. 267-269 ; Rızazade Şafak. 

Taritı-i Edebiyyat·ı Tran, Tahran 1341 hş. , s. 
357; V ahid-i Damga ni. Atılak-ı Nasıri ITOsil. 
Tahran 1344 hş . , Mukaddime, s. 28; Münzevi. 
Fihrist, ll 12, s. 1534-1538 ; Yarşatır. Fihrist, 1, 
139 ; G. Sarton, lntroduction, New York 1975, 
11 / 2, s. 1011 -1012; Tüten Özkaya, "Sovyetler 
Birliği'nde Nasiruddin-i Tılsi'nin Ahlak-ı 

Nasırl Eseri Üzerioe Çalışmalar" , Erdem, N / 
ı o, s. 273-290; G. M. Wickens. "Aldaq-e Na-
seri", Elr., 1, 725. liJ 

M. NAZiF ŞAHİ N OGLU 

el-AHlAK ve's-SİYER 
ı 

L 
(bk. MÜDAVATÜ'n-NÜFÜS). 

__j 

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 
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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-



tikten sonra. bunların özellikle hikmet. 
şecaat. iffet ve adaletten ibaret dört te
mel fazilette en üst seviyeye çıkmak için 
büyük gayret sarfettiklerini an l atır. Mü
ellif. bu bölümün sonuna doğru ahlak 
alanında iki türlü düşünce ve yaşama 
tarzından bahseder. "Mezheb-i mensüh " 
diye adlandırdığı ilk telakki. geçmişteki 
seçkin şahsiyetterin yüksek ahlak ve fa
zilet yoludur. İkincisi ise devrin ileri ge
lenlerince mezheb-i mensühun yerine 
konan "mezheb-i muhtar"dır. Bu yol fe
sat. zulüm. şahsi menfaat ve ikiyüzlülü
ğün hakim olduğu bir yaşama tarzıdır. 

Al].ld~u'l-eşrdf hikmet. şecaat. iffet. 
adalet. sehavet. hilim ve vefa. haya. 
doğruluk. merhamet ve şefkat konula
rının işlendiği yedi bölümden (bab) mey
dana gelir. Her bölümde. önce "neshe
dilmiş mezhep" ele alınarak mensupla
rının o bölüme konu olan faziletlerinin 
tarifi yapılır; eski düşünürlerin ve İslam 
büyüklerinin bu husustaki görüşleri sı

ra lanır. Daha sonra "tercih edilmiş mez
heb"e geçilir ve bu telakkinin. zamanın 
büyükleri ve ileri gelenlerinin ahlakına 
hakim olan insanlık dışı davranışlar ve 
kötü düşüncelerden ibaret olduğu göz
ler önüne serilir. Kısaca müellif. Allah 
ve Resulü 'nün hükümleri yerine sultan
ların ve emirlerin buyruklarının hakim 
kılındığını ve "yüce Allah doğru söyledi" 
( ~l.iıl.§..ı..., ) esasının yerine "emfr doğ
ru söyledi" prensibinin geçerli hale gel
diğini anlatır. 

Al]ldku'l-eşrdf'ın yedi babı. Cengiz 
Han ile halefieri zamanında ve özellikle 
İlhanlılar'la Timur saldırısı arasındaki 
fetret devirlerinde hüküm süren her 
türlü rezalet ve kötülükleri huy edinmiş 
yönetici kadro ile onlara kayıtsız şartsız 
boyun eğen veya boyun eğmek zorunda 
kalanların durumlarını yansıtan yedi ay
na gibidir. Eskiden beri Avrupalılar'ın 

ve özellikle Osmanlılar'ın dikkatini çe
ken ve müellifin Külliyydt'ı ve Münte
l]ab-ı Letd 'if'i içinde çeşitli zamanlar
da basılan eserin henüz ilmf bir neşri 
yapılmam ıştır. 
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Ebü'ş-Şeyh ei-İsfahani'nin 
(ö 369/979) 

Hz. Peygamber'in şernail ve 
ahlakına dair eseri. 

_j 

Tam adı Al].ldku'n-nebi ve dddbüh 
veya Md ~ükire ii l]ulukı Resıllilldh ve 
keremih ve keşreti ihtimdlih ve şidde 

ti hayd 'ih ve 'atvih olan eser, Hz. Pey
gamber'in ahlak ve şemail* ine dair ri
vayetleri ihtiva etmektedir. Her rivayetin 
ayrı bir senede dayandınldığı kitap sekiz 
bölümden meydana gelmektedir. Birinci 
bölüm bir mukaddime ile ashab-ı kira
mın Hz. Peygamber hakkında verdiği bil
giler; ikinci bölüm onun ahlakı. cömert
liği. öfkesine hakimiyeti, haya duygusu. 
af ve müsamahası; üçüncü bölüm cesa
reti, tevazuu, çeşitli olaylar karşısında 
gösterdiği farklı tavırları. merhameti ve 
yumuşak huylutuğu; dördüncü bölüm 
güler yüzlülüğü. şakası, yürümesi. ko
nuşması . ve giyim tarzı; beşinci bölüm 
harp aletleri, ev eşyası. temizlik ve süs 
malzemesi; altıncı bölüm Kur'an okuyu
şu, ibadet hayatı; yedinci bölüm yiyip 
içtiği ve sevdiği yemek ve meşrubat ev
lilik hayatı. cemiyetle olan ilişkileri ; se
kizinci bölüm ashabıyla olan çeşitli mü
nasebetleri. yolculukları. mesciddeki iba
detleri gibi hususları ihtiva etmektedir. 

Al]ldku'n-nebi Ebü'I-Feyz Ahmed b. 
Sıddfk ve Ebü'I-Fazl Abdullah b. Mu
hammed es-Sıddfk adlı kardeşler tara
fından Kahire'de neşredilmiştir 1 1378 / 
19581. Eseri Ahmed Muhammed Mürsr 
yine Kahire'de 11392 / 19721 ve Dr. Sey
yid ei-Cümeylf de Beyrut'ta 1 ı 406/ 1986. 
2. bs.l tekrar yayımlamışlardır. Eserin 
Ebü Bekir Muhammed b. Velid et-Turtü
şi tarafından yapılan muhtasarı Millet 
Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Fey

zu llah Efend i, nr. 1308 / 2. vr . 36a-68al. 
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Van gölünün kuzeybatı kıyısında 
mezar abidelenyle meşhur 

tarihi bir şehir ve 
bugün Bitlis'e bağlı ilçe merkezi. 
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Ahlat Urartular'dan Osmanlılar'a ka
dar çeşitli devlet ve hanedanların ida
resinde kalmıştır. Şehrin en eski sakin
leri olan Urartular buraya Halads. Er
meniler Şaleat (Şaliat). Süryanfler Ke
lath. Araplar Hilat. İranlılar ve Türkler 
ise Ahlat demişlerdir. 
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