IV

Kindî Risâleleri

MUSTAFA KOÇ
1969’da Kayseri’de do¤du. ‹stanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü’nü bitirdi (1991). Ayn› bölümde yüksek lisans ve doktora yapt› (1998). Halen
Fatih Üniversitesi’nde ö¤retim üyesi olarak çal›flmaktad›r.

KLAS‹K
36. Kitap
DÜfiÜNCE

Ahlâk Metinleri 1
AHLÂK-I ALÂÎ
KINALIZÂDE AL‹ ÇELEB‹
HAZIRLAYAN

Mustafa KOÇ

ISBN 978-975-8740-42-0

Birinci Bas›m 2007
Yay›n Haz›rl›k Özgür Oral
Tasar›m/Kapak Salih Pulcu / H A Y A T
Bask› Cilt Elma Bas›m

Vefa Cad. No: 56 34134 Vefa ‹stanbul
Tel 0212. 520 66 41 Faks 0212. 520 74 00
klasik@klasikyayinlari.com
www.klasikyayinlari.com

Kindî Risâleleri

T A K D ‹ M V E T E fi E K K Ü R

Ülkemizde oldu¤u kadar uluslararas› düzeyde de Osmanl›
tarihi ve medeniyetine yönelik geçen on y›l içinde gittikçe
artan ilginin, akademik niteli¤i haiz çok say›da çal›flman›n
haz›rlanmas› sonucunu do¤urdu¤u herkesçe malumdur.
Sözkonusu ilgi, Osmanl› tarih ve medeniyetinin pek çok
alan›nda hat›r› say›l›r bir literatürün oluflmas›na vesile olmufltur. Ancak daha çok siyasî ve kültürel tarih üzerine yo¤unlaflan bu literatürün Osmanl› ilim ve düflünce hayat› konusunda yetersiz kald›¤› aflikar bir durumdur. Bu eksikli¤in
giderilmesi ise ancak Osmanl› ilim ve düflünce hayat›n›
yans›tan klasiklerin kütüphane raflar›ndaki yaln›zl›klar›na
son verip onlar› neflretmekle mümkün olacakt›r. Sadece
Osmanl›’y› de¤il, günümüz Türkiyesini de daha sa¤l›kl› bir
flekilde anlamam›za vesile olacak bu neflir faaliyeti, okuyucunun söz konusu eserlere daha rahat ulaflmas›n› sa¤layaca¤› gibi haklar›nda yeni çal›flmalar›n yap›lmas›na da imkan tan›yacak ve mazimiz üzerindeki kal›n cehalet perdesinin bir parça olsun kald›r›lmas›na vesile olacakt›r.
Osmanl› tarih ve medeniyetinin tüm yönleri ile daha yak›ndan tan›nmas›n› sa¤lama amac›n› tafl›yan Bilim ve Sanat
Vakf› Türkiye Araflt›rmalar› Merkezi bu düflünceler do¤rultusunda, yazma halindeki baz› klasik eserlerin yay›na haz›rlanmas›n› kararlaflt›rm›flt›r. fiüphesiz bu tür klasik eserlerin yay›na haz›rlanmas› s›ras›nda; yazma nüshalar›n›n
tespit ve de¤erlendirilmesinden bafllay›p, bunlar›n karfl›laflt›r›lmas›na, do¤ru bir flekilde günümüz harflerine aktar›lmas›na, notland›r›lmas›na, dizinlenmesine ve son düzeltmelerinin yap›lmas›na kadar süren zorlu ve dikkat isteyen
bir süreçten geçmek elzemdir. Bundan dolay›, hem yay›nla-
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nacak eserlerin, hem de bu eserleri yay›na haz›rlayacak de¤erli ilim adamlar›n›n tespitinde azami düzeyde seçici davranmay› ilke edindik.
Osmanl› ilim ve düflünce tarihini tan›mam›za imkan sa¤layacak bir dizinin ilk eseri olarak, K›nal›zâde Ali Efendi’nin
Ahlâk-› Alâî adl› eserini uygun gördük.
Uzun ve meflakkatli bir süreçten sonra, Ahlâk-› Alâî’yi büyük bir titizlikle neflre haz›rlayan Say›n Yard. Doç. Dr. Mustafa Koç’a ve yay›n sürecinin çeflitli aflamalar›nda katk›s›
bulunan di¤er zevâta teflekkürü bir borç biliyoruz.
Sizi bu çok de¤erli eserle bafl bafla b›rak›rken; bundan sonra yay›nlayaca¤›m›z di¤er klasik eserler için her türlü katk›n›z› bekledi¤imizi belirtiyor ve bu tür kaliteli ve emek mahsulü yay›nlar›n say›s›n›n h›zla artmas›n› ümit ediyoruz.
Yunus U¤ur,
Bilim ve Sanat Vakf›, Türkiye Araflt›rmalar› Merkezi
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ÖNSÖZ

16. yy’da Osmanl› kültür hayat›nda müspet izler b›rakm›fl
K›nal›zade ailesinin önemli temsilcilerinden biri K›nal›zade
Ali Çelebi’dir. Âlim, flâir, müderris, kad›, kad›lkuzat gibi s›fatlar yüklenmifl olan K›nal›zade’nin flüphesiz esas cephesi
yazd›¤› Ahlâk-› Alâî adl› eseriyle ahlakç›l›¤›d›r. Telif tarihinden itibaren gerek istinsah ve bas›m yoluyla gerekse kendisinden sonra vücuda getirilen ahlak metinlerine genifl mikyasta kaynak olarak aktar›lmas›yla eserimiz eflsizdir. Onun
k›ymeti flahsî ahlaktan devlet yönetme adab›na, dünyevî
ahlaktan uhrevî mesuliyete kadar bir y›¤›n mevzuu derinlikli ve doyurucu ifllemesinden ileri gelir.
Ahlâk-› Alâî, sahas›nda bütün flark miras›n› ve flark›n ahlak
sahas›nda devrald›¤› antik Yunan metinlerinin tesirlerini
bünyesinde toplam›fl, dinî ve tasavvufî cepheleri bu mirasa
ilave etmifl seviyesi yüksek bir metindir. Türkçenin 16.
yy’da eriflti¤i genifl söz varl›¤› ve anlat›m imkânlar› içinde
ifllenen mevzular, edebî bir üslupla ele al›nm›fl, Arap ve
Acem literatürü cömertçe kullan›lm›flt›r.
Eser saray erkân›n›n terbiyesini, ilmiye s›n›f›n›n istinat etti¤i yüksek ahlak› ve umumî halk zümrelerinin ihtiyac›n› karfl›lama kabiliyeti itibar›yla kuflat›c› bir metindir. Di¤er yerli
ahlak kitaplar› aras›nda zikri en s›k geçen ve istinsah› en çok
yap›lan bu eserin, saray kütüphanesinde nüshas› en ziyade
bulunan ahlak kitab› olarak yer almas› bu görüflü tevsik
eder. Bu itibarla Ahlâk-› Alâî bir devlet kitab›d›r.
Devrinde ehliyeti ittifakla teslim edilmifl olan K›nal›zade Ali
Çelebi’nin bu eseri bugün de üzerinde hayli kalabal›k makale ve kitap mevzuu olmufl, ancak henüz sa¤lam bir metin
vücuda getirilmemiflti. Birçok veçheden k›ymet tafl›yan bu
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Ve bu fakîr dahi Hâce Nasîr kelâm›ndan ve anlardan mukaddem ü
mu´ahhar efâd›l kitâblar›ndan ahz [159b] u îrâd›na kadir oldu¤um mehâsin-i âdâb ve mekârim-i ulu’l-elbâb› münâsib isti‘dâd-› ehl-i zemân ve
mülâyim t›bâ‘-› ebnâ-y› rûzgâr anlad›¤›m üslûb u edâ üzerine îrâd eyledim. Umar›n ki erbâb-› fazl u efdâl ile müstes‘id oldukta mevâzi‘-i i‘tirâzdan i‘râz ve mahâll-i zelelinden igmâz buyuralar. Vallâhu el-muvaff›k
ve’l-mifzâl.

‹lm-i Tedbîrü’l-Menzil Beyân›ndad›r

Bâb-› Sânî

‹ctimâ‘-› menzilde re´îs ve ehl-i menzili sâyis olan,
Evvelâ çoban gibi olmak gerek ki remenin h›fz u ra‘y ve zabt u sakyinde âgâh u mütenebbih ve her fi‘le münâsib evkat› ri‘âyet ve her anda ihtimâl olan mazarrâttan himâyet etme¤e sâ‘î vü müteveccih olur. Lâ-cerem reme, gürg ü sibâ‘ ta‘arruzundan emîn ve saky u ra‘y vaktinde olmakla her biri ferbih ü semîn olup menâfi‘-i ma‘lûmesi hâs›l u müteveffir ve evlâd u ensâb› vâs›l u mütekessir olur. Kezâlik re´îs dahi taht-› tasarrufunda olan ehl-i menzili a‘dâ-y› mutasallitadan h›fz u hirâset ve
ef‘âl ü evzâ‘-› zârra-i gayr-› mahmûdeden te´dîb ü siyâset edip her birini
kemâl-i mümkinelerine vâs›l k›lmak gerek.
Sâniyen re´îs-i mezkûr tabîb gibi ola ki tabîbin h›fz-› s›hhat-i mizâc
ve izâle-i maraz için kasd-› ilâc ettikte nazar› mecmû‘-› a‘zâ-y› mürekkebeden hâs›l olan i‘tidâledir. Ve s›hhat-i bedene sebeb ve ef‘âl mevzû‘undan s›hhat üzere sâd›r olmaya illet bu i‘tidâl-i mecmû‘îdir. E¤er bedende bu i‘tidâl mevcûd ise tabîb an› h›fz u hirâset etme¤e kasd eyler; e¤er
mefkud ise tahsîl ü i‘âde k›lma¤a himmet eder. Ve a‘zâdan bir uzva halel târî ve maraz sârî olsa tabîb ilâc›nda ol uzvun maslahat›na nazar etmez, belki umûm-› a‘zâ maslahat›na ihtimâm eder ve uzv-› marîzin civâr›nda uzv-› re´îs var ise an›n ilâc›na ihtimâm eder. Bi’l-kasdi’l-evvel ve
ba‘dehu bi’l-kasdi’s-sânî uzv-› mezbûrun ilâc›na kasd eder, tâ ol mertebe ki maslahat-› umûm-› a‘zâ yâ maslahat-› a‘zâ-y› [160a] re´îse bu uzvun kat‘ u izâlesin iktizâ dahi ederse kat‘ u izâle etmekten mübâlât etmezler, tâ ki fesâd sâyir a‘zâya sirâyet edip binâ-y› beden münhedim ve
s›hhat u i‘tidâl-i mecmû‘î mün‘adim olmaya.
Pes müdebbir-i menzil dahi bu nesak üzerine âmil olmak gerek ki nazar› hâl-i menzile mebzûl olup ehl-i menzilden birisinin hâli muhtell
olup andan menzile halel sirâyet etmek ihtimâli olsa, bî-tevakkuf ol flahs› izâle edip menzili halelden himâyet ede. Nitekim merâtib-i a‘zâ muhteliftir: ba‘z› mer´ûs, ba‘z› re´îs ve ba‘z› flerîf, ba‘z› hasîstir, kezâlik ehl-i
menzil dahi böyledir. Nitekim her uzvun bir fi‘l-i hâss› vard›r, ammâ
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