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TAKDİM
İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kurduğu medeniyetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, zihnî faaliyetlerde
bulunma kabiliyetiyle bilim sanat ve kültür değerleri üretir, ürettiği kültür ve
düşünce ile de tarihin akışına yön verir.
Medeniyetler, kültürler, dinler, ideolojiler, etnik ve mezhebî anlayışlar arasındaki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi zaman da uzlaşma ve
işbirliklerine zemin hazırlamıştır.
İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve medeniyet
değerlerinin varlığıyla ölçülmüştür. İnsanoğlu olarak daha aydınlık bir gelecek
inşa edebilmemiz, insanlığın ortak değeri, ortak mirası ve ortak kazanımı olan
kültür ve medeniyet değerlerini geliştirebilmemizle mümkündür.
Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük devletler
kuran bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında büyük bir medeniyet ve kültür tasavvuru yatmaktadır.
İlk insandan günümüze kadar gökkubbe altında gelişen her değer, hakikatin farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber olmuştur. İslam ve Türk
tarihinden süzülüp gelen kültürel birikim bizim için büyük bir zenginlik kaynağıdır. Bilgiye, hikmete, irfana dayanan medeniyet değerlerimiz tarih boyunca sevgiyi, hoşgörüyü, adaleti, kardeşlik ve dayanışmayı önplanda tutmuştur.
Gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz, insan ve âlem tasavvurumuzun temel bileşenlerini oluşturan bu eşsiz mirasın etkin bir şekilde
aktarılmasını sağlamaktır. Bugünkü ve yarınki nesillerimizin gelişimi, geçmişimizden devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının daha iyi idrak
edilmesine ve sahiplenilmesine bağlıdır.
Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda, Medine’de, Kahire’de, Şam’da, Bağdat’ta, Buhara’da, Semerkant’ta, Horasan’da,
Konya’da, Bursa’da, İstanbul’da ve coğrafyamızın her köşesinde üretilen de-

ğerler, bugün tüm insanlığın ortak mirası hâline gelmiştir. Bu büyük emanete sahip çıkmak, bu büyük hazineyi gelecek nesillere aktarmak öncelikli
sorumluluğumuzdur.
Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet projesinin dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak sahip olduğumuz
bu hazinelerin ve zengin birikimin işlenmesiyle mümkündür. Bu miras bize,
tarihteki en büyük ilim ve düşünce insanlarının geniş bir yelpazede ürettikleri eserleri sunuyor. Çok çeşitli alanlarda ve disiplinlerde medeniyetimizin en
zengin ve benzersiz metinlerini ihtiva eden bu eserlerin korunması, tercüme
ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi ve etkin bir şekilde yeniden inşa edilmesi,
Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli bir parçasıdır. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar, hiç şüphesiz tarihe, ecdadımıza, gelecek nesillere ve insanlığa
sunacağımız eserleri üretmeye yönelik fikrî çabaların hasılası olacaktır. Her
alanda olduğu gibi bilim, düşünce, kültür ve sanat alanlarında da eser ve iş
üretmek idealiyle yeniden ele alınmaya, ilgi görmeye, kaynak olmaya başlayan
bu hazinelerin ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim.
Aziz milletimiz, bu kutsal emaneti yücelterek muhafaza etmeyi sürdürecektir.

Recep Tayyip Erdoğan
T. C.
Başbakan
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ÖNSÖZ
Düşünce tarihinde herhangi bir dil içinde üretilen metinleri kendi
dilimize kazandırmak, her şeyden önce, bu metinlerin ihtiva ettiği ıstılahların dilimizdeki sözcüklerle yeniden oluşturulmasına ve yerleşmesine yönelik bir katkıdır. Bu tercümeler, aynı zamanda düşünceyi kendi
dilimizde okuma, anlama ve daha da önemlisi üretme imkânı sağlayacaktır. İslam düşünürlerinin önemle üzerinde durup ciddi mesai harcadıkları alanlardan birisi felsefedir. Menşei ne olursa olsun, felsefe, hiç
kuşkusuz en özgün teorilerin yanında en derin ve en etkileyici ifadelerinden birini İslam filozoflarının metinlerinde bulmuştur.
İslam dünyasında üretilen felsefenin ele aldığı önemli konulardan
birisi de ahlâktır. Kindî’den itibaren pek çok filozof, ahlâk felsefesine
dair oldukça önemli eserler kaleme almış olmalarına rağmen ahlâk felsefesinin kendi kavramsal şemasını oluşturarak sistematik, bağımsız bir
disiplin haline gelmesi, İslam felsefesi tarihinde en önemli ahlâk filozofu olarak görülen İbn Miskeveyh’le birlikte gerçekleşmiştir. İbn Miskeveyh’e kadar, ahlâk felsefesi literatürü bir tür olgunlaşma dönemi geçirmiştir. Söz konusu olgunlaşma döneminde yazılmış önemli eserlerden
birisi Yahya İbn Adî’nin Tehzîbü’l-Ahlâk adlı eseridir. Eser, İbn Miskeveyh’in aynı isimdeki kitabı başta olmak üzere kendinden sonra yazılan felsefî ahlâk literatürünün muhtevasını da etkilemiş gözükmektedir.
Sonraki ahlâk felsefesi metinlerinin ya da pratik felsefenin bütün disiplinlerinin birlikte ele alındığı kitapların ilgili bölümlerine bu başlığın
verilerek bir tür Tehzîbü’l-Ahlâk geleneği oluşması söz konusu etkiyi
göstermektedir.
Mevcut bilgilerimize göre Tehzîbü’l-Ahlâk geleneği içinde kaleme
alınan ilk eser Yahya İbn Adî’nin burada tercümesini sunduğumuz eseridir. Bilindiği gibi İslam felsefesi, İslam medeniyetindeki felsefî etkinliklerin tümünü ifade eder ve bu etkinliklere İslam coğrafyasında yaşamış çeşitli dinlere mensup entelektüeller de önemli katkılarda bulunmuştur. Hıristiyan kimliğiyle Yahya İbn Adî de İslam medeniyetinin
gök kubbesinde nefes alıp vermiş filozoflardan biridir ve kaleme aldığı
Tehzîbü’l-Ahlâk adlı eser, klasik İslam medeniyetine mensup herhangi

bir entelektüelin zihinsel alışkanlıklarına karşılık gelen bir içeriğe sahiptir. Nitekim çok sonraları bu kitap ünlü Müslüman sufi düşünür
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye izafe edilecek (bk. Süleymaniye Yazma Eser
Kütüphanesi, Şehid Ali Paşa koleksiyonu, no. 2769, vr. 1a-25a) ve hatta
İbnü’l-Arabî’nin olduğu sanılarak Osmanlı Türkçesi’ne tercüme edilecektir (bk. Mehâsin-i Ahlâk, müellifi Muhyiddin İbnü’l-Arabî, mütercimi Ahmet Muhtar, İstanbul Mahmud Bey Matbaası, 1314). Çalışmamızda yer alan Arapça neşir için yukarıda zikredilen ve yanlışlıkla
İbnü’l-Arabî’ye nispet edilen Şehid Ali Paşa nüshasını ön planda tuttuk.
Bununla birlikte Sidney H. Griffith’in Yahya ibn Adi: The Reformation
of Morals başlığıyla Arapça neşri ve İngilizce nüshası karşılıklı olarak
yayımlanan çalışması ile Naci et-Tikrîtî’nin Yahya ibn Adî: A Critical
edition and Study of his Tahdhib al-Akhlaq ismiyle yayımlanan tahkikli
neşrinden de oldukça istifade ettik. Özellikle Griffith’in neşri paragraf
düzeni ve başlıklandırma hususunda bize örneklik etti. Tehzîbü’l-Ahlâk,
tutkuların kontrolü, erdem bilinci edinme ve güzel alışkanlıkların kazanılması yönünden bir tür ahlâkî eğitim modeli sunduğu için Ahlâk
Eğitimi şeklinde bir başlığın eserin muhtevası açısından uygun bir ifade
olacağını düşündük.
Tercümenin başına Yahya İbn Adî’nin hayatı, kişiliği, ahlâka dair
eserleri ve ahlâk felsefesini ele alan bir giriş yazısı koymanın faydalı olacağını düşündük. Burada filozofun sosyal, ilmî ve dînî kişilikleri hakkında ulaşabildiğimiz bilgileri sunmaya çalıştık. İbn Adî’nin ahlâk felsefesini anlattığımız kısımda ise kendisinden önce İslam ahlâk felsefesi
literatürünü belirlediğini düşündüğümüz önemli filozofların ahlâk düşüncelerine kısaca değindikten sonra düşünürümüzün ahlâk felsefesinin belli başlı unsurlarını ele almaya çalıştık. Yahya İbn Adî’nin ahlâk
düşüncesi; “ahlâkın tarifi, nefs ve nefsin güçleri, bu güçlerin ahlâkî eğitimi, faziletler-reziletler, ahlâki yetkinlik ve ahlâkî yetkinliğe ulaştıran
yöntem” konuları üzerinden ele alındı.
İslam düşünürlerinin güçlü kaleminden çıkan metinler sayesinde
Arapça tam bir ilim dili haline gelmiş ve bu dilde yazılan metinler de
klasik metin niteliği kazanmıştır. Dolayısıyla yüzyıllar boyunca ilim di-

li olarak kullanılmış klasik bir dildeki eserleri günümüz diline tercüme
etmenin zor bir iş olduğunun idrakindeyiz. O nedenle her türlü dikkati ve gayreti göstermiş olmamıza rağmen tercümede görülebilecek bazı
eksikliklerin okuyucu tarafından hoş görüyle karşılanacağını temenni
ediyoruz.
Bu çalışmanın ortaya çıkmasında doğrudan ya da dolaylı olarak yardımını gördüğüm hocalarıma ve arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım.
Eserin basılmasına vesile olan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ve çalışanlarına da teşekkürü bir borç bilirim. Son olarak hiç bir zaman maddî ve manevî desteklerini benden esirgemeyen anne ve babama buradan hürmetlerimi sunarım.
Harun KUŞLU
3 Aralık 2012
Sakarya

GİRİŞ
I.YAHYA İBN ADÎ’NİN HAYATI VE KİŞİLİĞİ
Tabakât kitapları bize Yahya İbn Adî’nin ismi ve künyesi, dini, mezhebi, ilmî tahsilini kimlerden yaptığı, tercüme ve yazım üslûbu hakkında bilgi sunmaktadır. Ancak bunların Yahya İbn Adî’yi uzun uzadıya
anlatan zengin ve doyurucu bilgiler olduğunu söylemek zordur. Ayrıca bazı eserlerin Yahya İbn Adî hakkında bize aktarmış olduğu bilgiler
başka kaynaklarda geçen bilgilerin tekrarından ibarettir. Örneğin İbnü’l-Kıftî (ö.1248) ve İbn Ebî Useybia’nın (ö.1270) eserlerinde düşünürümüz hakkında kaydedilen bazı bilgiler İbnü’n-Nedîm’in (ö.995)
el-Fihrist’inde anlattıklarının neredeyse aynı cümlelerle tekrarıdır. Hatta
İbn Ebî Useybia eserinde zikrettiği bu türden bilgilerin kaynağının İbnü’n-Nedîm’in el-Fihrist’i olduğunu açıkça belirtir.1 Yine de biz eldeki
kaynaklar ışığında Yahya İbn Adî’nin hayatı ve kişiliği hakkında ulaşabildiğimiz bilgileri sunmaya çalışacağız.
A. HAYATI
1. İsmi, Künyesi, Lakap ve Nisbeleri
“Mantıkî”2, “Feylesûf ”3 ve “Tabîb”4 lakapları ve “Tikrîtî”5, “Bağdâdî”, “Mesîhî”6, “Nasrânî”7 ve “Ya‘kûbî”8 nisbeleri ile anılan düşünürü-

1
2
3
4
5
6
7
8

Bu duruma örnek olarak bk. İbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, s.324; İbnü’l-Kıftî, Tarîhu’l-hukemâ, s.361; İbn Ebî Useybia, Uyûnu’l-enbâ fî tabakâti’l-etıbbâ, s.318.
İbnü’n-Nedîm, s.324; Kıftî, s.361; İbn Ebî Useybia, s.317.
Kıftî s.54; Zirikli, A’lâm, IX, 194.
Bağdâdî, Hediyyetü’l-ârifîn: Esmâü’l-müellifîn ve âsâru’l-musannifîn, II, 518.
Serkîs, Mu’cemü’l-matbûâti’l-Arabiyye ve’l-muarrabe, s.170.
Bağdâdî, II, 518.
Tevhîdî, el-İmtâ ve’l-muânese, II, 18; Kıftî, s.361; Serkîs, s.170.
İbnü’n-Nedîm, s.324; Kıftî, s.361; İbn Ebî Useybia, s.318; Bağdâdî, II, 518;
Serkîs, s.170.
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müzün ismi, “Ebû Zekeriyya Yahya İbn Adî b. Hamîd b. Zekeriyya”dır.9
Düşünürümüzün “Mantikî” lakabıyla anılması kendisinin mantık
ilmiyle şöhret bulmuş olmasındandır. Zira Yahya İbn Adî’nin iki meşhur mantıkçıdan ders aldığı bilinmektedir. Bunlardan birisi Türk-İslâm
filozofu olan ve aynı zamanda mantık ilmindeki otoritesinden ötürü
kendisine “İkinci Öğretmen” (el-Muallimü’s-Sânî)10 lakabı verilen Ebû
Nasr el-Fârâbî’dir (ö. 950). Diğeri ise Fârâbî’nin de hocası olan Hıristiyan düşünür Ebû Bişr Mettâ’dır (ö. 940).11 Düşünürümüzün mantık
alanında ortaya koyduğu eserler bu şöhretin haklı bir şekilde elde edildiğini göstermektedir. Nitekim kendisi mantığa dair ortaya koyduğu
telif, şerh ve tercüme eserler ile üstatları gibi bu ilme büyük katkıda
bulunmuştur.12
“Tikrîtî” ve “Bağdâdî” nisbeleri sırasıyla Yahya İbn Adî’nin doğduğu
şehir olan Tikrit (Irak) ve yaşadığı şehir olan Bağdat’a ait nisbelerdir.
Yahya İbn Adî’nin Tikrit’te doğmuş olduğu ve daha sonra Bağdat’a göç
ettiği belirtilmektedir.13
Yahya İbn Adî hakkında zikredilen “Mesîhî”, “Nasrânî” ve “Ya‘kûbî” nisbeleri ise onun dinî kimliği ve kişiliği hakkındaki nisbeleridir.
Dolayısıyla bunlar dikkate alındığında Yahya İbn Adî’nin Ya‘kûbî mezhebine mensup Hıristiyan bir düşünür olduğu anlaşılmaktadır.
14

Yahya İbn Adî’nin Fârâbî’ye bağlılık ve onun eserlerini yazıya geçirip
derlemekle meşhur olan İbrâhim İbn Adî adında bir ikiz kardeşi olduğu
da bilinmektedir.15
9
10
11
12

13
14
15

İbnü’n-Nedîm, s.324; Kıftî, s.361; İbn Ebî Useybia, s.317.
Beyhakî, Tarîhu hukemâi’l-İslam, s.127.
İbnü’n-Nedîm, s.324; Kıftî, s.361.
Bu konuda geniş bilgi için Gerhard Endress’in The Works of Yahya Ibn Adî, Sahbân Halîfât’ın Makâlâtu Yahya İbn Adî el-Felsefiyye çalışmalarına ve Türkçede
Yahya İbn Adî’nin Ahlâk Felsefesi adlı çalışmamızın ilgili bölümüne müracaat
edilebilir.
Zirikli, IX, 194; Ömer Rızâ Kehhâle, Mucemü’l-müellifîn, XIII, 211.
Kıftî s.361; İbnü’n-Nedîm, s.324; İbn Ebî Useybia, s.318.
Beyhakî, s.127.
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Sonuç olarak künyesi, lakap ve nisbeleri ile birlikte düşünürümüzün
tam adı “Ebû Zekeriyya Yahya İbn Adî b. Hamîd b. Zekeriyya el-Feylesûf el-Mantıkî et-Tabîb et-Tikrîtî el Bağdâdî el-Mesîhî en-Nasrânî
el-Ya‘kûbî” şeklinde ifade edilebilir.
2. Doğumu ve Ölümü
Yahya İbn Adî’nin doğum tarihiyle ilgili klasik tabakât müellifleri
içinde yalnızca İbnü’l-Kıftî’den edinmiş olduğumuz bir bilgi bize yol
göstermektedir. İbnü’l-Kıftî, Yahya İbn Adî’nin doğum tarihini doğrudan zikretmez ancak ölüm tarihinin 974 (h. 364) olduğunu ve 81 yıl
yaşamış olduğunu belirtir. Buradan da Yahya İbn Adî’nin doğumunun
yaklaşık olarak 896 (h. 283) yılına rastladığı söylenebilir. Bununla birlikte İbnü’l-Kıftî, Yahya İbn Adî’nin ölüm yılının 973 (h. 363) olarak
bilindiği başka bir rivayete de rastladığını belirtir. Bu rivayeti ve 81 yıl
yaşamış olduğu bilgisini göz önünde bulundurursak, düşünürümüzün
doğumunun 895 (h. 282) yıllarına rastlamış olabileceğini de ifade edebiliriz.16
Yahya İbn Adî’nin öğrenimini Bağdat’ta gördüğü, burada yaşadığı ve yine burada vefat ettiği bilinmektedir. Kendisinin Bağdat’a sonradan geldiği rivayet edilmekte, vefatından sonra da bu şehirde “Bîatü’l-Kat‘iyye” olarak bilinen yere defnedildiği kaydedilmektedir.17
Yahya İbn Adî’nin ölümüyle ilgili ulaşabildiğimiz başka bir bilgi ise
Yahya İbn Adî’nin, öğrencisi İbn Zür‘a’ya kendi cenazesinde bulunabilirse şu şiiri kabrine yazması hakkındaki vasiyetidir. Bahsi geçen şiir şu
şekildedir:
“Nice ölüler vardır ki ilimle hayatta kalır
Nice hayatta kalanlar da cahillik ve ayıplarından ötürü ölüdürler
Ebediliği yakalamak için ilmi elde ediniz
Cahillik içindeki hayatı değerli bir şey olarak görmeyiniz”18.
16
17
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B. KİŞİLİĞİ
1. Sosyal ve Entelektüel Kişiliği
Yahya İbn Adî’nin çağdaşı olan İbnü’n-Nedîm, ondan “Zamanımızda dostları arasında liderlik kendisindeydi ve o, zamanının biriciğiydi.”19
şeklinde bahsetmektedir. Sonraki bir kaynakta ise Yahya İbn Adî’nin
bu vasıfları yinelenerek kendisinin, çağında sevilen biri olduğu vurgulanır.20 Diğer bazı kaynaklarda da düşünürümüz, bilgelik ve yetkinlik
sahibi birisi ve Fârâbî’nin de en iyi öğrencisi21 sıfatlarıyla anılmakta ve
hikmette derinleşmiş bir bilgin22 olduğu belirtilmektedir. Ayrıca Yahya
İbn Adî’nin dönemindeki önde gelen mantıkçılardan biri olduğu kaydedilmektedir.23
Bu ifadelerden Yahya İbn Adî’nin içinde bulunduğu çevrede itibar
edilen ve insanların hoşnutluğunu elde etmiş birisi olduğu anlaşılmaktadır. Öğrencisi Ebû Hayyân et-Tevhîdî (ö.1023) onun saygın ve nazik
bir üstat olduğunu, toplumda saygı duyulan biri ve içinde bulunduğu
entelektüel grubun da üstadı olduğunu belirtir.24 Tevhîdî’nin ifadelerinden Yahya İbn Adî’nin çevresinde entelektüel bir topluluğun var olduğu ve Yahya İbn Adî’nin bu topluluk içinde bir üstat olarak kabul
edildiği anlaşılmaktadır. Nâci et-Tikrîtî de kendi zamanında birçok düşünürün onun etrafında toplanmış olması ve onun rehberliğinde eğitim
görmüş olmasının Yahya İbn Adî’nin sevimli bir kişiliğe sahip olmasından ileri geldiğini belirtir.25
Yahya İbn Adî’nin ilmî çevresine baktığımızda, düşünürün ilim tahsil etmeye başladığı zamandan kendi entelektüel çevresini oluşturduğu
döneme kadar farklı birçok simanın onun ismiyle birlikte zikredildiğini
19
20
21
22
23
24
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görmekteyiz. Bunlar arasında Ebû Bekir Râzî (ö. 925), Ebû Bişr Mettâ
(ö. 940), Fârâbî (ö. 950), Ebû Hayyân et-Tevhîdî (ö. 1023), Ebû Bekr
el-Kavmisî, Bedîhî, Ebû Muhammed el-Arûzî, Ebû Süleyman es-Sicistânî (ö. 987), İbn Zür‘a (ö. 1008) ve İbnü’l-Hammâr (ö. 1017) bulunmaktadır.
Bu isimlerden Ebû Bekir Râzî, Fârâbî ve Ebû Bişr Mettâ, Yahya İbn
Adî’nin üstatları olarak zikredilir. Ancak bu konuda en çok bilinen ve
en yaygın olan bilgi, Yahya İbn Adî’nin, Fârâbî ve Ebû Bişr Mettâ’ya
öğrencilik yapmış olduğudur. Yahya İbn Adî’nin, Fârâbî’nin en iyi öğrencisi olduğu ve kendisinin Aristoteles’in (ö. m.ö. 322) kitaplarına şerh
yazdığı, Fârâbî’nin kitaplarını da özetlediği belirtilmektedir.26
Ebû Bekir Râzî’nin Yahya İbn Adî ile olan ilişkisi ise yalnızca Mes‘ûdî tarafından kaydedilmektedir. Mes‘ûdî, Yahya İbn Adî’nin Fârâbî’ye
olan bağlılığını zikrettikten sonra ilmî kişiliğiyle ilgili sadece onun eserinde görebildiğimiz bir bilgi vermektedir. Mes‘ûdî’nin belirttiğine göre
Yahya İbn Adî ilim tahsiline metafizikte Pisagorcu olan Râzî’nin görüş
ve yöntemini benimseyerek başlamıştır.27
Yahya İbn Adî’nin entelektüel çevresinde adı geçen diğer isimler de
filozofun kendi ilmî şöhretinin oluşmasından sonra yanında bulunan
düşünürlerin isimleridir. Tevhîdî’nin belirttiğine göre 971 (h. 361) senesinde kendisi ve Bedîhî, Yahya İbn Adî’den ders almışlar,28 Ebû Bekr
el-Kavmisî29 ve Ebû Muhammed el-Arûzî30 de uzun bir müddet Yahya
İbn Adî’nin çevresinde yer almıştır.
Yine Tevhîdî’nin el-Mukâbesât adlı eserinde gördüğümüz üzere Ebû
Süleyman es-Sicistânî, Yahya İbn Adî’ye ait bazı düşünceleri ifade ederken onu “üstadımız” diye zikretmektedir.31 Hatta Yahya İbn Adî gibi
kendisi de “Mantıkî” lakabıyla bilinen Sicistânî’nin Yahya İbn Adî’nin
26
27
28
29
30
31
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yanında yetişen gençlerden biri olduğu ve Greklerden kalan kitapları
ve açıklamalarını kendisinden okuduğu belirtilmektedir.32 Ayrıca İbn
Zür‘a’nın uzun süre Yahya İbn Adî ile arkadaşlık ettiği ve İbnü’l-Hammâr’ın da ondan felsefe okuduğu bilinmektedir.33
Yahya İbn Adî’nin içinde bulunduğu bu felsefî çevre “Bağdat okulu”
olarak anılmaktadır. Bağdat felsefe okulunda yapılan en iyi şey Aristotelesçi külliyatın sıkı metinsel analizleri olmuştur. Sonraki felsefe tarihçileri, tercüme edilen metinlere yönelik eleştirel tavrından dolayı ayrı
bir yerde duran Fârâbî’ye “okulun lideri” olarak atıfta bulunurlar. Benzer şekilde Ebû Bişr Mettâ, Yahya b Adî; Yahya İbn Adî’nin öğrencileri
Ebû Süleyman es-Sicistânî ve İbn Zür‘a gibi isimler de farklı bir yerde
tutulmuşlardır.34 Ancak okulun görüşleri daha sonra İbn Sînâ tarafından ciddi eleştirilere konu olmuştur. Bunun tek istisnası ise Fârâbî’dir.
İbn Sînâ, Fârâbî’yi kendisiyle aynı yorum geleneği içinde gördüğü için
diğerlerinden ayrı tutmuştur.35
Yahya İbn Adî’nin entelektüel kişiliğiyle ilgili olarak onun ve üstadı
Ebû Bişr Mettâ’nın yaşadıkları dönemde yoğun bir şekilde devam eden
tercüme faaliyetlerine katkıları ise göz ardı edilemez. Bu anlamda Yahya İbn Adî, Platon ve Aristoteles gibi önemli filozofların eserlerinden,
İskender Afrodisî ve Ammonius Hermiae gibi büyük Aristoteles şarihlerinin eserlerine kadar birçok kitabın tercümesini üstlenmiştir. Mâcid
Fahrî, bu alanda giriştikleri işin ehemmiyetine binaen Ebû Bişr Mettâ
ve öğrencisi Yahya İbn Adî’nin tercümeye ve Aristoteles mantığına olan
katkılarının özellikle dile getirilmesi gerektiğini belirtmektedir.36
Filozofun ilmî kişiliğine dair değinilmesi gereken önemli hususlardan birisi de -yaşadığı dönemde gerçekleştirilmiş olan tercüme faaliyetlerinde önemli bir role sahip olmasının yanında- bizzat tercüme etme32
33
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diği halde kimi kitapların yalnız düzeltme ve çoğaltma işini yapmış olmasıdır. Kaynaklar Yahya İbn Adî’nin birçok nüshayı elinde bulundurduğunu belirtmektedir. Örneğin İbnü’n-Nedîm’in, Yahya İbn Adî’den
aktardığı ve daha sonra hem Kıftî hem de İbn Ebî Useybia tarafından
aynen zikredilecek olan şu cümleler düşünürün bu özelliği hakkında fikir vermektedir:
“Yahya İbn Adî ile karşılaştığım bir gün, ona elinde birçok eser bulundurmasından ötürü kendisini garipsediğimi söyledim. Bunun üzerine
Yahya şu cevabı verdi: Seni şaşırtan nedir, Sabrım mı? Kendi yazımla
Taberî’nin Tefsir’inden iki nüsha istinsah ettim ve onları komşu beldelere götürdüm. Kelamcıların [mütekellimîn] kitaplarından da sayılamayacak kadar [çok] yazdım. Yemin ederim gece ve gündüz en az yüz
varak yazıyorum…”37

Bu ifadelerden de anlaşılacağı gibi Yahya İbn Adî tercüme faaliyetlerinde bulunduğu gibi bazı kitapları sadece istinsah ettiği de olmuştur.
Hıristiyan bir düşünür olan Yahya İbn Adî’nin, Müslüman bir âlimin
Kur’ân tefsirini istinsah etmesi, düşünürün yaşadığı çağda Müslümanların din ilimleri alanındaki faaliyetlerine kayıtsız kalmadığını ortaya
koymaktadır.
Ayrıca İbn Ebî Useybia’nın Yahya İbn Adî’den aktardığı aşağıdaki
ifadeler de onun kitap toplama ve biriktirmeyi sevdiğini göstermektedir. Bu bilgi düşünürümüzün koleksiyonculuğunun olup olmadığı
yönünde bir merak uyandırmaktadır. İbn Ebî Useybia’nın, Yahya İbn
Adî’nin kendi cümleleriyle ifade ettiği sözleri şu şekildedir:
“Ebû Zekeriyya Yahya İbn Adî şunları söyledi: (Afrodisiaslı) İskender’in
Fizik kitabına ve Kitâbü’l-Burhân’a yazdığı şerhleri İbrahim b. Abdullah en-Nâkil en-Nasrânî’nin terekesinde gördüm. Bu iki şerh, bana yüz
yirmi dinara teklif edildi. Ancak işe daha sonra hile karıştı ve ben bıraktım. Daha sonra bir topluluğu bu iki şerhi bir grup kitabın içinde
Horosan’lı birine üç bin dinara satarlarken gördüm.” 38

Yine Yahya İbn Adî’nin İbrâhim b. Abdullah’tan İshak b. Huneyn
tercümesi olan Kitâbü’ş-Şi‘r, Hatâbe ve Sofistika adlı kitapları elli dinara
37
38
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almaya çalıştığı ancak alamadığı belirtilmiştir.39 Tüm bunlar bize gösteriyor ki Yahya İbn Adî, tercüme faaliyetlerinde bulunarak, tercüme
edilen kitapları düzelterek, istinsah ederek ve kitap koleksiyonu yaparak
yaşadığı ilmî çevrede aktif bir biçimde yer almıştır.
Yahya İbn Adî’nin tercüme faaliyetlerinde önemli bir role sahip olduğunu belirttik. Ancak onun entelektüel etkinliklerini yalnızca tercümelerle sınırlamak yanlış olacaktır. Çünkü Yahya İbn Adî, tercüme ve
tashih ettiği eserleri kadar şerhleri ve telif eserleriyle de tanınmaktadır.
Bu durumda, tercümeden telife kadar yaptığı çalışmalarda dil, üslup ve
içerik bakımından Yahya İbn Adî’nin yaşadığı entelektüel çevrede nasıl algılandığını görmek onun entelektüel kişiliğini anlamakta bize ışık
tutacaktır.
Buna göre, öncelikle mütercimliğiyle ilgili konuları ele alacak olursak Yahya İbn Adî’nin hangi dilden tercüme yapmış olabileceği üzerinde durulmalıdır. Burada sormamız gereken soru şudur: Kendisi bir
Süryânî olan Yahya İbn Adî, Yunancayı bilmekte ve eserleri doğrudan
Grekçeden mi tercüme etmekteydi yoksa ana dili olan Süryânîceden mi
tercüme etmekteydi? İbn Ebî Useybia bu soruya Yahya İbn Adî’nin Süryânîceden Arapçaya tercüme yaptığını söyleyerek cevap vermektedir.40
Buna göre, bazı kitapları İshak b. Huneyn ve Ebû Bişr Mettâ gibi mütercimler Süryaniceye, Yahya İbn Adî de Arapçaya çevirmiştir. Bu bakımdan gerek İbn Ebî Useybia’nın tercümenin Süryânîceden yapıldığını özellikle belirtmesi, gerek kaynakların, tercüme edilen bazı eserlerin
önce Süryânîceye sonra Arapçaya çevrildiğini vurgulaması Yahya İbn
Adî’nin yalnızca Süryânîceden çeviri yaptığını muhtemel kılmaktadır.
Yahya İbn Adî’nin yazım ve tercüme üslubu hakkındaki değerlendirmeler ise farklı farklıdır ve bu konuda kesin bir hükme varmak oldukça zor görünmektedir. Örneğin Kıftî, düşünürümüzün “açık ve oturmuş bir yazısının olduğunu”,41 İbn Ebî Useybia da “çok iyi bir tercüme
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bilgisine”42 sahip olduğunu ifade etmesine rağmen Tevhîdî, Yahya İbn
Adî’nin tercümesinin kötü ve ifadesinin bozuk olduğunu belirtmektedir. Hatta Tevhîdî, Yahya İbn Adî’nin, entelektüel kişiliği hakkında başka değerlendirmelerde de bulunur ve değişik konuları ustaca ele alan
birisi olmasına karşın Yahya İbn Adî’nin metafizik bahislerinde yetkin
biri olmadığını ve bu ilmin inceliklerine vâkıf olamadığını belirtir.43
2. Dinî Kişiliği
Yahya İbn Adî’nin dinî kişiliğiyle ilgili olarak kendisinin Ya‘kûbî
(monofizit) bir Hıristiyan olduğunu biliyoruz Yahya İbn Adî çok sayıda
dinî içerikli eser kaleme almıştır. Hatta içerikleri araştırıldığında düşünürümüzün bazı eserlerinin bir tür Hıristiyanlık savunusu olduğu görülmektedir. Bunlardan özellikle Kindî’ye (ö. 866) karşı yazmış olduğu
Makâle fî Tebyîni Galati Ebî Yusuf Ya‘kûb İbn İshak el-Kindî fî Makâleti
“Fi’r-Reddi ale’n-Nasârâ” (“Hıristiyanlara Reddiye” Makalesinde Ebû Yusuf Ya‘kûb İbn İshak el-Kindî’nin Yanılgısının Açıklanması) adlı reddiyesi gibi bazı eserler dikkat çekmektedir. Çünkü bu eserlerin düşünce
tarihinde bir tür reddiyeler geleneği oluşturduğu anlaşılmaktadır. İsminden anlaşıldığı kadarıyla Yahya İbn Adî de adı geçen bu risalesinde
Kindî’nin ortaya koyduğu Hıristiyanlık eleştirilerine karşı cevap verme
girişiminde bulunmuştur.44
Yahya İbn Adî bu konuda yalnızca Hıristiyanlık savunusuyla kalmamış, felsefe bilmenin getirdiği birikim sayesinde felsefe ve Hıristiyanlık
inançlarını birbiriyle uzlaştırma çabasına da girmiştir. Düşünürümüz
Aristotelesçi akıl, âkil (akleden özne) ve ma‘kûl (akledilen konu) üçlemesini Hıristiyanlığın teslis inancıyla uzlaştırma girişiminde bulunmuştur.45 Bunlar göz önünde bulundurulduğunda Yahya İbn Adî’nin
felsefeci kimliği ve çevirileriyle felsefeye olan katkısı kadar dinî kimliği42
43
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nin de ağır bastığını ifade etmek yerinde olacaktır. Hatta onun felsefeye mi yoksa dinî konulara mı daha çok ilgili olduğu bazı araştırmacılar
tarafından inceleme konusu edilmiştir.46
Sonuç olarak şunu ifade edebiliriz ki Yahya İbn Adî, gerek Hıristiyanlık eleştirilerine karşı savunuları ve bunların oluşturduğu reddiye geleneğiyle, gerek uzlaştırmacı tavrıyla Doğu Hıristiyanlığı içinde önemli
bir yerde durmaktadır. Bu yüzden bazı modern araştırmacılar tarafından da düşünürümüzün Doğu Hıristiyanları içindeki en önemli kişi
olduğu belirtilmektedir.47
II. AHLÂK HAKKINDAKİ ESERLERİ VE TEHZÎBÜ’L-AHLÂK
Klasik tabakât kitapları içinde, Yahya İbn Adî’nin eserleriyle ilgili
en geniş listeyi Kıftî’nin İhbârü’l-Ulemâ’sında görmekteyiz. Yahya İbn
Adî’nin Platon, Aristoteles ve kendisinden önce yaşamış başka filozoflardan yaptığı çevirilerin isimlerini, Kıftî’den başka İbnü’n-Nedîm ve
İbn Ebî Useybia da zikreder. Ancak çevirilerin dışında düşünürümüzün
telif eserlerinin isimlerini kapsamlı bir şekilde görebildiğimiz kaynak
İhbârü’l-Ulemâ’dır.
Bununla birlikte Yahya İbn Adî hakkında yapılmış bazı modern
çalışmalarda konuyla ilgili daha geniş bilgilere ulaşmak mümkündür.
Özellikle düşünürümüzün eserleri söz konusu olduğunda bizim de istifade ettiğimiz iki çalışmayı burada zikretmek faydalı olacaktır. Bunlardan birisi Gerhard Endress’in 1977 yılında yayımlanmış olan The Works
of Yahya Ibn Adî adlı çalışması, diğeri ise Sahbân Halîfât’ın 1988 yılında
yayımladığı Yahya Ibn Adî The Philosophical Treatises (Makâlâtu Yahya
İbn Adî el-Felsefiyye) adlı eseridir. Bu çalışmaları yapan araştırmacılar
farklı kütüphanelerdeki yazma nüshalara dayanarak Yahya İbn Adî’nin
eserleri ve eserlerin katalog bilgileri hakkında önemli bilgiler vermektedir. Adı geçen çalışmasında Endress, Yahya İbn Adî’ye ait yazma nüshaların bulunduğu kütüphaneler ve katalog bilgilerini sunmuş, Halîfât ise
Yahya İbn Adî’nin eserlerinin listesini sunduktan sonra içlerinden bazı46
47

Kraemer, s.105-106.
Wolfson, s.40.
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larını neşretmiştir. Düşünürümüzün eserleri hakkında bu genel bilgilere değindikten sonra ahlâk felsefesi hakkındaki eserlerini ele alabiliriz.
Klasik ve modern kaynaklarda Yahya İbn Adî’ye atfedilen ahlâka dair eserler şunlardır: a) Makâle fî siyâseti’n-nefs48; b) Tehzîbü’l-ahlâk; c)
Rü’yâ fî ta‘rîfi’n-nefs; d) Makâle fî hâli terki talebi’n-nesl; e) Münâzara
fî hâli terki talebi’n-nesl; f ) Muhâtaba beyne sadîkayn, fî ma’nâhâ, icâbe
sadîkınâ ammâ istafeynâhu fîhi mine’l-mesâili’s-selâsi’l-vâride fi’l-muharrem senete selâs ve hamsîn ve selâsü mi’e.49
Bu eserler arasından içeriğini inceleyebildiğimiz Rü’yâ fî ta‘rîfi’n-nefs’te düşünürümüz, nefsin ne gibi özeliklerinin olduğu, hangi vasıflarla anıldığı ve onun bu vasıflarla nitelenmesinin sebeplerine dair
bazı hususları ele almakta ve bu hususları açıklamaktadır.50 Ancak düşünürümüzün nefs hakkındaki görüşlerinin ele alındığı kısımda da görüleceği üzere Yahya İbn Adî’nin konuyla ilgili kimi görüşlerini diğer bazı
eserlerinde bulmak da mümkündür.
Çalışmamızın konusu olan Tehzîbü’l-Ahlâk ise Yahya İbn Adî’nin
ahlâk felsefesiyle ilgili en temel eseridir. Tehzîbü’l-Ahlâk İslâm düşüncesinde ahlâk felsefesinin oluşum sürecinin kendisiyle tamamlandığı
düşünülen İbn Miskeveyh’in aynı ismi taşıyan eserinden önce kaleme
alınmış ve bu eserle arasında daha önce başka hiçbir filozofta bulamadığımız benzerlikler taşıyan bir metin olduğu için İslâm ahlâk felsefesi
literatüründe önemli bir yerde durmaktadır. Mevcut bilgilerimize göre,
Galen’in ahlâk tanımı, sistematik ahlâk felsefesi literatüründe ilk kez bu
eserde görülmektedir. Bunun yanında Platoncu gazabî, şehvânî ve nâtık
nefs şeklindeki nefs taksimi ile fazilet ahlâkı vurgusu da iki Tehzîb’de
ortak olarak işlenen konular arasındadır.
48

49
50

İbn Ebî Useybia, s.318. Endress bu eserin Tehzîbü’l-Ahlâk ile aynı eser olduğu ve
klasik kaynaklarda Tehzîb’in bu isimle zikredilmiş olma ihtimali üzerinde durmaktadır; Endress, s. 84.
Sahbân Halîfât, Makâlâtu Yahya İbn Adî el-Felsefiyye, s.32; Endress, The Works of
Yahya Ibn Adî, s.62,120.
Yahya İbn Adî, Rü’yâ fî ta‘rîfi’n-nefs, nşr. Sahbân Halîfât (Makâlâtu Yahya İbn
Adî el-felsefiyye içinde) s.206-207.
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Eserin insan doğasının kötü olduğu yönündeki vurgusu ile kilise ve
rahiplerden bahsetmesi ise bizce metnin kendine mahsus özellikleri arasındadır. Ahlâk felsefesi açısından Yahya İbn Adî’ye özgü olan bir başka husus da düşünürümüzün bazı davranışların hem fazilet hem rezilet
olabilecek şekilde bir görelilik arz ettiğini düşünmesidir. Aşağıda daha
ayrıntılı olarak ele alınacağı gibi, onun ahlâk felsefesinde bazı davranışlar kimi insanlar için fazilet oldukları halde kimi insanlar için rezilet olabilmektedir. Bu hususlara kısaca değindikten sonra Yahya İbn
Adî’nin ahlâk felsefesiyle ilgili bazı meseleleri incelemeye geçebiliriz.
III. YAHYA İBN ADÎ’NİN AHLÂK FELSEFESİ
A. YAHYA İBN ADÎ’YE KADAR İSLÂM AHLÂK FELSEFESİ
İslâm felsefesi tarihi göz önüne alındığında ilk İslâm filozofu Kindî
(ö. 866) ile birlikte ahlâkın araştırma konusu edildiği görülmektedir.
Ayrıca Kindî’den sonra da İslâm kültür havzasında yetişen hemen her
filozofun, felsefenin diğer disiplinlerine oranla az veya çok ahlâka ilgi
duydukları bilinmektedir. Bu filozoflar arasında kimileri ahlâkın içinde
ele alınan konulardan yalnızca bazılarını içeren eserler kaleme almış, kimisi de ahlâk felsefesinin İslâm felsefesi içinde müstakil bir disiplin olarak ortaya çıkmasında büyük rol oynayacak eserler telif etmiştir. Şimdi
kısaca bu filozofların ahlâk hakkındaki görüşlerine değinelim.
Kindî’nin ahlâk hakkındaki görüşlerini özellikle el-Hîle li Def‘il-Ahzân (Üzüntüden Kurtulma Yolları) adındaki eserinden öğrenmekteyiz.
Eserin adından da anlaşılacağı üzere filozof, burada psikolojik/ahlâkî
bir hastalık olan ‘üzüntü’ konusunu ele almıştır.
Def‘ül-Ahzân üzüntünün tarifiyle başlamakta ve bu konuya dair
açıklamalarla devam etmektedir. Üzüntüyü, “sevilen şeylerin kaybedilmesinden ve amaçlanan şeylerin elde edilememesinden kaynaklan nefsânî (psişik) bir elem”51 olarak tarif eden Kindî, sebeplerini bilmediği-

51

Kindî, Üzüntüden Kurtulma Yolları, haz. Mustafa Çağrıcı, (metin ve çeviri),
Arapça s.8. Krş. Türkçe çev. s.47.
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miz acıların şifasını da bulamayacağımızı belirtir.52Üzüntünün sebeplerini onun tarifinde bu şekilde ifade ettikten sonra ise eseri boyunca
şifasını bulmanın yollarını anlatır.
Üzüntüyü tarif ettikten sonra filozof, üzüntüyle ilişkileri açısından
alışkanlıklar ve nefs konusuna değinmekte, eserin sonlarına doğru da
bir üzüntü çeşidi olan ölüm korkusunu ele almaktadır. İnsanları üzüntüye sürükleyen şeylerin alışkanlıklardan kaynaklandığını öne süren
Kindî, insanlar arasında üzüntü verici kötü alışkanlıklara sahip olan
ve bu alışkanlıkları kendileri için mutluluk olarak görenlerin bile bulunduğunu ifade etmektedir. Örneğin kumarbazlar ellerinde bulunan
şeyleri kumar uğruna heba edip üzüntüye kapılmış olmalarına rağmen
bu alışkanlıklarından haz almaktadırlar. Aynı şekilde insanlar arasında
bozgunculuk çıkartan eşkıya ruhlu kimseler de kendi alışkanlıklarının
mutluluk olduğunu düşünür, huzur ve güvenliğin olduğu durumları da
eksiklik olarak görürler. Kindî üzüntü ve alışkanlıklar arasındaki ilişkiye bu şekilde değindikten sonra, insanların, nefsini güzel alışkanlıklara
yönelterek kötü alışkanlıklardan kaçınabileceklerini belirtir.53
Ardından alışkanlıkların ve dolayısıyla üzüntünün de kaynağının
nefs olduğunu belirten Kindî, nefs ve beden arasında mukayese yaparak
nefsin bedenden üstün olduğunu, bedenin ise onun bir aleti konumunda olduğunu ifade eder. Buna göre insan nasıl bedenle ilgili acılardan
kurtulmak için belli çareler peşinde koşuyorsa, bedenden daha değerli
ve üstün olan nefsin sıkıntıları için de çareler aramalıdır.54 Filozof üzüntülerin kaynağı olarak gördüğü nefs hakkındaki görüşünü bu şekilde
belirttikten sonra eserinde üzüntülerden kurtulma yöntemlerini uzun
uzadıya ele almaktadır.
Filozofun üzüntüyü yenmenin çareleri olarak ortaya koyduğu düşüncelerde Stoacı felsefe ve Sokrates unsuru açıkça görülmektedir. Kindî’nin eserinde Sokrates’in ismi açıkça zikredilmekte55 ve “üzülmemek
52
53
54
55

Kindî, s.8. Krş. Türkçe çev. s.47.
Kindî, s.11. Krş. Türkçe çev. s.50.
Kindî, s.2. Krş. Türkçe çev. s.51.
Kindî’nin, eserlerinde Sokrates’i (ö. m.ö.399) zahid biri olarak sunması onun
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için üzüleceğin bir şeye sahip olmama” düşüncesi bu filozofun görüşü
olarak sunulmaktadır.56 Ayrıca Kindî’nin eserinde hâkim unsur olan
“dünya nimetlerinden geri durma ve geçici olmayan aklî hazlara yönelme” düşüncesi ise Stoa kaynaklıdır.57
Müslüman müelliflerin kaleme aldığı, bilinen ilk felsefî ahlâk eseri olan el-Hîle li Def ’il-Ahzân (Üzüntüden Kurtulma Yolları), sonraki
ahlâk felsefesi metinlerinde ahlâk felsefesinin içerdiği konulardan sadece birisi olarak ele alınan ve daha çok psikolojik mahiyetteki “üzüntü”
konusuna odaklanmış bir eserdir. Eser, bu psikolojik hatta patolojik58
durumun ahlâkî yetkinliği engellediği vurgusunda bulunarak ahlâk ve
psikoloji ilişkisini öne çıkarmaktadır. Dolayısıyla Kindî’nin eserini kapsamlı bir ahlâk felsefesi eseri olarak görmekten çok, üzüntü konusunu
ele alan ve diğer ahlâk problemlerine de bu konuyla ilgisi açısından değinen bir eser olarak görmemiz mümkündür.59
Kindî’den sonra felsefî bir ahlâk eseri kaleme alan bir başka isim de
Ebû Bekir Râzî’dir. Filozofun ahlâk felsefesiyle ilgili görüşlerini en geniş
şekilde et-Tıbbu’r-Rûhânî adındaki eserinden öğrenmekteyiz. Râzî’nin
eserine koymuş olduğu başlık bile aslında onun konuya bakış açısını
görmememize yardımcı olmaktadır. Eserin adından da anlaşılacağı üzere filozof, ahlâka bir tür ruh hekimliği (tabâbeti) olarak bakmakta ve
ahlâklı olmayı da bir tür ruh sağlığı olarak görmektedir. Râzî, et-Tıbbu’r-Rûhânî olarak adlandırdığı bu hekimlik sanatını “insanın fiillerini
delillerle düzeltmek” olarak tarif etmektedir.60

56
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59
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Sokrates ile Kinik Diyogenes’in (ö. m.ö.320) ahlâkî kişiliğini karıştırdığı şeklinde yorumlanmaktadır. Bu konuda bk. Macid Fahri, İslam Ahlâk Teorileri, s.102;
Çağrıcı, Üzüntüden Kurtulma Yolları, s.13.
Kindî, s.23. Krş. Türkçe çev. s.59.
İlhan Kutluer, İslam Felsefesi Tarihinde Ahlâk İlminin Teşekkülü, (yayımlanmamış doktora tezi) s.123; Macid Fahri, İslam Ahlâk Teorileri, s.105; Çağrıcı,
Üzüntüden Kurtulma Yolları, s.20.
Çağrıcı, Üzüntüden Kurtulma Yolları, s.10.
Mustafa Çağrıcı, İslam Düşüncesinde Ahlâk, s.81.
Ebû Bekir Razî, et-Tıbbu’r-rûhânî, (Resâilü felsefiyye içinde) s.29. Krş. Ruh Sağlığı çev. Hüseyin Karaman, s.67.
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Et-Tıbbu’r-Rûhânî yirmi bölümden oluşmakta ve birçok farklı konuya değinmektedir. Sadece üzüntü konusunu ele alan Kindî’nin eserinden sonra konuları itibariyle daha zengin ve hacimli bir eser olan
Razî’nin bu kitabı, İslâm dünyasındaki ilk kapsamlı ahlâk felsefesi kitabı olarak görülebilir.61
Eserin hangi konuları ele aldığını, filozofun kitabın bölümlerini saydığı giriş kısmından kabaca görmek mümkündür. Buna göre bölümlerdeki başlıklara baktığımızda Râzî, eserinde ağırlıklı olarak çeşitli reziletleri ve onlardan kurtulma yollarını ele almaktadır. Ebû Bekir Râzî, ilk
bölümde “aklın üstünlüğünü”, ikinci bölümde Platon’un (ö. m.ö. 347)
görüşlerini, üçüncü bölümde nefs konusunu ve dördüncü bölümde de
insanın kendi hatalarını bilmesine dair görüşleriyle Galen’in (ö. m.s.
201) bu konudaki görüşlerini ele almaktadır.62
Râzî’nin eserine hâkim olan temel meseleler arasında akıl-hevâ ilişkisi, haz-elem ve ruhânî tabâbet (psikolojik hekimlik) konularını sayabiliriz. Filozof aklın üstünlüğüyle ilgili ilk bölümden itibaren akıl ve hevâ
ilişkisine değinmekte ve ikinci bölümde de akıl-hevâ ilişkisine açıklık
getirmenin eserde ulaşmak istediği amacın temel noktası olduğunu vurgulamaktadır.63
Filozof nefsin güçleriyle ilgili olarak da Platon’un ismini zikrederek onun üçlü şehevî, gazabî ve nâtık nefs taksimini benimsemektedir.64
Râzî’nin eseri hakkında üzerinde durulması gereken başka bir konu da
Galen (ö. m.s.201) faktörüdür. Çünkü filozof Galen’in iki eserine isimlerini vererek atıfta bulunmaktadır. İnsanın kendi hatalarını bilmesiyle ilgili dördüncü bölümde Râzî, Galen’in Düşmanlarından Faydalanan İyi İnsanlar (Enne’l-ahyâra yentefiûne bi a‘dâihim) ve İnsanın Kendi
Hatalarını Bilmesi (Tearrufu’r-racul uyûbe nefsihi) adında iki eserinden
bahsetmektedir.65
61
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Çağrıcı, İslam Düşüncesinde Ahlâk, s.81.
Razî, s.16-17. Krş. Türkçe çev. s.55-56.
Razî, s.19-20. Krş. Türkçe çev. s.58-59.
Razî, s.27-28. Krş. Türkçe çev. s.66.
Razî, s.35. Krş. Türkçe çev. s.73-74.
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Râzî’nin eserinin on ikinci ve yirminci bölümlerinde selefi Kindî’nin
de ele aldığı üzüntü ve ölüm korkularını ele aldığını ve hatta onun görüşlerini sürdürdüğünü görmekteyiz.66 Yine filozofun ahlâk felsefesine
dair değinilmesi gereken önemli hususlardan birisi onun haz anlayışıdır. Râzî’ye göre haz, elem veren bir etken tarafından doğal durumundan çıkarılmış şeyin eski doğal haline dönmesinden ibarettir.67 Bu anlayışa göre doğal durumdan çıkış acı verirken, doğal duruma yeniden dönüş süreci haz vermektedir. Demek ki Râzî’ye göre haz ve elem birbirini
açıklayan, birbirinden ayrı düşünülemeyecek kavramlardır.68
Bu durumda Kindî ile kıyaslanacak olursa Râzî’nin ahlâk felsefesinin
selefine oranla çok daha geniş bir içerik kazandığını söylemek mümkündür. Çünkü Razî, Kindî’nin eserinde ele alınan üzüntü ve ölüm
korkusu gibi mevzuları incelemekle kalmamış, başka konuları da inceleyerek çerçeveyi genişletmiştir.
Kaleme aldığı eserleriyle felsefî ahlâk literatüründe ve aynı zamanda büyük ölçüde siyaset felsefesinde belirleyici olan bir diğer filozof da
Fârâbî’dir. Bu bakımdan Fârâbî’nin ahlâk düşüncesine değinmek yerinde olacaktır. Fârâbî’nin Tahsîlü’s-Saâde, et-Tenbîh alâ Sebîli’s-Saâde ve
Fusûlün Müntezea (Fusûlü’l-Medenî) adlı eserlerinde ana konunun “ahlâk” olduğu ve diğer bazı eserlerinde de ahlâkla ilgili meselelerin filozof tarafından incelendiği belirtilmektedir69. Bilindiği kadarıyla Aristoteles’in (ö. m.ö. 322) Nikomakhos’a Etik’inin bölümleri üzerine ilk
şerh yazan Müslüman filozof da Fârâbî’dir. Fârâbî’nin bu şerhi günümüze ulaşmamış olmakla birlikte filozofun Fusûlün Münetezea’da ele
aldığı konular bu kayıp şerh hakkında fikir vermektedir.70 Bu eserinin
baş kısımlarında faziletleri konu edinen Fârâbî onları, Aristoteles’in Nikomakhos’a Etik’te yaptığı “düşünce faziletleri” ve “karakter faziletleri”71
66
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Razî, s.63, 92. Krş. Türkçe çev. s.105, 137.
Razî, s.36. Krş. Türkçe çev. s.76.
Razî’nin haz-elem anlayışıyla ilgili tartışmalar hakkında bk. Hüseyin Karaman,
Ebû Bekir Razî’nin Ahlâk Felsefesi, s.79-95.
Çağrıcı, İslam Düşüncesinde Ahlâk, s.112.
Macid Fahri, İslam Ahlâk Teorileri, s.116.
Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, s.29.
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ayrımına denk düşecek şekilde “hulkî (ahlâkî) faziletler” ve “nutkî (düşünsel) faziletler” olmak üzere sınıflamaktadır. Bu tasnifi belirttikten
sonra filozof, düşünceyle ilgili faziletleri hikmet, akıl, zekilik, zekâ ve
anlayış mükemmelliği olarak; ahlâkî faziletleri de iffet, yiğitlik (şecaat),
cömertlik (sehâ) ve adalet olarak sıralamaktadır. Fârâbî’ye göre ahlâkî
faziletler ve reziletler fiillerin tekrarıyla nefste yer edinmektedirler. Eğer
bu fiiller iyi (hayır) iseler bizde faziletler meydana gelmekte kötü iseler
reziletler meydana gelmektedir.72
Fârâbî’nin ahlâk ile metafizik, siyaset, psikoloji ve teorik felsefe arasında kesin bir bağ kurduğu görülmektedir.73 Bu da bize filozofun ahlâk
felsefesinin zikredilen bu disiplinlerden bağımsız olarak ele alınamayacağını göstermektedir. Bu anlamda örneğin filozofun ahlâk felsefesinde
en önemli öğelerden birisi olan “yalnız kendisi için arzulanan mutluluk”, aklî ve fikrî faziletlerle elde edilebilir. Bu faziletlerle elde edilen
hikmet ise metafizik bir bilgidir çünkü o, varlıkların en üstünü ve en
değerlisi olan “İlk Varlık” hakkındaki bilgidir.74 Görüldüğü gibi filozofun ahlâk düşüncesinde faziletleri elde etmekle metafizik bilgi arasındaki irtibat oldukça önemlidir.
Fârâbî’nin ahlâk felsefesinde ahlâkî yetkinlik açısından insanın durumu da yine onun siyaset felsefesiyle açıklık kazanmaktadır. Şöyle ki;
filozofun ahlâk sisteminde teorik ve pratik yetkinlik bakımından, genel
olarak üç insan tipinden söz etmek mümkündür: İyi insan, kötü (fâsık)
insan ve bilgisiz (câhil) insan. İyi ya da faziletli insan, teorik ve pratik
yetkinlik açısından uyumlu ve bu açıdan bilgisiz insanla da zıtlık içerisindedir. Kötü insan ise bilgisel donanım bakımından faziletli insana
yakın olduğu hâlde uygulama alanında bilgisiz insana yaklaşmaktadır.
İşte bu bakımdan faziletlilik ve bilgisizlik arasında bulunur. Fârâbî’ye
göre her var olan nesnenin bir gayesi vardır ve insan da “mutluluğa”
ulaşmak için var edilmiştir.75 Görüldüğü gibi Fârâbî’ye göre insanın yet72
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Fârâbî, Fusûlün müntezea, s.30. Krş. Fusûlü’l-medenî çev. Hanifi Özcan, s.52.
Çağrıcı, İslam Düşüncesinde Ahlâk, s.112-113.
Çağrıcı, İslam Düşüncesinde Ahlâk, s.112-113.
Yaşar Aydınlı, Fârâbî’de Tanrı-İnsan İlişkisi, s.120-122.
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kinliği elde edip edememesi, içinde bulunduğu şehirle, yani siyasi yapılanmayla sıkı bir şekilde irtibatlıdır. Çünkü faziletli şehirdeki insan,
içinde bulunduğu şehre uygun olarak faziletlere yatkın olurken diğer şehirlerdeki insanlar bu durumda değildirler. Bu bakımdan insanın içinde bulunduğu siyasi yapının yetkin olup olmadığı aynı zamanda onun
ahlâkî yetkinliğini belirlemektedir.
İnsanî yetkinlikte teorik düşünmenin rolüne gelince, Fârâbî’ye göre insanî yetkinlik teorik düşünmeyle ilgilidir. Çünkü bedensel varlığımız yok olup gidecek iken teorik yanımız kendisiyle özdeş kalacak
ve sonsuzluğu tadacaktır. İnsan için en son mutluluk da zaten budur.
Bununla birlikte insan için bu en son hedefin gerçekleşmesi anlamına
gelen “mutluluk” ya da teorik yetkinlik, maddi olanın aşılmasını gerektirmektedir. Ancak bu maddi olanın aşılması mistik bir yüz çevirme ya
da el-etek çekmeyle değil, aksine bir irade varlığı olan insanın maddi
dünyayı çekip çevirmesi ve ona nüfuz etmesiyle mümkündür. Dolayısıyla insan, mutluluğa erişmek için pratik hayata ilişkin bu tecrübeyi en
iyi şekilde yaşamalıdır. Öyleyse, nihai olarak, insanî mutluluğun teorik
olanla pratik olanın tam bir uyum içerisinde iş görebilir olmasına bağlı
olduğu ifade edilebilir.76
Fârâbî’nin ahlâk felsefesiyle ilgili olarak, “yalnız kendisi için arzulanan mutluluğun” ve ahlâkî yetkinliğin, metafizik bilgi ve insanı faziletlere götürecek siyasi yapılanma olmaksızın elde edilemediği sonucuna
varabiliriz.
Fikirlerinde Fârâbî’nin etkisi görülen Âmirî77 ise Yahya İbn Adî’nin
çağdaşıdır. Filozofun ahlâk ve siyaset felsefesine dair tek eseri olan
es-Saâde ve’l-İs’âd adlı kitabına Fârâbî’nin görüşlerini de etkileyen
Aristoteles’in Nikomakhos’a Etik’inin kaynaklık ettiği bilinmektedir.78
Âmirî’nin her biri üç bölümlük iki ana kısımdan oluşan eserinin ilk kısmının birinci bölümü Fârâbî, İbn Miskeveyh ve Gazzâlî (ö.1111) gibi
başka İslâm filozof ve ahlâkçılarının da hakkında eserler yazdığı “mut76
77
78

Aydınlı, Fârâbî’de Tanrı-İnsan İlişkisi, s.120-122.
Kasım Turhan, Âmirî ve Felesefesi, s.45.
Turhan, s.182, 185.
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luluk” konusunu ele almaktadır. İkinci ve üçüncü bölüm ise sırasıyla
“fazilet” ve “mutluluğun kazanılması” konularına ayrılmıştır. Ayrıca filozof kitabında, pratik felsefenin diğer iki disiplini olan ev idaresi ve ülke idaresiyle ahlâk arasında zorunlu gördüğü irtibatı da sağlamaktadır.79
Âmirî’nin ahlâk felsefesinde öne çıkan konular başta ‘mutluluk’ olmak üzere “iyilik-kötülük”, “haz-elem”, “güzel-çirkin” ve “faziletler”
olarak özetlenebilir.80 Nefs konusunda ise filozof, Platon’un şehvet, öfke ve akıl kuvvetleri ile Aristoteles’in hayvanî ve rasyonel nefs anlayışını
mezcederek iki filozofun görüşlerini uzlaştırmaya çalışmaktadır. Eserinde bu iki filozofu konuşturarak mutluluk konusunu ele alan Âmirî, bu
şekilde İlkçağ Yunan ahlâk felsefesinin eudoimonist (mutluluk ahlâkı
akımına mensup) karakterini vurgulamaktadır.81 Felsefeyi “gerçeği bilmek ve gerçekle amel etmek”82 şeklinde tanımlayan filozofun ahlâk felsefesinin nihai olarak bu tanımdan ilham aldığı ifade edilebilir. Çünkü
ona göre insanî yetkinlik ancak ilim ve amelin birlikte bulunmasına
bağlıdır.83 Âmirî’nin bu düşüncesi ise, Fârâbî’de görülen teorik olanla
pratik olanın birlikteliği ve uyumu fikrine benzemektedir.
Araştırmamızın konusu olan Yahya İbn Adî’nin haricindeki, önemli
gördüğümüz filozofların görüşlerine bu şekilde değindikten sonra kendinden önceki filozofların fikirleriyle irtibatı açısından düşünürümüzün yaklaşımıyla ilgili bazı tespitlere yer vermek faydalı olacaktır. Yahya
İbn Adî’nin ahlâk felsefesiyle ilgili en önemli ve sistematik eseri, İbn
Miskeveyh’in kitabıyla aynı ismi taşıyan Tehzîbü’l-Ahlâk’ıdır. Bize göre
düşünürümüzün ahlâk felsefesi hakkında belirtilmesi gereken en önemli hususlardan birisi, onunla halefi İbn Miskeveyh’in ahlâk felsefesine
yaklaşımlarındaki benzerliktir. Bu anlamda şunu kolaylıkla ifade edebiliriz ki bu iki düşünürün aynı ismi taşıyan Tehzîbü’l-Ahlâk adlı eserleri,
sonraki İslâm ahlâk felsefesi literatüründeki tüm felsefî ahlâk gelene79
80
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Turhan, s.189.
Turhan, s.189-212.
Turhan, s.189.
Turhan, s.179.
Turhan, s.179.
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ğiyle benzeşen bir yaklaşım ve muhteva sergilemektedirler. Bu eserlerle birlikte öncekilerden farklı olarak İslâm ahlâk felsefesi metinlerine
güçlü bir şekilde “faziletler ve reziletler” vurgusu girmiş ve Galen’den
gelen “ahlâk” tarifiyle birlikte ahlâk felsefesinin klasik psikolojiyle (ilmü’n-nefs) irtibatlı olarak ele alınması kaçınılmaz olmuştur. Çünkü bu
tarife göre ahlâk, nefsin bir hâlidir ve fiiller de nefsten ortaya çıkmaktadır.84
Bildiğimiz kadarıyla İslâm ahlâk felsefesi literatürü içinde Galen’den
gelen ahlâk tarifini en erken ifade eden düşünürlerden birisi Yahya İbn
Adî’dir. İbn Miskeveyh’in ise İslâm felsefesi tarihinde ahlâk ilminin teşekkülüne en büyük katkıda bulunan ve Tehzîbü’l-Ahlâk isimli eseriyle
bu ilmin kavramsal şemasına önemli ölçüde şekil veren filozof olarak
görüldüğünü belirtmekte yarar vardır.85 Dahası ahlâk ilminin bağımsız
bir disiplin haline gelmesinde onun ve Tehzîb’inin rolü vurgulanarak
Tehzîb’in ahlâk ilminin teşekkül sürecinin sonu ve sistematik ahlâk çalışmalarının başlangıcı olduğu ifade edilmektedir.86 Aynı konuyla ilgili
başka bir araştırmaya göre İbn Miskeveyh, çalışmaları arasında en büyük ağırlığı ahlâka veren bir ahlâk filozofu olup onun en önemli ahlâk
eseri de Tehzîbü’l-Ahlâk kitabıdır.87
İbn Miskeveyh’in eserini incelediğimizde konu başlıklarının özetle
nefs ve nefsin güçleri, faziletler ve reziletler, huyun/ahlâkın tarifi ve ahlâkî yetkinlik, iyilik (hayr) ve mutluluk (saâdet), adalet ve eşitlik, sevgi
ve dostluk, ruh sağlığı (sıhhatu’n-nefs) ve ruh sağlığının korunması gibi
mevzular olduğunu görmekteyiz.88 Dolayısıyla saydığımız bu konular
genel hatlarıyla filozofun ahlâk felsefesini belirlemiştir. Bu konu çeşitliliği içerisinde bizim dikkatimizi özellikle çeken ise faziletler ve reziletler, ahlâkın tarifi, ahlâkî yetkinlik, nefsin güçleri ve nefsin düzeltilmesi
84
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Galen, Kitâbu’l-ahlâk, nşr. P. Kraus, s. 25.
İlhan Kutluer, İslam Felsefesi Tarihinde Ahlâk İlminin Teşekkülü, s.260.
Kutluer, s.267.
Çağrıcı, İslam Düşüncesinde Ahlâk, s.146.
İbn Miskeveyh, Tehzîbü’l-ahlâk, thk. Constantine K. Zurayk, s. 3, 31, 75, 105,
135, 175.
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gibi hususlardır. Çünkü bu noktada Yahya İbn Adî ve İbn Miskeveyh
arasındaki ilişki önemli gözükmektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere
bu iki düşünürün eserleri arasında önemli benzerlikler bulunmaktadır.
Bu anlamda İbn Miskeveyh ve Yahya İbn Adî arasındaki ortaklılar yalnızca eserlerine aynı ismi vermiş olmalarıyla sınırlı değildir. Bunun dışında İbn Miskeveyh’in nefsin güçleriyle ilgili taksimi ve özellikle ele
aldığı ahlâk tanımı ve sayılan diğer hususlarda düşünürümüz Yahya İbn
Adî’nin görüşleri arasındaki benzerlikler ve yer yer birebir örtüşmeler
küçümsenemeyecek bir önem arz etmektedir.
Sonuç olarak şunu ifade edebiliriz ki hiç şüphesiz sistematik bir ahlâk filozofu olarak İbn Miskeveyh, söz konusu meseleleri daha ayrıntılı
ve doyurucu bir üslupla ele almış olmakla Yahya İbn Adî’den ayrılmaktadır. Ancak her iki düşünürün de Kindî ve Razî’den farklı olarak Galen’in ahlâk tanımını benimseyerek nefsin güçlerinin ahlâk üzerindeki
etkisini ve fazilet öğretisini vurgulamaları, bu iki düşünürün önceki filozoflara göre konuya daha farklı bir perspektiften baktıklarını ve aralarında bu açıdan önemli ortaklıklar olduğunu göstermektedir. Bu anlamda düşünürümüz Yahya İbn Adî ile İbn Miskeveyh arasındaki yaklaşım benzerliğinden dolayı İslâm ahlâk felsefesi araştırmaları açısından
Yahya İbn Adî’nin önemsenmesi gereken bir isim olduğunu bir kez daha vurgulamak gerekir.
B. YAHYA İBN ADÎ’NİN AHLÂK FELSEFESİ
1. Ahlâkın Tarifi
Yahya İbn Adî ahlâkı, “insanın düşünüp tetkik etmeden89 kendisiyle fiillerini ortaya koyduğu, nefsin bir hâli”90 şeklinde tarif etmektedir.
89
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Çalışmamızda kullandığımız tahkikli metinde Arapça “ihtibâr” kelimesi geçmektedir ve biz bu kelimeyi “tetkik etme” olarak Türkçeleştirdik. Ancak Nâci
et-Tikrîtî’nin tahkikli neşrinde başka nüshalarda “ihtibar” kelimesi yerine “ihtiyar” kelimesi geçtiği belirtilmektedir ki bu kelimeye de “seçimde bulunma”
anlamı verebiliriz. Dolayısıyla tarif “… düşünmeden ve seçimde bulunmadan…”
şeklinde de olabilir. Bk. Yahya İbn Adî, Tehzîb, s.70.
Yahya İbn Adî, Tehzîb, s.70.
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Tariften de anlaşıldığı üzere ahlâk, nefsin bir hâlidir ve onu nefsten bağımsız olarak ele almak imkânsızdır. Zira düşünürümüze göre huyların
(ahlâk) insanlarda farklı biçimlerde tezahür etmesinin nedeni nefstir.91
Yahya İbn Adî bu tarifin kaynağına ilişkin herhangi bir isim zikretmese
de Galen’in Kitâbü’l-Ahlâk isimli eserinde söz konusu tarif aynen geçmektedir.92
Yahya İbn Adî’nin dile getirdiği bu tarifi küçük farklarla daha sonraki tüm felsefî ahlâk literatüründe bulmak mümkündür. Zikredilen bu
tarifin -Yahya İbn Adî ile şahsen tanıştığına ilişkin açık bir delil bulunmasa da, öğrencileriyle arkadaşlık etmiş olduğu kesin olarak bilinen93İbn Miskeveyh’in94 yanı sıra, İbn Sînâ,95 Gazzâlî,96 Nasîrüddîn Tûsî,97
Celâleddin ed-Devvânî98 ve bir Osmanlı bilgini olan Kınalızâde Ali Çelebi99 tarafından kabullenildiğini görmekteyiz.
İbn Miskeveyh’in, İslâm felsefesinde ahlâk ilmindeki kavramsal şemanın oluşumunda büyük bir öneme ve etkiye sahip olduğunu ve bu
kavramsal modelin Kınalızâde Ali Çelebi’ye kadar uzandığını söylemek
mümkündür.100 Örneğin ahlâkın yukarıda ele alınan tarifinin İbn Miskeveyh aracılığıyla Gazzâlî’nin tarifine de esas teşkil ettiği bilinmektedir.101 Ayrıca Nasîrüddîn Tûsî de pratik felsefenin ahlâk, ev yönetimi ve
siyaset olmak üzere üç kısmını ele aldığı Ahlâk-ı Nâsırî adlı eserinde,
91
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Yahya İbn Adî, Tehzîb, s.73.
Galen, s.25.
Tevhîdî hem Yahya İbn Adî’yi hem de İbn Miskeveyh’i kendi arkadaşları arasında zikretmektedir. Bk. Tevhîdî, el-İmtâ, s.31-32.
94 İbn Miskeveyh, Tehzîbü’l-ahlâk, thk. Constantine K. Zurayk, s.31. Krş. Türkçe
çev. Ahlâkı Olgunlaştırma s.36.
95 İbn Sînâ, Kitâbu’ş-şifâ, İlâhiyât, s.429.
96 Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn, III, 49.
97 Nasiruddîn Tûsî, Ahlâk-ı nâsırî, çev. Anar Gafurof, Zaur Şükürov, s.81.
98 Harun Anay, Celaleddin Devvânî, Hayatı, Eserleri, Ahlâk ve Siyaset Düşüncesi,
(yayımlanmamış doktora tezi) s.280.
99 Kınalızâde Ali Çelebi, Ahlâk-ı Alâî, haz. Mustafa Koç, s.99.
100 Bu konuda bk. Kutluer, s.260.
101 Çağrıcı, İslam Düşüncesinde Ahlâk, s.156.
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ahlâkla ilgili konuların ele alındığı ilk bölümde kendi görüşlerinin İbn
Miskeveyh’e dayandığını belirtmektedir.102 İbn Miskeveyh’in bu rolü
ve kendisiyle Yahya İbn Adî’nin kavramsal şemalarının benzerliği düşünüldüğünde Miskeveyh’in İslâm ahlâk felsefesinde sahip olduğu önemin Yahya İbn Adî için de hiç değilse kısmen geçerli olduğu düşünülebilir.
Ahlâkı ya da başka bir deyişle huyu tanımlarken Yahya İbn Adî’nin
onu “nefsin bir hâli” olarak ifade ettiğini belirtmiştik. Yahya İbn Adî’den
sonra İbn Miskeveyh de ahlâkı “nefsin bir hâli” olarak tarif etmektedir.
Ancak İbn Sînâ, Gazzâlî ve Nasîrüddîn Tûsî nefsle ilgili bu nitelemede
Yahya İbn Adî ve İbn Miskeveyh’ten farklı kelimeler kullanmaktadırlar.
Örneğin Gazzâlî bunun bir “hey’et”103 olduğunu İbn Sînâ ve Tûsî ise
“meleke” olduğunu belirtmişlerdir.104 Gazzâlî’ye göre ahlâkın bu şekilde adlandırılmasının sebebi onun, gelip geçici bir şey olmaması, aksine
insan nefsinde derinleşmiş ve karar kılmış olmasıdır.105 Tûsî ise “çabuk
zevale uğrayan” şeylerin “hâl” olarak adlandırıldığını ancak “geç zevale
uğrayanların” meleke olarak adlandırılması gerektiğini öne sürerek ahlâkın bir “hâl” olarak adlandırılamayacağını bilakis onun bir “meleke”
olduğunu ifade etmiştir. Yani Tûsî’ye göre ahlâk ya da huy, geç değişen
bir şey olması sebebiyle bir melekedir. İbn Miskeveyh’ten sonra Gazzâlî,
İbn Sînâ ve Tûsî tarafından ahlâkın tarifi hakkında ortaya konulan bu
değişiklik Celâleddin ed-Devvânî tarafından da benimsenmiş ve Kınalızâde Ali Çelebi’ye kadar ulaşmıştır.106
Yahya İbn Adî, ahlâkın tarifini yaptıktan sonra onun insanlarda doğuştan mı yoksa kazanılmış mı olduğu konusunu ele almaktadır. Yahya
İbn Adî’ye göre örneğin güzel ahlâk bazı insanlarda doğuştan olmakla
birlikte bazılarında ancak belli bir eğitim ve çaba sonucunda oluşmak102
103
104
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Tûsî, s.13.
Gazzâlî, İhyâ, III, 49.
İbn Sînâ, Şifâ, İlâhiyât, s.429; Tûsî, s.81.
Gazzâlî, İhyâ, III, 49.
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görüşleri hakkında daha geniş bilgi için bk. A. Sıdıka Oktay, Kınalızâde Ali Efendi ve Ahlâk-ı Alâî, s.107.
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tadır. Bu anlamda düşünürümüz bazı insanlarda ahlâkın doğuştan oluşunu “garîze” ve “tabiat” kelimeleriyle ifade etmektedir. Yani huyların ya
da ahlâkın kimi insanlarda garîzî ve tabiî bir hal olarak bulunduğunu
belirtmektedir. Ancak bazılarında huylar yalnızca alışkanlık ve belli bir
çabadan sonra oluşmaktadır. Doğuştan iyi huylara sahip olmayanlar ise
eğitim ve çabayla onları elde edebilmektedirler.107
Yahya İbn Adî’nin kısa ve hatta kapalı bir şekilde değindiği bu konuyu halefi İbn Miskeveyh’in daha ayrıntılı olarak ele aldığını görmekteyiz. İbn Miskeveyh’e göre nefsin bir hâli olan ahlâk, iki kısma ayrılmaktadır: Bunlardan birisi tabiî olan diğeri ise alışkanlık ve eğitimle elde
edilen ahlâktır. Tabiî olan ahlâka ya da huylara İbn Miskeveyh küçük
bir şeyden dolayı öfke, sevinç, korku vs. hissetme gibi huyları örnek olarak verir ki bu huylar mizacın aslındandır. Alışkanlık ve eğitimle elde
edilen huylar ise önce insanın onlar hakkında düşünmesiyle başlar, sonrasında kişi onları tekrarlayarak meleke ve huy (ahlâk) haline getirir.108
Galen’den İslâm dünyasına geçmiş olan bu ahlâk tarifinden anlaşılacağı üzere ahlâk felsefesini nefs konusundan bağımsız olarak ele almak
mümkün değildir. Zira ahlâkın konusu olan, fazilet ya da rezilet olarak
adlandırılan fiillerin kaynağı nefstir. Bu bakımdan nefs ve nefsin güçlerini ele almamız gerekmektedir.
2. Nefs ve Nefsin Güçleri
a. Nefsin Tarifi ve Niteliği
Yahya İbn Adî’nin nefs tanımını Makâle fi’l-Mevcûdât (Varlıklar
Hakkında Makâle) adlı risalesinde bulmak mümkündür. Bu eserinde
Yahya İbn Adî nefsi, “bilkuvve canlı olan organik cismin yetkinliği”
(kemâlü cismin âliyyin zî hayâtin bi’l-kuvve) olarak tanımlamakta ve
bunun Aristoteles’in nefs tanımı olduğunu belirtmektedir.109
107 Yahya İbn Adî, Tehzîb, s.70-71.
108 İbn Miskeveyh, s.31. Krş. Türkçe çev. Ahlâkı Olgunlaştırma, s.36.
109 Yahya İbn Adî, Makâle fi’l-mevcudât nşr. Sahbân Halîfât, s.269. Bu tanım aynı
eserin Mübahat Türker neşrinde ‘bilkuvve canlı olan organ sahibi tabiî cismin
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Düşünürümüzün nefsle ilgili görüşlerini öğrenebileceğimiz başka
bir eseri de Rü’yâ fî Ta‘rîfi’n-Nefs110 adlı risalesidir. Bu eserde Yahya İbn
Adî nefsle ilgili bir rüya gördüğünü belirtmekte ve rüyanın içeriğini
anlatarak nefsin niteliklerinden bahsetmektedir. Bu bağlamda düşünürümüz nefsin bir şeyin her yerine yayılmış veya dağılmış ve onun her
yerinde bulunan bir şey mi yoksa daha çok herhangi bir şeyde kısmen
ve parçalı olarak bulunan bir şey mi olduğu konusuna değinmektedir.
Buna göre nefsi bir şeyin parçası olarak görmek mümkün olmakla birlikte onu herhangi bir şeye tümüyle yayılmış bir şey olarak görmek daha
uygundur. Makalede aynı zamanda düşünürümüz nefsin tek bir cevher
olduğunu, tek bir kaynaktan yayıldığını ve onun yüce bir cevher olduğunu belirtmektedir. Nefsin yüceliği onun yayılan bir şey olmasından
gelmektedir. Çünkü nefsin yayılması yüce olandan (ulüvv) düşük olana
(süfl) doğru gerçekleşmektedir.111
b. Nefsin Güçleri
Görüldüğü üzere Yahya İbn Adî nefsin tanımında Aristoteles’i takip ederek onun tanımını kabul etmektedir. Bu da Aristoteles’in doğa
bilimlerinde (tabîiyyât) nefsi ele alırken ortaya koyduğu bir tanımdır.112
Nefsin güçleriyle ilgili görüşlerinde ise Yahya İbn Adî’nin Aristoteles’i izlediğini söylemek mümkün değildir. Nefsin güçleri konusunda
ilk yetkinliği’ (kemâlün evvelün li cismin tabiiyyin âliyyin zî hayâtin bi’l-kuvve)
şeklinde geçmekte ve tanımda Halîfât’ın neşrinden farklı olarak cisimden önceki
‘tabiî’ ve yetkinlikten önceki ‘ilk’ kelimeleri bulunmaktadır. Türker bu tanımı
‘tabiî olan, vasıta hizmetini gören ve bilkuvve hayat sahibi cismin birinci kemâli’
şeklinde tercüme etmiştir. Bk. Mübahat Türker, “Yahya İbn-i Adî’nin Varlıklar
Hakkındaki Makalesi”, AÜDTCF Dergisi, XVII, sy.1-2, s.153. Aynı zamanda
bk., Aristoteles Ruh Üzerine, Türkçe çev. Zeki Özcan, s. 65. Krş., Arapça çev.
İshak b. Huneyn, Fi’n-Nefs, nşr. A. Bedevî, s.29.
110 Eseri neşreden Sahbân Halîfât, eserin bir ismi olmadığını ancak içeriğine uygun
olarak kendisinin eseri bu isimle neşrettiğini belirtmektedir. Bk. Halîfât, s.206,
1.dipnot.
111 Yahya İbn Adî, Rü’yâ fî ta’rîfi’n-nefs, nşr. Sahbân Halîfât, s.206.
112 Aristoteles, Ruh Üzerine, s.1,11.
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düşünürümüz, Aristotelesçi nebatî, hayvanî ve insanî nefs113 taksimini
değil Platoncu şehvânî, gazabî, nâtık nefs114 ayrımını benimsemiştir.115
Ona göre nefsin, arzu (şehvânî), öfke (gazabî) ve düşünme (nâtık) olmak üzere üç gücü bulunmaktadır ve bunları aynı zamanda “nefsler”
olarak isimlendirmek de mümkündür. Huylardan bazısı bu güçlerin
her birisinde ortak olabilirken bazısı sadece nefsin iki gücüne bazısı da
nefsin sadece tek bir gücüne özgüdür.116 Aşağıda daha ayrıntılı olarak
değinileceği üzere Yahya İbn Adî nefsin bu güçleri arasında en fazla önemi “düşünme gücüne” vermektedir. Çünkü diğer iki gücün kontrolü ve
eğitilmesi düşünme gücünün onlar üzerindeki etkisi ve hâkimiyetine
bağlıdır.
Nefsin güçlerine ilişkin Yahya İbn Adî’nin kabul ettiği bu Platoncu tasnifi, kendisinden sonra gelen İbn Miskeveyh’in de benimsediğini
görmekteyiz. İbn Miskeveyh de nefsin düşünme, öfke ve arzu güçlerine
sahip olduğunu bunlardan birincisinden düşünme ve ayırt etme yetisinin, ikincisinden öfkenin, üçüncüsünden de yeme içme ve cinsel arzu
gibi bedensel arzuların meydana geldiğini belirtmektedir. Biraz aşağıda
da değineceğimiz üzere İbn Miskeveyh’in nefsle ilgili bu görüşlerinin
Yahya İbn Adî tarafından önceden ifade edildiğini görmekteyiz. İbn
Miskeveyh de tıpkı Yahya İbn Adî gibi nefsin bu güçlerinin aynı zamanda “nefsler” olarak isimlendirildiğini belirtir.117 Bu anlamda birbiriyle aynı isimde ve yaklaşık kırk yıllık bir zaman aralığı içinde yazılmış118
iki eser arasındaki benzerlik dikkat çekicidir.
Nefsin güçleriyle ilgili Yahya İbn Adî ve İbn Miskeveyh tarafından
kabul gören bu tasnif Nasîrüddin Tûsî tarafından ise benimsenmemiş113 Aristoteles, On The Soul, (The Works Of Aristotle içinde), I, 645. Krş. Türkçe
çev., Zeki Özcan, Ruh Üzerine, s.81; Arapça çev. İshak b. Huneyn, Fi’n-nefs, nşr.
Abdurrahman Bedevî, s.36.
114 Platon, Devlet, s.115-120.
115 İbn Adî’nin nefsin güçleriyle ilgili görüşleri hakkında ayrıca bk. Kaplan, s. 6360.
116 Yahya İbn Adî, Tehzîb, s.74.
117 İbn Miskeveyh, s.15. Krş., Türkçe çev., s.22-23.
118 Macid Fahri, İslam Ahlâk Teorileri, s.145.
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tir. Tûsî, bu konuda Aristotelesçi nebatî, hayvanî ve insanî nefs taksimini kabul etmiştir.119 Bunlara değindikten sonra Yahya İbn Adî’ye göre
nefsin güçlerini ayrı ayrı ele alabiliriz.
Arzu Gücü (Şehvânî Nefs)
Arzu gücü ya da arzu eden nefs, insan ve diğer tüm canlılarda ortak
olarak bulunmaktadır. Düşünürümüze göre nefsin bu gücü sayesinde
insan yeme, içme ve cinsel münasebette bulunma gibi bedensel arzu ve
hazlara yönelir. Ancak nefsin bu gücü kontrol altına alınmadığında insan hayatı üzerinde çok etkili olur ve insanı kendi arzuları doğrultusunda yönlendirir. Durum bu şekilde olunca onun kontrolü ve eğitilmesi
daha da zorlaşır. Nefsin bu gücü sürekli arzu peşinde koştuğundan ve
bu, insanlarla diğer canlılar arasında ortak olduğundan, böyle bir durumda insan daha çok hayvanlara benzemeye başlar. Çünkü artık insanın amacı ve gayreti yalnızca arzulara ve hazlara yönelmiş olur.120
Yahya İbn Adî’nin belirttiğine göre insanların arzuları ve hazları konusunda farklı huylara sahip olmalarının nedeni onlardaki arzu gücünün farklı durumlara sahip olmasıdır. Nefsteki bu arzu gücünün durumuna göre insanlardan bazıları iffetli iken bazıları kötülük içinde olabilmektedir. İşte bu durumun nedeni insanlardaki arzu gücünün farklı
durumlarda olmasıdır. Şöyle ki; eğer insan arzu nefsini eğitip olgunlaştırırsa arzu gücünü kontrol edebilir ve böylece iffetli birisi olur. Bunun
aksine arzu nefsini başıboş bırakıp ihmal ederse, arzu gücü sahibini etkisi altına alacağından, insan kötü birisi olur. Bundan ötürüdür ki insanın kendi idaresi ve takibi altında olması için arzu gücünü eğiterek
olgunlaştırması şarttır. İşte insan bunu yaparsa arzu nefsini ihtiyacı olan
yerlerde kullanabilir ve çirkin zevkler ile değersiz arzular gibi gerekli olmayan yerlerde de ondan uzak durabilir.121 Her ne kadar Yahya İbn Adî
bunu açıkça zikretmemiş olsa bile, arzu gücünü kontrol eden kimselerin iffetli, kontrol edemeyenlerin ise iffetsiz olacağını belirtmesinden
119 Tûsî, s.35-37.
120 Yahya İbn Adî, Tehzîb, s.74-75.
121 Yahya İbn Adî, Tehzîb, s.76.
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iffet ve iffetsizliğin arzu gücüyle ilgili bir fazilet veya rezilet olduğu anlaşılmaktadır.
Öfke Gücü (Gazabî Nefs)
Öfke gücü de arzu gücü gibi yalnızca insanlarda bulunmayıp insanlar ve hayvanlarda ortak olarak bulunmaktadır. Bunu belirttikten sonra
Yahya İbn Adî nefsin bu gücünün ne gibi özellikleri olduğunu açıklar.
Buna göre nefsin bu gücü ile insanda öfke, cüretkârlık ve üstünlük kurma hisleri meydana gelmektedir.122
Öfke gücü arzu gücünden daha baskındır ve insanı etkisi altına aldığında ona arzu gücünün verdiği zarardan daha fazla zarar verebilir. Bu
durumda öfke gücünün etkisindeki bir insan daima bozgunculuk çıkartır, cüretkâr olur ve intikam peşinde koşmaya başlar. Düşünürümüze
göre eğer bu huylar insanda süreklilik oluşturursa, bu durumdaki birisi
insanlardan çok yırtıcı hayvanlara benzemeye başlar. Öfke gücünün insana verdiği zarar yalnızca bunlarla sınırlı da değildir. Eğer insan birine
karşı öfkelenir ve bu kişiden intikam almaya güç yetiremezse kendine
zarar vermeye başlar, hatta kendini tokatlayıp, saçını-sakalını yolarak
kendisini küçük düşürecek davranışlar sergiler.123
Ayrıca öfke gücünün etkisinde olan bir insan daima insanlara üstünlük kurma ve onlardan intikam alma isteğinde bulunacak ve sürekli bir
düşmanlık durumu içinde olacaktır. Peşinde koştuğu bu türden şeyler
ise insanı düşman sahibi yapacak ve başkaları da daima bu insana karşılık verecektir. Çünkü böyle bir kimsenin gözünde üstünlük kurma ve
başkalarına lider olma hırsı olduğundan, herhangi bir meşru yöntem
olmasa da kişi, gayr-i meşru yollardan bu istediklerini elde etme çabasında olacaktır.124
Ancak insanların öfke gücü karşısındaki durumları da birbirinden
farklıdır. Çünkü onlardan bazısı öfkeli ve bozguncu olabilirken bazısı
ağır başlı ve yumuşak huylu bir kişiliğe sahip olmaktadır. İşte insanların
122 Yahya İbn Adî, Tehzîb, s.76.
123 Yahya İbn Adî, Tehzîb, s.77.
124 Yahya İbn Adî, Tehzîb, s.77-78.
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öfke gücünün etkisindeki huylar konusunda bu şekilde bir çeşitlilik arz
etmesinin nedeni onlardaki öfke gücünün farklı durumlarda olmasıdır.
Örneğin öfke gücünü kontrol edip eğiterek yumuşak huylu ve ağır başlı
olmayı başarabilmiş insanlar olduğu gibi öfke gücünü eğitmeyip, ihmal
edip de onun kontrolünde olan zalim ve öfkeli olan insanlar da bulunmaktadır. Öfke gücü orta seviyeli (mütevassıtatü’l-hâl) olan kişi ise
öfke gücünü eğitmiş olacağından öfke ve intikam peşinde koşmayan,
yumuşak huylu bir kimse haline gelir. Bunun için insanın öfke nefsini
kontrol ederek ondaki öfke gücünü eğitmeye önem göstermesi gerekir.125
Düşünürümüze göre çirkin işlerden uzak durmak ve hak edilen gerçek liderliği arzulamak öfke gücüne ait faziletlerdir. Bu şekilde insan
öfke gücünün etkisiyle meşru olmayan yöntemlere dayanarak hak edilmeyen liderliği elde etme peşinde koşmayacaktır. İnsan öfke gücünü
eğitir ve olgunlaştırırsa onu kendi kontrolüne alır, güzel işlerde kullanır
ve bu şekilde doğru bir yöntem elde etmiş olur.126
Düşünme Gücü (Nâtık Nefs)
Düşünme gücü, insanın ahlâkî yetkinliği açısından nefsin güçlerinden en çok öneme sahip olanıdır. Çünkü insan düşünen nefsle diğer
tüm canlılardan ayrılmaktadır. Yahya İbn Adî insanın düşünme (fikr)
ve ayırt etme (temyîz) yetileriyle diğer canlılardan ayrıldığını belirtmektedir. Düşünürümüzün zikrettiği bu iki yeti ise insandaki düşünen
nefsten sâdır olmaktadır. Düşünen nefsin bahsedilen bu iki yetisinden
başka bir de hatırlama (zikr) ve anlama (fehm) yetileri bulunmaktadır.
İnsanın ahlâkî yetkinliği açısından düşünen nefs son derece önemlidir.
Zira güzel olan şeylerin güzelliğini ve çirkin olanların da çirkin oluşunu
insan yalnızca nefsin düşünme gücüyle idrak edebilir. Ayrıca insan düşünme gücüyle nefsin diğer iki gücü olan arzu ve öfke güçlerini kontrol
edebilir. Düşünme gücünün insana sağladığı başka bir fayda ise işlerin
sonunu önceden görüp onları karşılayabilme fırsatı sağlamasıdır.127 Gö125 Yahya İbn Adî, Tehzîb, s.78.
126 Yahya İbn Adî, Tehzîb, s.78.
127 Yahya İbn Adî, Tehzîb, s.79.
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rüldüğü gibi insan iyi veya güzel olan şeylerle kötü ya da çirkin olanları ancak düşünme gücüyle ayırt edebilmektedir. Bu durumda aslında
insanın faziletleri ve reziletleri idrak etmesinin ancak düşünme gücüyle
mümkün olduğunu ve bu yeti olmadıkça insanın ahlâkî değerleri idrak
edemeyeceğini söylemek mümkündür.
Nefsin düşünme gücüne ait başta gelen faziletler düşünen nefsin ilimleri ve âdâbı elde etmesi, sahibini reziletlerden ve çirkinliklerden alıkoyması ve nefsin diğer güçlerini kendi kontrolüne almasıdır.128 Yahya İbn
Adî’nin ahlâk felsefesinde nefsin düşünme gücü; diğer iki gücün kontrol
edilip yönetilmesi bu güce bağlı olduğundan dolayı çok önemlidir. Bunun için nefsin bu gücüne önem verilmeli ve bu yeti fazlasıyla geliştirilmeli ki onun sayesinde diğer güçleri de faziletlere ulaştırmak mümkün
olabilsin.
İnsanların bazısında iyiliğin bazısında da kötülüğün fazla bulunması
ve faziletler karşısındaki durumlarının birbirlerinden farklı olmasının
başlıca nedeni, onlardaki düşünme gücünün farklılık arz etmesidir. Şöyle
ki düşünme gücünü geliştirmiş olup da nefsteki arzu ve öfke güçlerini
kontrol edebilen kimseler iyi ve faziletli insanlar oldukları hâlde, düşünme gücünü diğer iki güce hâkim ve üstün hale getiremeyen insanlar kötü
ve faziletsiz kimseler olurlar. Görüldüğü üzere ahlâkî yetkinlik açısından
düşünme gücüne düşen rol büyüktür. Çünkü insan davranışlarının
kaynağı olan nefsin güçlerinin, kendilerine özgü faziletlere ulaşabilmesi,
düşünme gücünün onları kendi hâkimiyetine almasına ve böylece onların eğitiminin mümkün olmasına bağlıdır. Ancak bunların gerçekleşebilmesi ise insanın düşünme ve ayırt etme güçlerini kullanabilmesiyle
imkân bulmaktadır.129
C. İYİLİK VE KÖTÜLÜK AÇISINDAN İNSAN DOĞASI
Yahya İbn Adî iyilik ve kötülük problemiyle ahlâkî bir mesele olarak
ilgilenmiştir. Ona göre problem şudur: Acaba insanlarda iyilik mi yoksa kötülük mü daha baskın ve fazladır? Acaba insanlar daha çok güzel
128 Yahya İbn Adî, Tehzîb, s.79.
129 Yahya İbn Adî, Tehzîb, s.81-82.
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ahlâka ya da huylara mı sahiptir yoksa kötü ahlâka ya da huylara mı sahiptir? İnsan doğası iyi mi yoksa kötü müdür?
Yahya İbn Adî’ye göre insanların birçoğu kötü ahlâklıdır ve kötü
alışkanlıklar insanları etkisi altına almıştır.130 Hatta ona göre kötü ahlâktan kurtulabilmiş çok az insan vardır. Aslında bu konuda insanlar
arasında çeşitlilik ve derecelilik söz konusudur. Kimisi daha az kötü
olduğu halde kimisi daha fazla kötüdür. Buna rağmen insanların çoğu
kötü ahlâklıdır ve güzel ahlâk sahibi kişiler oldukça azdır. Çünkü insan
doğasında kötülük (şerr) baskındır.131
Yahya İbn Adî’nin ifadelerine göre tabiatı iyi olan insanlar da vardır
ancak bu kişilerin sayısı gerçekten azdır; kötü ahlâk üzere olan insanlar
ise daha fazladır. İnsanın tabiatında kötülük baskın olduğundan eğer
insan kendi tabiatına bırakılır da düşünme ve ayırt etme gücünü kullanmazsa hayvanlarla eşit düzeyde olur ve onlarla aynı huyları paylaşır.
Çünkü insan sadece düşünme ve ayırt etme gücüyle hayvanlardan ayrılmaktadır.132 Düşünürümüzün insan doğasında kötülüğün baskın olduğunu şiddetle vurgulaması, onun bu fikrinde, mensup olduğu Hıristiyanlık dinindeki inançların etkisi olup olmadığı sorusunu akla getirmektedir. Ancak bu konu, düşünürün en azından teolojiyle ilgili eserlerinin incelenerek buradan elde edilecek argümanlarla desteklenmeye
muhtaç bir husustur.
Tabiatında kötülük olan insanların durumunu incelemeye devam
edecek olursak düşünürümüze göre bu insanlar, düşünme ve ayırt etme
güçlerini kullanarak kötü huyları fark edip onlardan sakınabilirler. Bu
düzeyde olmayıp da düşünme gücünü kullanamayan kimseler ise uyarma yoluyla kötülüklerden sakınır. Eğer bazı insanlar uyarma yoluyla da
iyiliğe yaklaşamazlarsa bu insanlar tedricî olarak ahlâkî eğitim ve öğretimle güzel ahlâkı elde edebilirler. Son olarak bu da fayda vermezse kötü ahlâklı insanlara sakındırma, baskı ve korkutma yöntemleriyle ahlâkî

130 Yahya İbn Adî, Tehzîb, s.71.
131 Yahya İbn Adî, Tehzîb, s.71.
132 Yahya İbn Adî, Tehzîb, s.71.
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eğitim verilmeye çalışılır.133 Görüldüğü üzere Yahya İbn Adî, kötü tabiatlı kişilerin ahlâkî gelişiminde uyarma, eğitim ve son çare olarak korkutma yöntemlerini kapsayan bir süreci temel almaktadır. Yani insanlar
düşünme ve ayırt etme güçlerini kullanabilme yetisi ve düzeyine göre
bu metotlarla ahlâkî gelişimini tamamlayabilmektedirler. Ancak düşünürümüzün ifadelerine göre aslında insan, doğasında bulunan düşünme yetisini kullanarak kendi gayretiyle de ahlâkî gelişimini tamamlama
fırsatı bulabilmektedir.
Güzel huylara gelince Yahya İbn Adî, bunun bazı insanlarda tabiî
olarak bulunduğunu söylemekle birlikte bu tür insanların fazla olmadığını belirtir. Ancak diğer insanlar da eğitim ve alışkanlık yoluyla bu güzel huylu insanların düzeyine ulaşabilirler. Bu düşüncesiyle Yahya İbn
Adî ahlâkî eğitimin imkânına da işaret etmiş olmaktadır. Fakat burada
düşünürümüz özünde kötü olan bazı insanlardan bahseder ki bunların
ahlâken düzelmesi mümkün değildir. İşte bu tür insanlar, doğası iyiliği kabul etmeyen kimselerdir ve onların düzelmesi konusunda ümit
yoktur. Buna rağmen Yahya İbn Adî belli bir düzeyde güzel ahlâkı elde
etmiş olup da eksikliği olan insanların da kötü olarak görülemeyeceği
ve kendilerindeki iyilik derecesine göre iyi olarak adlandırılacağını belirtir.134
Tüm bunlar göz önüne alındığında Yahya İbn Adî’ye göre insanların, doğasında güzel ahlâkı barındıran kişiler ve kötü ahlâkı barındıran
kişiler olmak üzere ikiye ayrıldığı görülmektedir. Ancak burada kötümserliğin daha baskın olduğunu, kötü ahlâkın ve kötülüğün insanın doğasında daha baskın ve yaygın olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü düşünürümüzün ifadelerine göre güzel ahlâk sahibi insanlar gerçekten çok az olduğu gibi, özü iyiliği kabul etmeyen ve asla ahlâkî gelişimin
mümkün olmadığı insanlar bile vardır.
Yahya İbn Adî’nin insanlar arasında hem iyilerin hem de kötülerin
olabileceği şeklindeki düşüncesinin kaynağı araştırıldığında onun bu
133 Yahya İbn Adî, Tehzîb, s.72.
134 Yahya İbn Adî, Tehzîb, s. 73.
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konudaki görüşlerinin Galen’in düşünceleriyle kısmen benzeştiği görülmektedir.135 Yahya İbn Adî’nin halefi İbn Miskeveyh’ten öğrendiğimiz
kadarıyla Galen, bu konu hakkında düşünürümüzün fikirleriyle benzer
bir biçimde insanlar arasında hem iyi tabiatlı hem de kötü tabiatlı kimselerin bulunduğunu; iyi tabiatlı insanlara oranla kötülerin daha fazla
olduğunu belirtmektedir. Yine Galen’e göre iyi tabiatlı kimseler kötüleşemeyecekleri gibi kötüler de iyiliği elde edemezler. Yahya İbn Adî de
tıpkı Galen gibi özündeki kötülükten dolayı düzelmesinin mümkün
olmadığı insanlardan bahsetmektedir. Ancak Yahya İbn Adî’den farklı
olarak Galen’in sınıflamasında bu iki tür insana eklenen başka bir grup
insan vardır ki bu insanlar kötüler ve iyiler arasında yer alan orta halli
kimselerdir ve onların ahlâkî eğitim vasıtasıyla iyiliği elde etmesi mümkündür.136
D. FAZİLETLER VE REZİLETLER
Yahya İbn Adî, birbirinin karşılığı olacak şekilde yirmi tane fazilet
yirmi tane de rezilet saymaktadır.137 Bu fazilet ve reziletleri ele alırken
Yahya İbn Adî, çok açık olarak vurgulamasa da yer yer bazı reziletlerin,
faziletlerin ifrat ve tefrite varmış şekli olduklarını ima etmektedir. Bazı
reziletlerin ise karşısındaki faziletin (erdemin) tam zıttı olduğu açıkça
belirtilmektedir. Ama kesin olan şu ki Yahya İbn Adî’nin ortaya koyduğu faziletler ve reziletler sıralamasında faziletler ve reziletler, birbirine
karşılık gelecek şekilde belirlenmiştir. Yahya İbn Adî’nin sistemindeki
faziletler ve reziletler şunlardır:
135 Galen’in ahlâk hakkındaki eserinin İslam dünyasına intikal ettiği bilinmektedir.
Bu konuda bk. İbnü’n-Nedîm, Fihrist, s.352. Yahya İbn Adî’den önce Ebû Bekir
Râzî de ahlâk hakkındaki görüşlerinde Galen’den istifade ettiğini belirtmekte ve
bazı konularda onun görüşlerini zikretmektedir. Bu konuda bk. Ebû Bekir erRâzî, Kitâbu’t-tıbbı’r-rûhânî, s.35. Krş. Türkçe çev. Ruh Sağlığı, s.74. Daha geniş
bilgi için bk. Hüseyin Karaman, Ebû Bekir Razî’nin Ahlâk Felsefesi, s.51, 53, 56,
58, vd.
136 İbn Miskeveyh, s.32-33. Krş. Türkçe çev. s.37-38.
137 Kaplan 19 fazilet 20 rezilet saymaktadır; bk. Ümmühani Kaplan, s.36-50.
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FAZİLETLER
1-İffet
2-Kanaat
3-Sakınma (Tasavvun)
4-Yumuşak Huyluluk (Hilm)
5-Ağırbaşlılık (Vakâr)
6-Sevgi (Vüdd)
7-Merhamet
8-Vefa
9-Emanete Riayet Etmek
(Edâü’l-Emâne)
10-Sır tutmak (Kitmânu’s-Sır)
11-Tevazu
12-Güler Yüzlü Olmak (Bişr)
13-Doğru Sözlülük (Sıdku’lLehce)
14-İyi Niyetli Olmak
(Selametü’n-Niyye)
15-Cömertlik (Sehâ)
16-Yiğitlik (Şecâat)
17-İyilikte Yarışmak
(Münâfese)
18- Zorluklara Sabır (es-Sabru
‘inde’ş-Şedâid)
19-Yüce Gayelilik (İzâmu’lHimme)
20-Adalet

REZİLETLER
1-İffetsizlik (Fücûr)
2-Aç Gözlülük (Şereh)
3-Bayağılık (Tebezzül)
4-Saldırganlık (Sefeh)
5-Ciddiyetsizlik (Hark)
6-Aşk
7-Merhametsizlik (Kasâve)
8-Vefasızlık (Gadr)
9-Hıyanet
10-Sırrı İfşa Etmek
11-Büyüklenme (Kibir)
12-Asık Suratlı Olmak (Abûs)
13-Yalancılık (Kizb)
14-Kötü Niyetli Olmak (Hubs)
15-Cimrilik (Buhl)
16-Korkaklık (Cübn)
17-Haset
18-Sıkıntılar Karşısında Aşırı
Kaygı (el-Cezâ ‘inde’ş-Şidde)
19-Düşük Gayelilik (Sıgâru’lHimme)
20-Zulüm (Cevr)

Yahya İbn Adî, nefsin Platoncu üçlü taksimini kabul etmesine rağmen dönemin diğer ahlâk yazarlarının aksine nefsin bu taksimine karşılık gelen sistematik bir faziletler tablosu ortaya koymamakta, bunun
yerine ayrım yapmaksızın nefsin güçlerine karşılık gelen uzun bir liste
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sunmaktadır.138 Hâlbuki kendisine çok yakın bir zamanda yaşamış olan
İbn Miskeveyh, bu Platoncu nefs taksimindeki her bir nefse karşılık gelecek bir fazilet ve rezilet zikreder ve onların birbiriyle uyumundan da
başka bir faziletin ortaya çıktığını belirtir. İbn Miskeveyh’e göre arzu
gücü, öfke gücü ve düşünme güçlerinin her birinden sırasıyla “iffet”,
“yiğitlik” ve “hikmet” faziletleri, bunların birbirleri arasındaki uyumdan da adalet fazileti meydana gelmektedir. Filozofa göre bu faziletler
diğer tüm faziletlerin cinsleri olacak şekilde temel faziletlerdir ve bunların altına giren başka faziletler de bulunmaktadır.139 Yahya İbn Adî
ise, bu şekilde bir takım ana faziletler ve onların kapsamına giren alt
faziletlerden bahsetmez. Bununla birlikte düşünürümüz bazı fazilet ve
reziletlerin diğer bazı fazilet ve reziletlerin bileşiminden meydana geldiğini ifade eder.
Çift Yönlü Huylar ve Ahlâkî Değerin Göreliliği
Yahya İbn Adî’nin huylarla ilgili özgün bulduğumuz bir tarafı, düşünürümüzün tek bir huyun hem fazilet hem de rezilet olabilecek şekilde
şartlara ve duruma göre değişiklik arz ettiği yönündeki fikridir. Şöyle ki
Yahya İbn Adî, fazilet ve reziletleri sıraladıktan sonra bunların dışındaki
bazı huyları ele almaktadır ve bu huylar bir önceki başlıkta ele aldığımız
huylardan farklı olarak bazı kişilerde ve şartlarda fazilet, bazılarında ise
rezilet olacak şekilde bir “çift yönlülük” arz etmektedir.140 Yani bu huylara yüklenen ahlâkî değerin fazilet mi yoksa rezilet mi olduğu bir tür
“görelilik”141 taşımaktadır.
Buna göre hem fazilet hem de rezilet olabilecek şekilde ahlâkî değeri göreli olan huylar şunlardır: Övülmeyi sevmek (hubbu’l-kerâme),
süslenmeyi sevmek (hubbu’z-ziyne), övgüye karşılık vermek (el-mücâzât ale’l-medh) ve zühd. Kısaca bunlara değindikten sonra bu davranışları tek tek inceleyip hangi şartlarda fazilet hangi şartlarda rezilet
138
139
140
141

Macid Fahri, İslam Ahlâk Teorileri, s.147.
İbn Miskeveyh, Tehzîb, s.16-17.
Yahya İbn Adî, Tehzîb, s. 101.
Bu konuda ayrıca bk. Kaplan, s.49.
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olduklarını ele alarak ahlâkî değerlerdeki göreliliğin sebeplerini araştırabiliriz.
Övülmeyi sevmek (Hubbü’l-kerâme): İnsanın saygın görülmeyi,
onurlandırılmayı ve övgüyle karşılık görmeyi sevmesidir. Bu huy gençler ve çocuklar için güzeldir. Çünkü övülmeyi sevmek onları faziletleri
elde etmeye teşvik eder. Nitekim genç birisi kendinde görülen bir faziletten ötürü övüldüğünde bu durum onu faziletleri arttırmaya sevk
eder. Başka insanlar için ise bu huy noksanlık olarak görülür.142 Görüldüğü gibi bu huy gençlerin ahlâkî eğitiminde onları teşvik edici olduğundan gençlerde müsamahayla karşılanmakta ancak başka insanlarda
ise rezilet olarak görülmektedir.
Süslenmeyi sevmek (Hubbü’z-zîne): Süslü elbiseler giymek, hizmetçiler, yardımcılar, araçlar ve bineklerle gösteriş yapmaktır. Bu huy
da hükümdarlar, önemli kişiler, gençler, zarif kimseler, müreffeh yaşam
tarzına sahip olanlar ve kadınlar için güzeldir. Ancak rahipler, zâhidler, yaşlılar, ilim ehli olanlar ve özellikle hatip, vaiz ve dinî liderler için
gösteriş ve süslenmek çirkindir. Onlar için güzel olan süslenmek yerine süsten uzak ve kendilerini daha ciddi gösterecek kıyafetler içinde
olmak, hatta kilise ve mescitlere devamlılık göstererek aşırı nimetten
kaçınmaktır.143 Bu davranışın ahlâkî değeri de insanların şartlarına ve
konumlarına göre değişmektedir. Yahya İbn Adî dinî liderlerin ve âlimler sınıfına girecek insanların zâhidâne bir hayat sürmesinin daha hoş
görüleceğini, bunun için onların süs ve gösterişten kaçınmaları gerektiğini ve süslenmenin onlarda rezilet olduğunu belirtmektedir. Diğer
bazı insanlarda ise süslenmek rezilet olarak görülmemektedir. Düşünürümüzün özellikle din adamları için bir tür zühd hayatını öne çıkardığı
anlaşılmaktadır.
Övgüye karşılık vermek: Bu davranış, insanın kendini öven birisine
aynı şekilde övgüyle karşılık vermesi, insanların bir araya geldiği yerlerde bu insana karşı övgü dolu sözler dillendirmesidir. Bu huy hükümdar ve liderlerde hoş karşılanmaktadır. Sıradan insanlarda ise rezilettir.
142 Yahya İbn Adî, Tehzîb, s. 101.
143 Yahya İbn Adî, Tehzîb, s.101-102.

 │ تهذيب األخالقXLIX

Hükümdar ve lider konumundaki insanların kendilerini öven kimselere
övgüyle karşılık vermeleri kendilerinin daha çok övülmelerine imkân
verir. Onların övgüyle anılması ise güzel bir durumdur ve dolayısıyla onların kendilerini övenlere aynı şekilde övgüyle karşılık vermeleri
gerekir. Ancak burada düşünürümüz hükümdarları da övgü dolu sözler duymaya ve kendilerine dalkavukluk edilmesine düşkün olmamaları gerektiği şeklinde uyarmaktadır. Buna göre övgüye övgüyle karşılık vermek hükümdarlarda güzel bulunmaktadır çünkü onların övgüyle
anılması gerektiği gibi yerilmekten de kaçınmaları gerekir. Öyleyse bu
kişiler kendilerini övenleri teşvik etmek adına onlara güzel karşılık vermelidirler.144
Zühd: Yahya İbn Adî’nin ahlâk felsefesinde fazilet ve rezilet oluşu
görelilik arz eden son huy da zühddür. Zühd mal, gösteriş ve kazanca
karşı fazla ilgili olmamaktır. Aynı zamanda dünyayı, onun güzelliklerini ve lezzetlerini hafife almaktır. Bu huy, âlimler, dinî liderler, hatipler,
vaizler, âhiret hayatını ve ölümden sonraki kalıcılığı arzulayanlar için
bir fazilettir. Ancak hükümdar ve asiller için bu huy bir fazilet sayılmaz.
Hükümdar olan kimse zâhid olursa eksik kalır. Çünkü onun yönetimi
ancak mal biriktirme, gösteriş ve hazinelerle ayakta kalır. Bunlar mülkünü korumak, elindekileri tutabilmek ve yönetimi altında bulunanları kontrol edebilmek için gereklidir. Ancak tüm bunlar zühdle birlikte
olamayacak şeylerdir.145 Bu yüzden hükümdarlarda zühd fazilet sayılmaz.
Görüldüğü gibi Yahya İbn Adî bu dört huyun farklı durum ve şartlarda hem fazilet hem de rezilet olabileceği düşüncesindedir ve bu nedenle söz konusu davranışları tek başına faziletler ya da reziletler arasına
almamıştır. Yukarıda da belirtildiği üzere bu huylar farklı şartlardan dolayı kimi insanlarda fazilet, kimilerinde ise rezilet sayılmaktadır. Yahya
İbn Adî’nin bu tavrının, anılan huyların pratik yaşamdaki etkisini gözetiyor olmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz.

144 Yahya İbn Adî, Tehzîb, s.102-103.
145 Yahya İbn Adî, Tehzîb, s.104.
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E. YETKİN İNSAN VE YETKİNLİĞE ULAŞTIRAN YÖNTEM
Yahya İbn Adî’nin ahlâk düşüncesinde ahlâkî yetkinlik konusu ve
bu yetkinliğe ulaştıran yöntem, önemli bir yer tutmaktadır. Düşünürümüz ahlâkî yetkinliğe erişmiş olan insanın tarifini yaptıktan sonra,
vasıflarını ayrı ayrı ele almakta ve bu yetkinliğe ulaştıran metodun ne
olduğu üzerinde durmaktadır. Biz burada düşünürümüzün tarif ettiği
yetkin insanı ve onun özelliklerini araştıracağız. Bunu yaparken de düşünürümüzün tarif ettiği bu yetkinliğinin ütopik ve ulaşılması imkânsız
bir durum mu, yoksa elde edilmesi mümkün bir hâl mi olduğu sorularına yanıt vermeye çalışacağız. Düşünürümüzün “yetkinlik” konusunu
ele alırken bu anlamı karşılayacak şekilde Arapça “tamâm” ve “kemâl”146
kelimelerini kullandığını da burada belirtmekte yarar vardır.
Buna göre Yahya İbn Adî ahlâkî yetkinliği elde etmiş ve güzel huyları
kendinde toplamış olan insanı şu şekilde tarif etmektedir: “Yetkin insan (el-insânü’t-tâmm), herhangi bir fazileti yitirmemiş ve herhangi bir
rezilet ile de kirlenmemiş olan kişidir.”147 Görüldüğü gibi bu tarife göre
ahlâkî yetkinliğe ulaşmış kişi hem kendinde tüm faziletleri toplamış ve
hem de hiçbir rezilete bulaşmamış olmalıdır. Yahya İbn Adî’nin bu tarifine göre ahlâkî yetkinlik sanki daha çok ideal ve teorik, hatta ulaşılması
çok zor bir hal gibi durmaktadır. Düşünürümüzün şu ifadeleri de bu
yorumu desteklemektedir: “Ancak çok az insan bu yetkinlik düzeyine
ulaşır ve insan bu düzeye ulaşınca insanlardan çok meleklere benzemiş
olur.”148 Yahya İbn Adî’nin yetkin insanı “insandan çok meleğe benzer”
şeklinde tarif etmesi bu yetkinliğin ütopik ve ulaşılması zor bir durum
olduğunu aslında gayet iyi bir şekilde açıklamaktadır. Yine o, insanın
noksanlıklarla yaratıldığını ve tabiatında kötülükler olabileceğini de belirtmektedir. Bunun yanında düşünürümüze göre çok az insan nefsini
bütün ayıp ve noksanlıklardan arındırarak tüm fazilet ve iyilikleri kuşatabilecek düzeye erişir.149
146
147
148
149

Bk. Yahya İbn Adî, Tehzîb, s.122-123.
Yahya İbn Adî, Tehzîb, s.122. Bu konuda ayrıca bk. Kaplan, s.51-52.
Yahya İbn Adî, Tehzîb, s.122.
Yahya İbn Adî, Tehzîb, s.122-123.
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Yahya İbn Adî, yetkin insanın kendinde bulundurduğu bazı vasıfları da saymaktadır. Buna göre yetkin insan öncelikle kendindeki bütün huyları gözeten birisidir. Çünkü kendindeki huyları gözetip onların farkında olan kişi ayıpları hususunda dikkatli olacak ve kendisine
herhangi bir kusurun ilişmesinden sakınacaktır. Bunun dışında bütün
faziletleri de kendi davranışları haline getirecektir. Yetkin insan aynı zamanda yüce gayeli birisi olduğundan en yüksek mertebeyi edinmek isteyecektir. Çünkü bu kişi aslında yetkinliğin sûretine âşık olan ve güzel
ahlâktan haz alan bir kimsedir. Düşünürümüz yetkin insanın vasıflarını
sayarken daha da ileri giderek onun, “elde ettiği faziletlerle yetinmeyen
ve hatta olgunluğu kendi mertebesinden, yetkinliği (kemâl) de kendi
vasıflarından daha aşağıda gören bir kimse” olduğunu ifade etmekte ve
yetkin insanı yetkinliği bile kendinden daha aşağıda görecek derecede
idealize etmektedir.150
Sonuç olarak Yahya İbn Adî’nin ahlâk düşüncesinde yetkin insanın
tüm faziletleri elde etmiş ve tüm reziletlerden arınmış birisi olduğunu
ve bunun aslında pratik olarak gerçekleşmesi zor ve ideal bir düşünce
olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Yahya İbn Adî, yetkin insanın meleklere
benzediğini belirtmekle bizce bunu kendisi de ifade etmiş olmaktadır.
Zaten düşünürümüze göre bütün kusurlarından arınmış insanları bulmak gerçekten çok zordur.

150 Yahya İbn Adî, Tehzîb, s.123.
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TEHZÎBÜ’L-AHLÂK
AHLÂK EĞİTİMİ

Yazan
Ebû Zekeriyya Yahya İbn Adî
Allah’ın rahmeti onun üzerine olsun

تهذيب األخالق

تأليف

أبو زكريا يحيى بن َع ِدي
الل عليه
رحمة ّ

Ahlâk Eğitimi isimli bu kitap, değerli ve büyük filozof, Ebû Zekeriyya Yahya İbn Adî’nin (Allah onun ruhunu yüceltsin) telifidir. Yahya İbn
Adî şöyle demiştir:
[BİRİNCİ BÖLÜM]
[MUKADDİME]

5

Bil ki insan, düşünme ve ayırt etme gücüne sahip olmakla diğer bütün canlılardan ayrılır. O, seçimde bulunurken ayırt etme gücünü terk
etmedikçe ve amaçladığı şeylerde tutkusu ona galip gelmedikçe, daima
işlerin en faziletlisini, mevkilerin en şereflisini ve elde edilecek şeylerin
10

en güzelini ister.
İnsanın kendisi için seçtiği, bu konuda sonuna ulaşmadan vazgeçmediği ve nihai noktasına erişmeden daha azına razı olmadığı en güzel şey, kendi yetkinliği ve olgunluğudur. Bütün hallerinde faziletlerin
kurallarını edinip, her fiilinde reziletlerden uzak duracak şekilde, iyi ve

15

güzel ahlâkla kendini eğitmesi; kötü ve çirkin ahlâktan da kaçınması insanın yetkinliği ve olgunluğundandır. Hâl böyle olunca, insanın,
ayıplardan uzak her güzel huyu kazanmak istemesi; kusurdan arınmış
güzel ahlâkı elde etmeye çabalaması zorunlu olmaktadır. Ayrıca o, kötü
ve çirkin hasletlerin her birinden kaçınmaya çabalamalı, gayretini kötü

20

ve bayağı vasıflardan kurtulmaya yöneltmelidir. Öyle ki bu şekilde insan, ahlâkını eğitip yetkinliğe ulaşacaktır. Ayrıca nezaketiyle güzellik
kisvesine bürünecek, beyefendi ve asil kimselerle yarışabilecek, şeref ve
asalet derecelerinin zirvesine ulaşacaktır. Ancak bazen bu mertebe ve
mevkie ulaşmayı arzu edip de henüz yolun başında olanlar için, kazan-

25

maya çalıştıkları güzel vasıflar bilinmiyor yahut korunmak istedikleri
çirkinliklerden tam olarak ayırt edilemiyor olabilir.

هــذا كتــاب (تهذيــب األخــاق) تأليــف الحكيــم األجـ ّـل الفاضــل أبــي
زكريــا يحيــى بــن َعـ ِـدي قـ ّـدس اهلل روحــه قــال:
[القسم األول]
[مقدمة]
5

اعلــم أن اإلنســان مــن بيــن ســائر الحيــوان ذو فكــر وتمييــز .وهــو أبــدا

يحــب مــن األمــور أفضلهــا ،ومــن المراتــب أشــرفها ،ومــن المقتنيــات
أنفســها ،إذا لــم يعــدل عــن التمييــز فــي اختيــاره ،ولــم يغلبــه هــواه فــي اتبــاع

أغراضــه.

وأولــى مــا اختــاره اإلنســان لنفســه ،ولــم يقــف دون بلــوغ غايتــه منــه ،ولــم

10

يــرض بالتقصيــر عــن نهايتــه ،تمامــه وكمالــه .ومــن تمــام اإلنســان وكمالــه
أن يكــون مرتاضــا بمــكارم األخــاق ومحاســنها ،ومتنزهــا عــن مســاوئها

ومقابحهــا ،آخــذا فــي جميــع أحوالــه بقوانيــن الفضائــل ،عــادال فــي كل

أفعالــه عــن طــرق الرذائــل .وإذا كان ذلــك كذلــك ،كان واجبــا علــى اإلنســان
أن يجعــل قصــده اكتســاب كل ِشــيمة ســليمة مــن المعايــب ،ويصــرف ِهمتــه
15

إلــى اقتنــاء كل خلــق كريــم خالــص مــن الشــوائب وأن يبــذل جهــده فــي
اجتنــاب كل خصلــة مكروهــة رديئــة ،ويســتفرغ ُوســعه فــي اطّــراح كل خلــة

مذمومــة دنيئــة؛ حتــى يحــوز الكمــال بتهذيــب اخالقــه ،ويكتســي حلــل

الجمــال بدماثــة شــمائله ،ويباهــي بحــق أهــل الســؤدد والفخــر ،ويلحــق

بالــذرى مــن درجــات النباهــة والمجــد .إال أن المبتــدئ بطلــب هذه المرتبة،
20

والراغــب فــي بلــوغ هــذه المنزلــة ،ربمــا خفيــت عليــه الخــال المستحســنة
التــي بغيتــه تحريهــا ولــم تتميــز لــه مــن المســتقبحة التــي غرضــه تو ّقيهــا.
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İşte bundan dolayı bizim, ahlâk hakkında, ahlâkın (huyun) ve onun
nedeninin ne olduğunu, onun kaç tür ve kısmının olduğunu açıkladığımız bazı şeyler söylememiz zorunludur. Burada biz, onunla ahlâklandığında sahibini, gıpta edilen biri haline getiren güzel ahlâkın ve kendisiyle damgalandığında kişiyi nefret edilen biri haline getiren kötü ahlâkın ne olduğunu açıklayacağız. Böylece faziletli insanların mertebesine
yükselme azmine ve değersiz, noksan kimselerin seviyesine düşmekten
kaçınan asil bir nefse sahip olan kişiler bu söylediklerimizi rehber edinecektir. Ayrıca güzel ahlâkla eğitilen kişide bir huy, seciye, alışkanlık
ve tabiat haline gelecek şekilde; güzel ahlâk türlerini alışkanlık haline
getirmenin ve onları kazanmanın; kötü ahlâktan da sakınmanın ve korunmanın yolunu insanlara göstereceğiz ki böylece kötü ahlâk üzere
yetişen ve onlardan hoşlanan; daima çirkin alışkanlıklar içinde olan ve
onlara aşina olan kişi, bununla [güzel ahlâkla] hidayet bulsun. İşte biz
bu [güzel ahlâkı edinmiş] insanı, bütün güzel huyları elde etmiş, ahlâkî
eğitimi almış yetkin insan olarak vasıflandırırız. Onun yolunu da kendisini yetkinliğe götüren ve yetkinliği onda muhafaza eden yol olarak
vasıflandırırız ki böylece yüksek mertebeyi arzulayanlar onun gibi olmayı istesinler ve en yüce gayeyi elde etmek isteyen kişiler onun hayatını örnek alsınlar.

Bu anlattıklarımızla, kusurları kendisini kuşattığı halde yetkinliğin zirvesinde olduğunu zanneden kişinin gözü de açılacaktır. Bu
durumdaki birisi, kendisine sürekli olarak kötü huylar anlatıldığında kendindeki kötü huyların farkına varır ve onlardan yüz çevirir.
25 Bu kötü huyları terk etmek ve onlardan arınmak için çabalar. Aynı
şekilde [bu anlattıklarımız sayesinde] övgüye değer huyların birçoğu kendinde bulunduğu halde bir kısmını elde edememiş olan kişi
de kendinde olmayan bu güzel huylara yönelir ve onların tamamını
kuşatmayı arzular. Yine anlatacağımız şeylerden, yetkinliğin ve ol30 gunluğun zirvesinde bulunan kişiler de yararlanabilir. Çünkü güzellikleri elde etmiş, araçları bakımından yetkin ve ahlâken eğitilmiş
olan birisi, sürekli güzel huyların ve hoş hikâyelerin anlatıldığını işitse ve onların kendi alışkanlık ve karakteri olduğunu görse bundan
dolayı kendisinde hoş bir haz ve ferahlatıcı bir sevinç meydana gelir.
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فمــن أجــل ذلــك  ،وجــب أن نقــول فــي األخــاق قــوال ،نبيــن فيــه :مــا
ّ
المرضــي منهــا ،المغبــوط
الخلــق ،ومــا ع ّلتــه ،وكــم أنواعــه وأقســامه؛ ومــا ُ
صاحبــه ،والمتخلــق بــه ،ومــا المســتثنى منهــا ،الممقــوت فاعلــه ،والمتوســم

بــه؛ ليسترشــد بذلــك مــن كانــت لــه همــة تســمو إلــى مبــاراة أهــل فضــل،
5

ونفــس أبيــة تنبــو عــن مســاواة أهــل الدنــاءة والنقــص .ونــدل أيضــا علــى
ّ
وتنكــب المذمــوم
طريــق االرتيــاض بالمحمــود مــن أنواعــه ،والتــدرب بــه،
ّ

يد ًناوعــادة ،وســجية وطبعــا،
للمرتــاض بــه َد َ
منهــا ،وتجنّبــه؛ حتــى يصيــر ُ
ليهتــدي بــه مــن نشــأ علــى األخــاق الســيئةِ ،
وألفهــا ،وجــرى علــى العــادات
10

ِ
األخــاق،
التــام ،المهــذب
الرديئــة ،وأنــس بهــا .ونصــف أيضــا اإلنســان
ّ

المحيــط بجميــع المناقــب الخلقيــة ،وطريقتــه التــي يصــل بهــا إلــى التمــام،
وتحفــظ عليــه الكمــال؛ ليشــتاق إلــى صورتــه مــن تشـ ّـوف إلــى الرتبــة العليــا،
ويحــن إلــى احتــذاء ســيرته مــن استشــرف الغايــة القصــوى.

وقــد يتنبــه أيضــا بمــا نذكــره مــن كانــت لــه عيــوب قــد اشــتبهت عليه ،وهو
15

مــع ذلــك يظــن أنــه فــي غايــة الكمــال .فــإن مــن هــذه حالــه ،إذا تكــرر عليــه
ذكــر األخــاق المكروهــة تيقــظ ِلمــا فيــه مــن ذلــك ،وأنــف منــه ،واجتهــد فــي
تركــه والتنــزه عنــه .وكذلــك إذا تصفــح األخــاق المحمــودة مــن كان جامعــا
ألكثرهــا ،عادمــا لبعضهــا قــدم إلــى التخلــق بذلــك البعض الذي هو عادم له،
وتاقــت نفســه إلــى اإلحاطــة بجميعهــا .وقــد ينتفــع ممــا نذكــره أيضــا مــن كان
فــي غايــة التمــام والكمــال .فــإن المهــذب األخالق الكامــل اآلالت ،الجامع

20

المحاســن ،إذا مــر بســمعه ذكــر الخالئــق الجميلــة والمناقــب النفيســة ورأى
أن تلــك هــي عادتــه وســجاياه ،كانــت لــه بذلــك لــذة عجيبــة ،وفرحــة ُمبهِ جة؛
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Tıpkı övülen kişinin, kendisini güzel bir şekilde öven ve faziletlerini
ortaya koyan kişiyi işittiğinde sevinç duyması gibi. Aynı zamanda bu
kişi, kendi ahlâkının kitaplarda yazıldığını ve güzellikle vasıflandığını
görünce bu durum, hayatını aynı şekilde sürdürmesi ve bu yolda devam
5 etmesi için onu teşvik eder.
[İNSANIN AHLÂKI (Huyları)]
Şimdi şöyle diyerek ahlâkı anlatmaya başlayabiliriz: Ahlâk (huy), insanın düşünüp tetkik etmeden kendisiyle fiillerini ortaya koyduğu, nefsin bir hâlidir. Ahlâk bazı insanlarda doğa ve mizaç olarak bulunabildiği
10 halde bazılarında ancak alışkanlık kazanma ve belli bir çaba sonucunda
oluşmaktadır. Mesela cömertlik, yiğitlik, yumuşak huyluluk, iffet, adalet ve bunların dışında birçok güzel huy (ahlâk), çoğu insanda herhangi
bir eğitim ve çaba göstermeksizin bulunabilir. Pek çok insanda durum
bu şekilde olduğu halde bazı insanlar ise güzel ahlâka eğitim yoluyla
15 ulaşır, başka bazıları da kendi alışkanlıkları üzere [olduğu gibi] kalır ve
bu şekilde hayatını devam ettirirler.
Yerilen huylara (ahlâka) gelince onlar birçok insanda mevcuttur:
cimrilik, korkaklık, zulüm ve fenalık gibi. Bu alışkanlıklar insanların
çoğuna galip gelmiştir ve onlara hükmetmektedir. Hatta insanlar ara20 sında, kötü huyu olmayan ve bütün kusurlardan korunmuş olanlar çok
az bulunur. Ancak onların bu konuda birbirlerine göre üstünlükleri
farklı farklıdır. Aynı şekilde, güzel huylarda (ahlâkta) da insanlar farklı
farklıdır ve kendi aralarında kimisi kimisine göre daha üstündür. Güzel
ahlâk üzere yaratılmış olanlar oldukça az olduğu halde güzel ahlâktan
25

hoşlanmayanlar fazladır. Şu halde insanların çoğu kötü ahlâk üzere yaratılmıştır. Çünkü insan tabiatında baskın olan şey, kötülüktür.
Bu böyledir, zira insan kendi tabiatıyla baş başa kalır da düşünme ve
ayırt etme yetilerini, utanma ve kötülüklerden korunma faziletlerini (erdemlerini) davranış edinmezse, insanda hayvanların huyları baskın olur.

9
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كمــا أن الممــدوح يُســر إذا ذكــر المــادح محاســنه ،ونشــر فضائلــه .وأيضــا
ّ
مدونــة فــي الكتــب ،موصوفــة بالحســن ،كان ذلــك
فإنــه إذا وجــد أخالقــه ّ
داعيــا إلــى االســتمرار علــى ســيرته ،واإلصــرار علــى طريقتــه.
[في أخالق اإلنسان]
5

وهــذا حيــن ابتدائنــا بذكــر األخــاق ،فنقــول :إن الخلق هــو حال للنفس،

بهــا يفعــل اإلنســان أفعالــه بــا رويّــة ،وال اختبــار .والخلــق قــد يكــون فــي

بعــض النــاس غريــزة وطبعــا ،وفــي بعــض النــاس ال يكــون إال بالرياضــة

10

واالجتهــاد .كالســخاء قــد يوجــد فــي كثيــر مــن النــاس ،مــن غيــر رياضــة وال
تعمــد؛ وكالشــجاعة ِ
والحلــم والعفــة والعــدل ،وغيــر ذلــك مــن األخــاق
ّ
المحمــودة .وكثيــر مــن النــاس يوجــد فيهــم ذلــك :فمنهــم مــن يصيــر إليــه
بالرياضــة ،ومنهــم مــن يبقــى علــى عادتــه ،ويجــري علــى ســيرته.

فأمــا األخــاق المذمومــة ،فإنهــا موجــودة فــي كثيــر مــن النــاس ،كالبخــل
ّ

والجبــن والظلــم والتشــرر .فــإن هــذه العــادات غالبــة علــى أكثــر النــاس،
ّ
مالكــة لهــم .بــل قلمــا يوجــد فــي النــاس مــن يخلــو مــن خلــق مكــروه،
15

ويســلم مــن جميــع العيــوب ،ولكنهــم يتفاضلــون فــي ذلــك .وكذلــك فــي
األخــاق المحمــودة ،قــد يختلــف النــاس ويتفاضلــون .إال أن المجبوليــن

فأمــا
علــى األخــاق الجميلــة قليلــون ّ
جــدا ،والمبغضيــن لهــا كثيــرونّ .
المجبولــون علــى األخــاق الســيئة ،فأكثــر النــاس .ألن الغالــب علــى طبيعــة

20

اإلنســان الشــر.
ّ
وذلــك أن اإلنســان ،إذا استرســل مــع طبعــه ،ولــم يســتعمل الفكــر وال
التمييــز ،وال الحيــاء وال التحفــظ ،كان الغالــب عليــه أخــاق البهائــم.
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İnsan ancak düşünme ve ayırt etme yetileri ile hayvanlardan ayrılmaktadır. Bu iki yetiyi kullanmadığında ise hayvanlarla ortak alışkanlıkları
paylaşır ve arzular onu ele geçirir, utanma duygusu yok olur, öfke insanı etkisi altına alır, kişinin sükûneti kaybolur, hırs ve [mal vb. şeyleri]
5 biriktirmek insanın huyu haline gelir ve aç gözlülük peşini bırakmaz.
Öyle ise insanlar kötü ahlâk üzere yaratılmış ve çirkin arzulara bağlanmıştır.
İşte bundan dolayı kanunlara, yasalara ve iyi yönetimlere ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Zalimin zulmünü engellemekte, gasp edicinin gas10 bına mani olmakta, suçluyu cezalandırmakta ve haksızlık edene engel
olarak bütün işlerde itidali tesis etmekte iyi halli yöneticilerin birçok
faydası olur.

15

20

25

30

Çirkin huylar insanların doğasında vardır. Özellikle bu çirkin huyları açıkça sergileyen ve onlar tarafından yönetilen kişiler, insanların en
şerlisidir. İnsanlar arasından iyi düşünme ve ayırt etme gücü ile çirkin
huyların çirkinliğini fark edenler, onlardan yüz çevirir ve kaçınmaya
çalışır. Bu da asil bir yaratılış ve soylu bir şahsiyetten (nefsten) ileri gelir.
Çirkinlikleri bu şekilde fark edemeyen bazı insanlar ise uyarıldıklarında
onları fark ederler ve böylece kendilerini bu çirkinlikleri terk etmeye
yönlendirebilirler. İnsanlar arasında, kendindeki noksanlıkların farkında olan ya da bu konuda uyarılmış olup da onlardan kaçınmak isteyen
fakat kendileri için bunu yapmanın zor olduğu kişiler de vardır. Bu
kişiler, noksanlıklardan kaçınmaya çalışsalar ve bu konuda bir çaba gösterseler bile tabiatları bunu kabul etmez. İşte bu taife, eğitim ve öğretim
yoluyla, övgüye değer olan alışkanlıkların kendilerine bildirilmesine
muhtaçtır. Ancak bu, tedricî olarak yapılmalıdır. İnsanların kimisi de
çirkin huyların farkına varmış ya da uyarılmış olduğu halde onlardan
kaçınmazlar ve nefsleri onlardan kurtulmaya çalışmaz; bilakis o huyların düşüklüğünü ve çirkinliğini bildikleri halde bu konuda ısrar ederler.
Eğer bu insanlar, sakındırma yoluyla bu çirkinliklerden vazgeçmezse
onların ahlâkî eğitimi için baskı, korku ve cezadan başka bir yol yoktur.

 │ 11تهذيب األخالق

وذلــك أن اإلنســان ،إنمــا يتميــز عــن البهائــم بالفكــر والتمييــز .فــإذا لــم
يســتعملهما كان مشــاركا للبهائــم فــي عاداتهــا ،والشــهوات مســتولية عليــه،

يســتفزه ،والســكينة غيــر حاضــرة لــه،
والحيــاء غائــب عنــه ،والغضــب
ّ
ِ
والحــرص واالحتشــاد ديدنــه ،والشــره ال يفارقــه .فالنــاس مطبوعــون علــى

5

األخــاق الرديئــة ،منقــادون للشــهوات الدنيئــة.

ولذلــك وقــع االفتقــار إلــى الشــرائع والســنن والسياســات المحمــودة،

وعظــم االنتفــاع بالملــوك الحســني الســيرة ،ليردعــوا الظالــم عــن ظلمــه،

ويمنعــوا الغاصــب عــن غصبــه ،ويعاقبــوا الفاجــر علــى فجــوره ،ويقمعــوا

الجائــر حتــى يعــود إلــى االعتــدال فــي جميــع أمــوره.
10

فاألخــاق المكروهــة فــي طبــاع النــاس .إال أن منهــم مــن يتظاهــر بهــا،

وينقــاد لهــا ،وهــم أشــرار النــاس .ومنهــم مــن يتنبــه (بجــودة الفكــر وقـ ّـوة

التمييــز) علــى قبحهــا ،فيأنــف منهــا ويتصنــع الجتنابهــا؛ وذلــك يكــون عــن

15

طبــع كريــم ،ونفــس شــريفة .ومنهــم مــن ال يتنبــه لذلــك؛ إال أنــه إذا نُبــه
ّ
عليــه ،أحـ ّـس بقبحــه ،فر ّبماحمــل نفســه علــى تركــه .ومنهــم مــن ،إذا تنبــه
ّ
ُ
ِلمــا فيــه مــن النقائــص أو نُبــه عليهــا ،ورام العــدول عنهــا ،تعـ ّذر عليــه ذلــك،
ّ
ولــم يطاوعــه طبعــه ،وإن كان مؤثــرا للعــدول عنهــا ،مجتهــدا فــي ذلــك.

وهــذه الطائفــة تحتــاج إلــى أن ترشــد إلــى طريــق التــدرب والتعمــل للعــادات

20

المحمــودة .حتــى تصيــر إليهــا علــى التدريــج .ومــن النــاس مــن ،إذا تنبــه
ّ
ـن إلــى تجنّبهــا ،وال تســمح
علــى األخــاق الرديئــة أو نُ ّبــه عليهــا ،فــا يحـ ّ
نفســه لمفارقتهــا ،بــل يؤثــر اإلصــرار عليهــا ،مــع علمــه برداءتهــا وقبحهــا.
وهــذه الطائفــة ليــس إلــى تهذيبهــا طريــق ،إال بالقهــر والتخويــف والعقوبــة،
إن لــم يردعهــا الترهيــب.
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Övgüye değer huylara gelince; onlar her ne kadar bazı insanlarda doğuştan bulunuyorsa da birçoğunda durum böyle değildir. Ancak onlar
da eğitim ve alışkanlık edindirme vasıtasıyla öncekiler gibi olabilirler ve
güzel huylara aşinalık kazanıp onları benimseyerek güzel ahlâk merte5 besine yükselebilirler. Bununla birlikte bazen insanlar arasında, tabiatı,
iyi alışkanlıkları ve güzel huyları kabul etmeyenler vardır. Bu durum,
onun özünün çirkinliğinden ve tabiatının kirliliğinden kaynaklanır. Bu
taifedeki insanlar, kendileri için kurtuluş ümidi olmayan kötü kişilerdir.
İnsanların büyük bir kısmı da -her ne kadar tabiatları bir kısmından
10 kaçınsa da- güzel huylardan birçoğunu elde eder. İşte onlar kötü olarak
addedilmezler; ancak iyilikteki dereceleri kendilerinde olan güzellikler
ölçüsündedir.

 │ 13تهذيب األخالق

فأمــا األخــاق المحمــودة فإنهــا وإن كانــت فــي بعــض النــاس غريــزة

فليســت فــي جميعهــم .وإن الباقيــن قــد يمكــن أن يصيــروا إليهــا بالتــدرب

والرياضــة ويترقــوا إليهــا باالعتيــاد واأللفــة .ومــع هــذه الحــال فقــد يكــون
فــي النــاس مــن ال يقبــل طبعــه العــادات الحســنة ،وال الخلــق الجميــل؛

5

وذلــك يكــون لــرداءة جوهــره وخبــث عنصــره .وهــذه الطائفــة مــن جملــة
األشــرار ،الذيــن ال يرجــى صالحهــم .وكثيــر مــن النــاس مــن يقبــل كثيــرا مــن
األخــاق المحمــودة ،وينبــو طبعــه عــن بعضهــا .وليــس يُعـ ّـد هــذا ِشــريرا ،بــل
ّ
تكــون رتبتــه فــي الخيــر بحســب محاســنه.

[İKİNCİ BÖLÜM]
[AHLÂKIN (HUYLARIN) BİRBİRİNDEN FARKLI OLMASINI
ZORUNLU KILAN NEDEN: NEFSİN GÜÇLERİ]
Huyların (ahlâkın) birbirinden farklı oluşunu zorunlu kılan neden
5 nefstir. Nefsin üç gücü bulunmaktadır. Bu güçler aynı zamanda “nefsler” olarak da adlandırılır. Bunlar: Şehvanî nefs (arzu gücü), gazabî
nefs (öfke gücü) ve düşünen nefstir (düşünme gücü). Bütün huylar bu
güçlerden meydana çıkar. Huyların bir kısmı bu güçlerin sadece birine
özgü, bir kısmında iki güç birden ortak ve bir kısmında da her üç güç
10 ortak olarak bulunmaktadır. Bu güçlerden bazısı insan ve onun dışındaki diğer tüm canlılar için ortak olduğu gibi bazısı da yalnızca insanda
bulunur.
[ŞEHVÂNÎ NEFS]
Şehvânî nefs, insan ve onun dışındaki tüm canlılar için ortaktır.
15 Onunla, yeme, içme ve cinsel münasebet isteği gibi cismânî [bedensel]
arzu ve hazlar meydana gelir. Bu nefs oldukça güçlüdür. O kadar ki insan onu kontrol altına alıp edep eğitiminden geçirmediğinde o, insanı
kontrolü ve yönetimi altına alır. Bu şekilde insanı kontrolü altına aldığında onun eğitimi, zapt edilmesi ve boyun eğdirilmesi zorlaşır. Ayrıca
20 bu nefs, insana hâkim olup onu yönetmeye başlayınca ve insan ona
bağlanınca, insandan çok hayvanlara benzemeye başlar. Çünkü artık
insanın amaçları, istekleri ve gayesi yalnızca haz ve arzulara hasredilmiş
olur. İşte bunlar da hayvanların alışkanlıklarıdır.
Kim bu sıfatlarla vasıflanırsa onun utanması azalır, ahmaklığı artar
25 ve faziletli kişilerden hoşlanmaz. Aynı zamanda o, yalnızlığa yönelir ve
insanların bir araya geldiği meclislerden uzaklaşır. Hem de ilim ehli
insanları sevmez, dindar ve takva sahibi kişilerden nefret eder. Günahkâr kişileri sever; çirkin şeylerden ve onları çok fazla zikredip duymaktan da hoşlanır ve haz alır. Saldırgan kimselerle muaşeret içinde
30 olmaktan keyif alır. Böylece şaka ve eğlence hali kendisine galip gelir.

[القسم الثاني]
[الع ّلة الموجبة الختالف األخالق هي ُقوى النفس]

فأمــا العلــة الموجبــة الختــاف األخــاق ،فهــي النفــس .وللنفــس ثــاث
ّ

قوى ،وهي تســمى أيضا نفوســا؛ وهي النفس الشــهوانية ،والنفس الغضبية،

5

والنفــس الناطقــة .وجميــع األخــاق تصــدر عــن هــذه القــوى .فمنهــا مــا
قوتــان ،ومنهــا مــا يشــترك فيهــا
يختــص بإحداهــن ،ومنهــا مــا يشــترك فيهــا ّ

القــوى الثــاث .ومــن هــذه القــوى مــا يكــون لإلنســان وغيــره مــن الحيــوان،
ومنهــا مــا يختــص بــه اإلنســان فقــط.

[النفس الشهوانية]
10

ّأمــا النفــس الشــهوانية فهــي لإلنســان ولســائر الحيــوان .وهــي التــي تكــون

بهــا جميــع اللــذات والشــهوات الجســمانية ،كالقــرم إلى المآكل والمشــارب

والمباضعــة .وهــذه النفــس قويــة جـ ّـدا :متــى لــم يقهرهــا اإلنســان ويؤدبهــا،

15

وصعــب
عســر تهذيبهــا،
ْ
ُ
ملكتــه واســتولت عليــه .فــإذا اســتولت عليــهُ ،
وملكتــه ،وانقــاد
تمكنــت هــذه النفــس مــن اإلنســان،
قمعهــا وتذليلهــا .فــإذا ّ
ْ
لهــا ،كان بالبهائــم أشــبه منــه بالنــاس .ألن أغراضــه ومطلوباتــه ِ
وه ّمتــه تصيــر
أبــدا مصروفــة إلــى الشــهوات وال ّلـ ّذات فقــط .وهــذه هــي عــادات البهائــم.

20

ومــن يكــون بهــذه الصفــةِ ،يق ّــل حيــاؤه ،ويكثــر ُخر ُقــه ،ويســتوحش
مــن أهــل الفضــل ،ويميــل إلــى الخلــوات ،وينقبــض عــن المجالــس
ِ
ــود
وي ّ
الحفلــة ،ويبغــض أهــل العلــم ،ويشــنأ أهــل الــورع والنُســكَ ،
ِ
ويســتح ّب الفواحــش ويكثــر مــن ذكرهــا ،ويلــ ّذ
أصحــاب الفجــور،

باســتماعها ويُســر بمعاشــرة الســفهاء ،ويغلــب عليــه الهــزل وكثــرة ال ّلهــو.
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Bu durumda olan birisi, günahlara, çirkin olan şeylere yönelir ve belalara bulaşır. Niceleri vardır ki hazlara olan sevgisi onu kötü yollardan mal
kazancına yöneltir ve nefsi haksız yere gasp etmeye, hırsızlığa, hıyanete
ve hakkı olmayan malı elde etmeye götürür. Çünkü hazlar ancak mal
5 [zenginlik] ve şöhretle meydana gelir. Hazları seven kişi için bir malı
başka yollardan elde etmek imkânsızlaşırsa arzusu onu bu malı gayrimeşru yollardan elde etmek için cesaretlendirir.
Arzularının kendisini bu raddeye getirdiği kişi insanların en kötü
halde olanıdır. Böyle birisi çirkinliklerinden korkulan, kendinden nefret
10 edilen ve uzaklaşılmak istenen kötü bir kişidir. Böyle kişilerin kontrol
altına alınmaları, edep eğitiminden geçirilmeleri, toplum içine karışmayacak şekilde halktan ayrı tutulup uzaklaştırılmaları siyasî yöneticilerin
yapması gereken bir şeydir. Bu kötü vasıflı kişilerin, insanların arasına
karışması, özellikle de gençler için, zararlıdır. Çünkü genç birisi çabuk
15 etkilenir ve nefsi, arzulara yönelecek tabiatta olur. Zira o, başkasının
bu arzulara kapılıp onları güzel bulduğunu ve elde etmeye çalıştığını
görünce kendisi de bu kişiyi izlemeye ve onun haz aldığı şeylerle mutlu
olmaya yönelecektir. Şehvânî nefsini kontrol edip yönetebilen kişi ise
nefsini dizginler ve arzuları konusunda iffetli olmaya başlar. Hem de
20 çirkinliklerden çekinir, sakıncalı şeylerden korunur ve hazlarla ilgili hususlarda doğru istikamet üzere olur.
İnsanların arzuları ve hazları konusunda alışkanlıklarının farklı farklı olmasını zorunlu kılan neden -ki bu konuda bazıları iffetli bazıları
iffetsiz olabilmektedir- şehvânî nefsin hallerinin farklı oluşudur. Eğer
25 şehvânî nefs, ahlâk ve edep eğitiminden geçirilmişse sahibi de nefsini
zapt edebilen iffetli birisi olur. Aksine şehvânî nefs, sahibine hükmedecek şekilde başıboş bırakılmış ve ihmal edilmişse o zaman da sahibi
kötü ve iffetsiz birisi olur. Bundan ötürüdür ki insanın kendi idaresi ve
takibi altında olacak şekilde şehvânî nefsini te’dib etmesi ve eğitmesi
30 zorunludur. Böylelikle insan onu ihtiyacı olan yerlerde kullanabilir ve
çirkin hazlar, kötü arzular gibi gerekli olmayan yerlerde de ondan uzak
durabilir.
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وقــد يصيــر مــن هــذه حالــه إلــى الفجــور ،وارتــكاب الفواحــش ،والتعــرض
دعتــه محبــة ال ّلـ ّذات إلــى اكتســاب األمــوال مــن أقبــح
للمحظــورات .وربمــا ْ
ّ
والتلصــص ،والخيانــة،
وجوههــا .وربمــا حملتــه نفســه علــى الغصــب،
ُ
وأخــذ مــا ليــس لــه بــه حـ ّـق .فــإن ال ّلـ ّذات ال َت ِتــم إال باألمــوال واألعــراض.
ّ
وته
ـه
ـ
ش
ته
ـر
ـ
جس
ـا،
ـ
وجوهه
ـن
ـذرت عليــه األمــوال مـ
ّ َ َ ْ ُ
فمحـ ّ
ـب ال ّلـ ّذات ،إذا تعـ ّ
ُ
علــى اكتســابها مــن غيــر وجوههــا.
الحــد ،فهــو أســوأ النــاس حــاال،
ومــن تنتهــي بــه شــهواته إلــى هــذا
ّ
َ
ســتوحش منهــم ،ويُســتروح
وي
هــم،
خبث
يخــاف
الذيــن
األشــرار
مــن
وهــو
ُ
َ
ُ
متو ِلّــي السياســات ،تقويمهــم
إلــى البعــد عنهــم .ويصيــر واجبــا ،علــى َ
وتأديبهــم وإبعادهــم و َنفيهــم ،حتــى ال يختلطــوا بالنــاس .فــإن فــي اختــاط
ُ
مــن هــذه صفتــه بالنــاس ،مضــرة لهم،وخاصــة ألحداثهــم .فــإن الحــدث
ّ
ســريع االنطبــاع ،ونفســه مجبولــة علــى الميــل إلــى الشــهوات .فــإذا شــاهد
ِ
ِ
مستحســنا لالنهمــاك فيهــا ،مــال هــو أيضــا إلــى االقتــداء
مرتكبــا لهــا،
غيــره
بــه وإلــى مســاعدة ل ّذتــه .وأمــا مــن ملــك نفســه الشــهوانية وقهرهــا ،كان
ضابطــا لنفســه ،عفيفــا فــي شــهواته م ِ
حتشــما مــن الفواحــش ،متو ّقيــا مــن
ُ
المحظــورات ،محمــود الطريقــة ،فــي جميــع مــا يتع ّلــق بال ّلــ ّذات.
فالع ّلــة الموجبــة الختــاف عــادات النــاس ،فــي شــهواتهم ول ّذاتهــم،
وع ّفــة بعضهــم وفجــور بعضهــم ،هــي اختــاف أحــوال النفــس الشــهوانية.
مؤدبــة ،كان صاحبهــا عفيفــا ضابطــا لنفســه .وإذا
فإنهــا ،إذا كانــت مه ّذبــة ّ
كانــت ُمهملــة مرســلة ،مالكــة لصاحبهــا ،كان صاحبهــا فاجــرا ِشــريرا .وإذا
ّ
التأدب.
ـي
متوســطة الحــال ،كانــت رتبــة صاحبهــا فــي العفــة كرتبتها فـ
كانــت
ّ
ّ
فمــن أجــل ذلــك وجــب أن يــؤدب اإلنســان نفســه الشــهوانية ويه ّذبهــا .حتــى
تصيــر منقــادة لــه ،فيكــون هــو مالكهــا؛ فيســتعملها فــي حاجاتــه التــي ال
عمــا ال حاجــة بــه إليــه مــن الشــهوات الرديئــة واللــذات
غنــى عنهــا ،ويك ّفهــا ّ
الفاحشــة.

18 │

İKİNCİ BÖLÜM - Ahlâk Eğitimi

[GAZABÎ NEFS]
Gazabî nefse gelince bunda da aynı şekilde insan ve diğer canlılar
ortaktırlar. Bu nefsle öfke, cüretkârlık ve galip olma isteği meydana gelir. Bu nefs, şehvânî nefsten daha kuvvetlidir ve etkisi altına alıp yönet5 meye başladığında sahibine şehvânî nefsten daha çok zarar verir. Zira
insan gazabî nefs tarafından yönetilince çok öfkelenir ve bozgunculuğu
ortaya çıkar; kini şiddetlenir, yumuşak huyluluğu ve ağır başlılığı yok
olur. Aynı şekilde böyle kişilerin cüretkârlığı güçlenir, öfkelendiği zaman, öfke duyduğu kişilere saldırma ve onlardan intikam alma hisleri
10 çabuk ortaya çıkar. Ayrıca düşmanını cezalandırmada haddi aşar, ona
saldırmada ve ondan intikam almada aceleci davranarak ona karşı çirkin şeyler yapmaya başlar; sürekli söver ve çirkin sözler söyler. Bu alışkanlıklar insanda sürekli olursa, kişi insanlardan çok yırtıcı hayvanlara
benzemeye başlar.
Bazen bu huylar, toplumu silah taşımaya sevk eder ve insanlar yaralama-öldürme eylemlerine kalkışabilir. Bazen daha da ileriye giderek
kızgınlık anında kardeşlerine, akrabalarına, kölelerine ve hizmetçilerine
silahla baskı kurmaya yönelebilirler. Bu şekilde öfkelenip de düşman
kesildiği kimseden intikam almaya güç yetiremeyince de insan, bu ha20 linden ötürü kendine zarar verip sövüp sayarak kendini hor görmeye
başlar. Hatta böyle kişiler arasında kendilerini tokatlayıp, saçını-sakalını yolarak elini ısıranlar ve kendilerine sövme derecesine varanlar da
bulunmaktadır.
15

Ayrıca gazabî nefsin yönettiği bir kişi üstünlük sevdasına tutulur.
25 Kendine eziyet eden ve düşman olan kişilere saldırmaya başlar. Hakkı
olmadığı halde ötekilerin lideri olmaya göz koyar. Hatta bu liderliği
meşru yollardan elde edemezse çirkin hilelerle ona ulaşmayı göze alır
ve böylece mümkün olan bütün kötülükleri kullanır. Bu fiiller sahibini
zor duruma düşürür, belalara ve tehlikelere sokar. Çünkü insan baş30 kalarına saldırıp onlarla düşman olduğunda, başkaları da ona saldırır
ve düşman olurlar. Aynı şekilde kişi başkalarına hücum ettiğinde ve
kötülük yaptığında, onlar da o kişiye hücum eder ve kötülük yaparlar.
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[النفس الغضبية]
ّ
فأمــا النفــس الغضبيــة ،فيشــترك فيهــا أيضــا اإلنســان وســائر الحيــوان.

5

وهــي التــي يكــون بهــا الغضــب ،والجــرأة ،ومحبــة الغلبــة .وهــذه النفــس
ّ
ملكتــه وانقــاد لهــا .فــإن
أقــوى مــن النفــس الشــهوانية وأضــر بصاحبهــا ،إذا
ْ
ّ
واشــتد
اإلنســان ،إذا انقــاد للنفــس الغضبيــة ،كثــر غضبــه وظهــر خرقــه،
ّ
حقــده ،وعــدم حلمــه ووقــاره ،وقويــت جرأتــه وتســرع عنــد الغضــب إلــى
ّ
االنتقــام واإليقــاع بمغضبيــه ،والوثــوب بخصومــه ،فأســرف فــي العقوبــة

ـب وأفحــش فيــه .فــإذا اســتمرت هــذه العــادات
وزاد فــي التشــفي ،فأكثــر السـ ّ
ّ
باإلنســان ،كان بالســباع أشــبه منــه بالنــاس.
10

ربمــا حمــل قومــا علــى حمــل الســاح وربمــا أقدموا علــى القتل والجرح
وربمــا وثبــوا بالســاح علــى إخوانهــم وأوليائهــم وعبيدهــم وخدمهــم ،عنــد
الغضــب مــن اليســير مــن األمــور .وربمــا غضــب مــن هــذه حالتــه ولــم يقــدر
والســب واأللــم علــى نفســه:
علــى االنتقــام مــن خصمــه فيعــود بالضــرر
ّ

15

ـب نفســه ،ويذكــر
فمنهــم مــن يلطــم وجهــه وينتــف لحيتــه ويعـ ّ
ـض يــده ،ويسـ ّ
عرضــه.

وأيضــا فــإن مــن تملكــه النفــس الغضبيــة يكــون محبــا للغلبــة ،متوثّبــا علــى
ّ
ـرؤس مــن غير وجهه .فإذا لم
مــن آذاه ،مقدمــا علــى كل مــن نــاوأه ،طالبــا للتـ ّ

يتمكــن مــن الرئاســة مــن وجهــا توصــل إليهــا بالحيــل الخبيثــة ،فاســتمعل كل
مــا يمكنــه مــن الشــر .وهــذه األفعــال تــورط صاحبهــا وتوقعــه فــي المهــاوي

20

والمهالــك .فــإن مــن وثــب علــى النــاس ،وثبــوا عليــه؛ ومــن خاصمهــم
خاصموه؛ ومن أقدم عليهم ،أقدموا عليه؛ ومن تشرر عليهم قصدوه بالشر.
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Belki de insan düşmanına saldırdığında düşmanı ondan daha saldırgan olur ve kötülükle muamele ettiğinde daha kötüsüyle karşılık görür.
Bu durumdaki bir kişiye haset, kin, inatçılık ve zulüm hisleri baskın
gelebilir. Bazen de bu insanlar, gayrimeşru yollardan mal edinmek ve
5 onları gasp, baskı ve zulümle ele geçirmek için üstünlük arzusu ve liderlik isteği içinde olabilirler. Üstün gelme arzusuyla düşman gördükleri
kimseleri hiç düşünmeden öldürmeye girişebilirler. Hatta bu işin sonu
onları tamamen yok olmaya ve helak olmaya götürebilir.
Hâlbuki gazabî nefsini kontrol edip, ahlâk ve edep eğitiminden
10 geçiren kişi, övgüye değer bir yol üzere yumuşak huylu, ağır başlı ve
adil birisi olur. İnsanların öfke ve bozgunculuk, yumuşak huyluluk ve
saldırganlık hususunda alışkanlıklarının birbirinden farklı olmasını gerektiren neden, gazabî nefsin hallerinin farklı farklı olmasıdır. Gazabî
nefs kontrol edilip boyun eğdirilirse sahibi yumuşak huylu ve ağırbaşlı
15 olur; aksine ihmal edilir ve sahibini etkisi altına alırsa bu sefer sahibi
öfkeli, saldırgan, zalim ve despot olur. Gazabî nefsi orta halli olan kişi,
kendisi de orta halli olur ve nefsi ne kadar edep eğitimi almışsa o kadar
yumuşak huylu birisi olur. İşte bundan dolayı insanın, gazabî nefsin
kontrolünü eline geçirene kadar onu eğitmesi gerekir ki böylelikle onu
20 yönetebilsin ve kullanılması gereken yerlerde kullanabilsin.
Bu nefsin de övgüye değer faziletleri vardır. Değersiz işlere tenezzül
etmemek, hakiki liderliği istemek ve yüksek mevkileri talep etmek bunlardandır. İşte bu övgüye değer huylar gazabî nefsin fiilleridir. İnsan,
ahlâk ve edep eğitimi ile gazabî nefsi idare etmeye başlarsa onu güzel
25 işlerde kullanır ve kötü fiillerden uzak tutar. Böylece kendisi iyi halli,
doğru yollu birisi olur.
[DÜŞÜNEN (NÂTIK) NEFS]
Düşünen nefs, kendisiyle, insanın diğer bütün canlılardan
ayrıldığı nefstir. Bu nefsle düşünme, hatırlama, ayırt etme ve
30 anlama meydana gelir.
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وربما ســفه اإلنســان على خصمه ،وكان الخصم أســفه منه .فإن ناله بســوء،
قابلــه ذاك بأكثــر منــه .وقــد يغلــب علــى مــن هــذه حالــه الحســد ،والحقــد،
والقحــة ،واللجــاج والجــور .وقــد يحمــل هــؤالء محبــة الغلبــة ،وطلــب
ّ
الرئاســة علــى اكتســاب األمــوال مــن غيــر وجوههــا ،وأخذهــا بالغضــب
والغلبــة والظلــم .وربمــا فعلــوا علــى محبــة الغلبــة ،مــن يناوئهــم؛ وقــد
يفعلــون ذلــك مــن غيــر َرويّــة ،فيــؤول األمــر بهــم إلــى البــوار واالســتئصال.
وأدبهــا وقمعهــا ،كان رجــا حليمــا،
فأمــا مــن ســاس نفســه الغضبيــة ّ
وقــورا عــادال ،محمــود الطريقــة .فالعلــة الموجبــة الختــاف عــادات النــاس
فــي غضبهــم وخرقهــم ،وحلــم بعضهــم ،وســفاهة بعــض ،هــي اختــاف
أحــوال النفــس الغضبيــة .فــإذا كانــت مذللــة مقهــورة كان صاحبهــا حليمــا
وقــورا .وإذا كانــت مهملــة مســتولية علــى صاحبهــا ،كان صاحبهــا غضوبــا
ســفيها ظلومــا غشــوما .وإذا كانــت متوســطة الحــال كان صاحبهــا متوســط
الحــال ،رتبتــه فــي الحلــم كرتبــة نفســه الغضبيــة فــي التــأدب .فمــن أجــل
ذلــك وجــب أن يــروض اإلنســان نفســه الغضبيــة حتــى تنقــاد لــه ،فيملكهــا
ويســتعملها فــي المواضــع التــي يجــب اســتعمالها فيهــا.
ولهــذه النفــس أيضــا فضائــل محمــودة ،وذلــك ان األنفــة مــن األمــور
الدنيئــة ،ومحبــة الرئاســة الحقيقيــة ،وطلــب المراتــب العاليــة .وهــذه
األخــاق المحمــودة هــي مــن أفعــال النفــس الغضبيــة .فــإذا ملــك اإلنســان
هــذه النفــس بالتأديــب والتهذيــب ،واســتعملها فــي األمــور الجميلــة وكفهــا
عــن األفعــال المكروهــة ،كان حســن الحــال محمــود الطريقــة.
[النفس الناطقة]
فأمــا النفــس الناطقــة فهــي التــي بهــا يتميــز اإلنســان مــن جميــع

الحيــوان .وهــي التــي بهــا يكــون الفكــر والذكــر ،والتمييــز والفهــم.
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İnsanın şerefi onunla ortaya çıkar ve bu sayede insan yüce bir gaye
sahibi olur. Hatta insan bu nefsinden ötürü kendisiyle gurur duyar. Bu
nefsle insan güzelin güzel, çirkinin çirkin olduğunu anlar. Ayrıca insanın düşünen nefsle nefsin diğer iki gücünü eğitmesi ve onları zapt edip
5 kontrol etmesi mümkündür ki bu güçler gazabî ve şehvânî güçlerdir.
Yine insan onunla işlerin sonunu akledebilir ve onları öncesinden karşılayıp ne olacağını anlayabilir.
Bu nefsin de yine faziletleri ve reziletleri vardır. Faziletlerine gelince
bunlar; ilimleri ve adabı elde etmek, sahibini reziletlerden ve çirkin10 liklerden alıkoymak, diğer iki nefsi [şehvânî ve gazabî nefsler] kontrol
edip ona edep eğitimi vermektir. Aynı zamanda sahibine kazancını ve
maişetini elde etmede, mertliğe ve güzelliklere ulaşmada yol göstermesi
de onun faziletlerindendir. Yine bu nefs sahibini iyi fiillere, sevgi ve
inceliğe, iyi niyetliliğe, yumuşak huyluluğa, utanma duygusuna, iffete,
15 takvalı olmaya ve güzel [meşru] yollardan liderlik isteğine yönlendirir. Bu nefsin reziletlerine gelince; kötü niyetli olmak, yalan, hilekârlık,
dalkavukluk, haset, fenalık ve riyakârlık bunlardandır. Bu nefs tüm insanlarda bulunmaktadır. Ancak insanların bazısında faziletler galip gelir
de bu insanlar faziletleri güzellikle benimser ve onları eyleme geçirirler.
20 Bazısında ise reziletler baskın olur da insanlar onlara alışır ve böylece
reziletler insanlarda kalıcı hale gelir. Kimi insanlarda ise fazilet ve reziletlerin bir kısmı bir araya gelmiş olabilir.
Bu alışkanlıklar birçok insanda, zorlama olmadan, bir tür tabiat ve
fıtrat olarak bulunabilir. Tabiatında güzel alışkanlıkları bulunduranlara
25 gelince bu durum, söz konusu insanlardaki düşünen nefsin güçlü olmasından ve onların asaletinden kaynaklanır. Tabiatlarında çirkin alışkanlıklar bulunduranlar ise düşünen nefslerinin zayıf ve özlerinin kötü
olmasından dolayı bu durumdadır. Kendinde faziletlerin ve reziletlerin
bir arada toplandığı kişilerdeki düşünen nefs ise orta seviyelidir.
30

Birçok insan da bu alışkanlıkları, iyi ve kötü huyların çoğunu
sonradan kazanır. Bu durum insanın yetiştiği çevreye, çevresindekilerin ve görüşüp tanıştığı kişilerin ahlâkına göre meydana gelir.
Ayrıca vaktini birlikte geçirdiği ve şöhretinden dolayı örnek gösterilip de mevkiine özendiği kişilere göre de alışkanlıklar oluşur.
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همتــه ،فأعجــب بنفســه .وهــي
وهــي التــي بهــا شــرف اإلنســان ،وعظمــت ّ
التــي بهــا يستحســن المحاســن ويســتقبح المقابــح .وبهــا يمكــن اإلنســان أن

قوتيــه الباقيتيــن (وهمــا الشــهوانية والغضبيــة) ،ويضبطهمــا ويك ّفهمــا.
يهــذب َ

وبهــا يفكــر فــي عواقــب األمــور فيبــادر باســتدراكها مــن أوائلهــا.
5

ولهــذه النفــس أيضــا فضائــل ورذائــل .أمــا فضائلهــا ،فاكتســاب العلــوم

واآلداب؛ وكــف صاحبهــا عــن الرذائــل والفواحــش؛ وقهــر النفســين
األخرييــن وتأديبهمــا؛ وسياســة صاحبهــا فــي معاشــه ومكســبه ومروءتــه

وتجملــه؛ وحــث صاحبهــا علــى فعــل الخيــر ،والتــودد ،والرقــة ،وســامة
10

النيــة والحلــم والحيــاء ،والنســك والعفــة؛ وطلــب الرئاســة مــن الوجــوه
ّ
الجميلــة .وأمــا رذائلهــا فالخبــث والحيلــة والخديعــة والملــق والمكــر

والحســد والتشــرر والريــاء .وهــذه النفــس هــي لجميــع النــاس .إال أن منهــم
ّ
مــن تغلــب عليــه فضائلهــا ،فيستحســنها ويســتعملها .ومنهــم مــن تغلــب عليه

رذائلهــا فيألفهــا ويســتمر عليهــا .ومنهــم مــن تجتمــع فيــه بعــض الفضائــل،
ّ
وبعــض الرذائــل.
15

وهــذه العــادات قــد يكــون فــي كثيــر من الناس ســجية وطبعــا ،ال بتكلف.

فأمــا المطبــوع علــى العــادات الجميلــة منهــا ،فيكــون لقـ ّـوة نفســه الناطقــة

وشــرف عنصــره .وأمــا المطبــوع علــى العــادات المكروهــة ،فلضعــف نفســه

الناطقــة وســوء جوهــره .وأمــا الــذي تجتمــع فيــه فضائــل ورذائــل ،فهــو الذي
تكــون نفســه الناطقــة متوســطة الحــال.

20

وقــد يكتســب أكثــر النــاس هــذه العــادات وجميــع األخــاق جميلهــا

وقبيحها ،اكتسابا .وذلك يكون بحسب منشأ اإلنسان ،وأخالق من يحيط به
ويشاهده وبحسب رؤساء وقته ،ومن يشار إليه بالنباهة ويغبط على رتبته.
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Gençler huylarını/ahlâkını daha çok dostlarından ve yakınlarından,
ebeveyninden, ailesinden ve büyük ailesinden edinir. Bu nedenle şayet söz konusu kişiler kötü ahlâklı ve yolu bozuk kimseler olursa onlar
arasındaki gençler de kötü ahlâklı ve çirkin alışkanlıkları olan kişiler
5 haline gelir. Aynı şekilde gençler, liderleri ve mevkilerine gıpta ettikleri
kendilerinden üstün kimseleri görünce de onlara benzemek ve onların
ahlâklarını edinmek ister. Dolayısıyla eğer bu kimseler ahlâkî eğitimden
geçmiş ve temiz bir hayata sahip kişilerse, onlara benzeyen de güzel
ahlâklı ve doğru istikamet üzere olur. Tam tersine bu kişiler kötü ve
10 cahil kimselerse, onları gören ve yollarını izleyen de kötü ve cahil olur.
İnsanların birçoğunun ahlâkı bu şekildedir. Cahillik, kötülük, fenalık,
hırs ve haset onlara hâkim olmuştur. Tabii olarak insanların bazısı bazısını takip etmekte ve başkasının peşinden giden kimse, izlediği kişinin hayatına daima tâbi olmaktadır. Bu nedenle kendisine tâbi olunan
15 kimselere kötülük ve cahillik hâkim olursa onların çocukları, gençleri
ve kendilerini izleyenler de zorunlu olarak onlar gibi olur.
İnsanların faziletleri ve idare biçimleri hususunda birbirlerinden
farklı olmasını ve kimisinde iyiliğin, kimisinde ise kötülüğün baskın olmasını zorunlu kılan neden, onların düşünen nefslerinin birbirlerinden
20 farklı olmasıdır. Eğer düşünen nefs diğer iki nefse [şehvânî ve gazabî]
hâkim olabilecek şekilde iyi ve faziletli olursa sahibi de iyi, adil ve doğru
yaşayan birisi olur. Eğer düşünen nefs diğer iki nefsi başıboş bırakacak
şekilde kötü ve fena olursa sahibi de cahil, kötü ve fena olur. Bundan
dolayı insanın düşünme yetisini kullanması ve huylarının farkında ol25 ması gerekir. Bu şekilde onlardan güzel ve iyi olanlarını seçmeli, çirkin
ve kötü olanlarından yüz çevirmelidir. Ayrıca insan kendini iyi kimselere benzemeye ve kötü kişilerin çirkinliklerinden uzak durmaya zorlamalıdır. Bunu yaptığı zaman gerçek manada insan olmayı gerçekleştirmiş
ve bizatihi liderliği hak etmiş olur.
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فــإن الحــدث والناشــئ يكتســب األخــاق ممــن يكثــر مالبســته ومخالطتــه
ومــن أبويــه وأهلــه وعشــيرته .فــإذا كان هــؤالء ســيئ األخــاق ،مذمومــي
ّ
الطريقــة ،كان الحــدث والناشــئ بينهــم أيضــا ســيئ األخــاق مكــروه
العــادات .وإذا لحــظ الحــدث أيضــا أهــل الرئاســة ومــن فوقــه ،وغبطهــم
5

علــى مراتبهــم ،آثــر التشــبه بهــم ،والتخ ّلــق بأخالقهــم .فــإن كانــوا مهذبــي
ّ
األخــاق ،حســني الســيرة كان المتشــبه بهــم حســن األخــاق مرضــي
الطريقــة .فــإن كانــوا أشــرارا جهــاال ،خــرج الغابــط لهــم ،الســالك طريقهــم
شــريرا جاهــا .وهــذه الحــال هــي أخــاق أكثــر النــاس؛ فــإن الجهــل والشــر
والخبــث والشــره والحســد غالــب عليهــم .والنــاس بالطبــع يقتــدي بعضهــم

10

ببعــض ،ويحتــذي التابــع أبــدا ســيرة المتبــوع .وإذا كان الغالــب عليهــم الشــر
والجهــل ،كان واجبــا أن يقتــدي أحداثهــم وأوالدهــم وأتباعهــم بهــم.
فالعلــة الموجبــة الختــاف أخــاق النــاس ،فــي سياســاتهم وفضائلهــم،
وغلبــة الخيــر والشــر عليهــم ،هــي اختــاف قـ ّـوة النفــس الناطقــة فيهــم .إذا

15

كانــت خيــرة فاضلــة قاهــرة للنفســين الباقيتيــن ،كان صاحبهــا خيــرا ،عــادال،
ّ
حســن الســيرة .وإذا كانــت شــريرة خبيثــة ،مهملــة للنفســين األخرييــن ،كان
َ
صاحبهــا شــريرا خبيثــا جاهــا .فمــن أجــل ذلــك ،وجــب أن يعمــل اإلنســان
فكــره ،ويميــز أخالقــه ،ويختــار منهــا مــا كان مستحســانا جميــا ،وينفــي منها
مــا كان مســتنكرا قبيحــا ،ويحمــل نفســه علــى التشــبه باألخيــار ،ويتجنــب
كل التجنــب عــادات األشــرار .فإنــه إذا فعــل ذلــك ،صــار بإلنســانية متحققــا،

20

وللرئاســة الذاتيــة مســتح ّقا.

[ÜÇÜNCÜ BÖLÜM]
[İYİ VE KÖTÜ HUYLAR (AHLÂK)]
[İYİ HUYLAR]
Huyların (ahlâk) türlerini ve kısımlarını şimdi tarif edeceğiz. On5

ların bir kısmı, güzel görülüp elde edilmeye çalışılan ve fazilet sayılan
huylardır. Bir kısmı da çirkin ve kötü görülen, böylece noksanlık ve
ayıp sayılan huylardır. İşte bizim tarifimize göre huylar şu şekildedir:
Fazilet sayılan huylar şunlardır:
[1-] İffet: Nefsi arzulardan alıkoymak ve bedeni ayakta tutacak,

10

sıhhatini koruyacak kadarıyla yetinmesi için nefsi zorlamaktır. Bütün
hazlarda aşırılıktan ve eksiklikten kaçınıp dengeli olmaya yönelmektir.
Arzular konusunda itidal üzere, sevilen ve razı olunan bir yöntemle yetinmektir. Kaçınılamayacak miktarda ihtiyacın ortaya çıktığı vakitlerde, daha fazlasına ihtiyacın olmadığı, daha azıyla da nefsini ve gücünü

15

koruyamayacağı miktarla, bu arzuyu sınırlamaktır. İşte bu hal iffetin
zirvesidir.
[2-] Kanaat: Hayatını devam ettirecek kadarıyla yetinmek, yaşamı
kolaylaştıracak kadarına razı olmaktır. Mal kazanmaya ve yüksek mevkilere rağbet etmek ve onları tercih etmekle birlikte bu konuda hırslı

20

olmamaktır. Ayrıca nefsi bu konuda kontrol edip azına kanaat getirmektir. Bu huy insanların orta halli olanları ve daha düşük durumda
olanları için güzel sayılır. Hükümdarlar ve yüksek mevkilerdeki insanlar
için ise güzel görülmez ve fazilet sayılmaz.
[3-] Kötülükten Korunma (Tasavvun): Bayağılıktan kaçınmak-

25

tır. Çirkin şakalardan, çirkin söz söyleyenlerin arkadaşlığından ve onların meclislerinde bulunmaktan sakınmak, kötülükten korunmaktır.

[القسم الثالث]
[في األخالق الحسنة والرديئة]
[في األخالق الحسنة]

5

ـتحب
فأمــا أنــواع األخــاق وأقســامها ،ومــا المستحســنة منهــا ،ومــا المسـ ّ
اعتيــاده ويعــد فضائــل ،ومــا المســتقبح منهــا ،المكــروه ،ويعــد نقائــص
ومعايــب فهــي األنــواع التــي نحــن واصفوهــا.
أما التي تعد فضائل:

10

15

20

فــإن منهــا العفــة :وهــي ضبــط النفــس عــن الشــهوات؛ وقســرها علــى
االكتفــاء بمــا يقيــم الجســد ويحفــظ صحتــه فقــط؛ واجتنــاب الســرف
والتقصيــر فــي جميــع اللــذات ،وقصــد االعتــدال .وأن يكــون مــا يقتصــر
ـتحب ،المتفــق علــى ارتضائــه ،وفــي
عليــه مــن الشــهوات علــى الوجــه المسـ ّ
أوقــات الحاجــة التــي ال غنــى عنهــا ،وعلــى القــدر الــذي ال يحتــاج إلــى أكثــر
منــه ،واليحــرس النفــس والقـ ّـوة أقـ ّـل منــه .وهــذه الحــال هــي غايــة العفــة.

ومنهــا القناعــة :وهــي االقتصــار علــى مــا ســنح مــن العيــش؛ والرضــى
بمــا تســهل مــن المعــاش؛ وتــرك الحــرص علــى اكتســاب األمــوال ،وطلــب
المراتــب العاليــة؛ مــع الرغبــة فــي جميــع ذلــك ،وإيثــاره والميــل إليــه؛ وقهــر
النفــس علــى ذلــك ،والتقنــع باليســير منــه .وهــذا الخلــق مستحســن مــن
أوســاط النــاس وأصاغرهــم .فأمــا الملــوك والعظماء ،فليس ذلك مستحســنا
منهــم ،وال تعــد القناعــة مــن فضائلهــم.

التصــون :وهــو التحفــظ مــن التبــذل .فمــن التصــون
ومنهــا
ّ
التحفــظ مــن الهــزل القبيــح ،ومخالطــة أهلــه ،وحضــور مجاليســه؛
وضبــط اللســان مــن الفحــش ،وذكــر الخنــى والمــزح والســخف،
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Özellikle insanların toplandığı yerlerde ve edepli kimselerin meclislerinde, çirkin sözler ve ahmakça yapılan müstehcen şakalardan dili muhafaza etmek de böyledir. Şakada aşırıya giden ve çirkinlik yapan kişi
ne kadar şaşkındır! Aynı şekilde düşük ve aşağılık insanlardan, onların
5

bulunduğu meclislerden ve arkadaşlıklarından geri durmak, kötü bir
yaşam sürmekten ve kötü yollardan mal kazanmaktan yüz çevirmek kötülükten korunmaktır. Yine insanın kınanmasına ve sefil görünmesine
sebep olacak şekilde bir şey istemekten yüz çevirmek, güçsüz olana tevazu göstermek, zaruri olmadıkça gereksiz yere yol ortalarında ve sokak-

10

larda fazla bulunmamak kötülükten korunmaktır. Buralarda fazla vakit
geçirmek ise ayıptan başka bir şey değildir. Zira insanların en değerlisi
ismi bilinip de kendisi bilinmeyendir.
[4-] Yumuşak Huyluluk (Hilm): İnsanın öfkesi arttığı zamanlarda intikam almaya gücü yettiği halde bunu yapmamasıdır. Bu durum

15

özellikle herhangi bir makamı kirletmeye ya da bir yönetimi bozmaya
sebep olmadıkça övgüye değer bulunur. Yumuşak huyluluk hükümdar
ve liderlerde daha güzel görülür. Çünkü onlar kızdıkları kişilerden intikam almaya daha fazla güç yetirebilirler. Küçükler, anında karşılık verebilecek durumda olsalar bile onların büyüklere karşı yumuşak huylu

20

olması fazilet olarak görülmez. Zira onlar bundan uzak duruyorlarsa bu
durum, yumuşak huyluluk değil korku sayılır.
[5-] Ağırbaşlılık (Vakâr): Gereksiz ve boş sözden, gereksiz yere fazlaca hareketli olmak ve mimiklerle hareket etmekten geri durmaktır.
Fazla öfkelenmemek, soru sorulduğunda cevaplamak ve bunu sakin bir

25

şekilde yapmaktır. Ve yine ağır başlılık, bütün işlerde fazlaca girişken
ve aceleci davranmaktan uzak durmaktır. Aynı şekilde utanma da ağır
başlılık kabîlinden bir fazilettir. Utanma, hoşgörülü olmak ve utanma
hissine sahip kişiyi utandıracak söz söylememektir. Bu huylar, bir tür
acizlik ve güç yetirememe durumundan kaynaklanmadıkça güzeldir.

 │ 29تهذيب األخالق

وخاصــة فــي المحافــل ومجالــس المحتشــمين .وال أبهــة لمــن يســرف فــي
المــزح ،ويفحــش فيــه .ومــن التصــون أيضــا ،االنقبــاض مــن أدنيــاء النــاس
وأصاغرهــم ومصادقتهــم ومجالســتهم؛ والتحــرز مــن المعايــش الزريــة،
واكتســاب األمــوال مــن الوجــوه الخسيســة؛ والترفــع عــن مســألة الحاجــات
5

للئــام النــاس وســفلتهم ،والتواضــع لمــن ال قــدر لــه؛ واإلقــال مــن البــروز
مــن غيــر حاجــة؛ والتبــذل بالجلــوس فــي األســواق وقــوارع الطــرق ،مــن
غيــر اضطــرار .فــإن اإلكثــار مــن ذلــك ال يخلــو مــن العيــوب؛ وأعظــم النــاس
قــدرا مــن ظهــر اســمه ،وخفــي شــخصه.
ومنهــا الحلــم :وهــو تــرك االنتقــام عنــد شــدة الغضــب ،مــع القــدرة

10

علــى ذلــك .وهــذه الحــال محمــودة مــا لــم تــؤد إلــى ثلــم جــاه ،أو فســاد
سياســة .وهــي بالرؤســاء والملــوك أحســن ،ألنهــم أقــدر علــى االنتقــام مــن
مغضبيهــم .وال يعــد فضيلــة حلــم الصغيــر عــن الكبيــر وإن كان قــادرا علــى
مقابلتــه فــي الحــال؛ فإنــه ،وإن أمســك عنــه ،فإنمــا يعــد ذلــك خوفــا ال حلمــا.
ومنهــا الوقــار :وهــو اإلمســاك عــن فضــول الــكالم ،والعبــث ،وكثــرة

15

اإلشــارة الحركــة فيمــا يســتغنى عــن التحــرك فيــه؛ وقلــة الغضــب؛ واإلصغــاء
عنــد االســتفهام؛ والتوقــف عنــد الجــواب؛ والتحفــظ مــن التســرع والمبــادرة
فــي جميــع األمــور .ومــن قبيــل الوقــار أيضــا الحيــاء .وهــو غــض الطــرف،
واالنقبــاض عــن الــكالم ،حشــمة للمســتحيا منــه ،وهــذه العــادة محمــودة مــا
لــم تكــن عــن عــي وال عجــز.
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[6-] Sevgi (Vüdd): Arzuya tâbi olmaksızın mutedil bir muhabbet
duymaktır. İnsanın sevgisi fazilet ve şeref sahibi, yüce gönüllü, ağırbaşlı
ve hayranlık uyandırıcı seçkin kişilere yönelik olduğunda bu huy güzel
görülür. Ancak insanların rezil ve düşük olanlarına, kadınlara, gençlere,
5

edepsiz kişiler ve benzerlerine karşı sevgi beslemek gerçekten çirkindir.
Sevginin en güzeli, birbirine uygun faziletlere sahip olan dostlar arasındadır. İşte bu, sevginin en güvenilir ve en sağlamıdır. Ancak sevginin
başlangıcı zevk ya da haz elde etme isteği olursa, bu durum güzel karşılanmadığı gibi sevgi de sağlam ve kalıcı olmaz.

10

[7-] Merhamet (Rahmet): Sevgi ve acımanın bileşiminden oluşmuş
bir huydur. Ancak nefsindeki bir noksanlıktan veya ortaya çıkan bir sıkıntıdan ötürü kendisine merhametli davranan kişiye karşı merhametli
olmak çirkin bir huydur. Merhamet, merhameti gerektiren bir durumdan ötürü merhamet edilen kişiye acımakla birlikte onu sevmektir. Bu

15

hal, sahibini adaletten çıkarıp zulme ve yönetimi bozmaya vardırmadıkça güzeldir. Ancak kısas anında katile ve suçluya merhamet göstermek güzel değildir.
[8-] Vefa: İnsanın, sabırla kendinden fedakârlıkta bulunması ve sözüne bağlı olmasıdır. Ayrıca kendine zarar veren bir şey de olsa [vefalı

20

olurken] kendini güvenceye almayı göz ardı etmesidir. Nitekim vefasından dolayı az da olsa sıkıntıya girmeyen kişiye vefalı denmez. Hatta
insanın, nefsine hükmedecek bir şeye kalkışarak kendine zarar vermesine rağmen vefalı olması en iyisidir. Bu, bütün insanların faydalandığı,
övgüye değer bir huydur. Vefalı bilinen kişinin sözleri, vaat ettiği her

25

konuda kabul görür. Sözleri kabul gören kişi de büyük bir makam sahibi olur. Ancak hükümdarlar bu huydan daha fazla fayda görürler ve
ona daha fazla ihtiyaç duyarlar. Çünkü onlar vefası az kimseler olarak
bilinseler sözlerine güvenilmez ve istekleri yerine getirilmez. Askerleri
ve yardımcıları da onlara güvenmez.
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الــو ّد :وهــو المحبــة المعتدلــة ،مــن غيــر اتبــاع الشــهوة .والــود
ومنهــا ُ

مستحســن مــن اإلنســان إذا كان وده ألهــل الفضــل والنبــل ،وذوي الوقــار

واألبهــة والمتميزيــن مــن النــاس .فأمــا التودد إلــى أراذل الناس وأصاغرهم،
واألحــداث والنســوان ،ومــا شــابههم وأهــل الخالعــة ،فمكــروه جــدا.

5

وأحســن الــود مــا نســجته بيــن متوالييــن متناســبي الفضائــل  ،وهــو أوثــق

الــود وأثبتــه .فأمــا مــا كان ابتــداؤه اجتماعــا علــى هــزل ،أو لطلــب لــذة،
فليــس محمــودا وليــس ببـ ٍ
ـاق وال ثابــت.
ومنهــا الرحمــة :وهــو خلــق مركــب مــن الــود والجــزع .والرحمــة ال

تكــون إال لمــن تظهــر منــه ،لراحمــه ،خلــة مكروهــة ،إمــا نقيصــة فــي نفســه،

10

وإمــا محنــة عارضــة .فالرحمــة هــي محبــة للمرحــوم ،مــع جــزع مــن الحــال
التــي مــن أجلهــا رحــم .وهــذه الحــال مستحســنة ،مــا لــم تخــرج بصاحبهــا

عــن العــدل ،ولــم تنتــه بــه إلــى الجــور ،وإلــى فســاد السياســة .فليــس بمحمود

رحمــة القاتــل عنــد القــود ،والجانــي عنــد القصــاص.

ومنهــا الوفــاء :وهــو الصبــر علــى مــا يبذلــه اإلنســان مــن نفســه ،ويرهــن

15

بــه لســانه؛ والخــروج ممــا يضمنــه ،وإن كان مجحفــا بــه .فليــس يعــد وفيــا
مــن لــم تلحقــه بوفائــه أذيــة ،وإن قلــت .وكلمــا أضــر بــه الدخــول تحــت مــا

يحكــم بــه علــى نفســه ،كان أبلــغ فــي الوفــاء .وهــذا الخلــق محمــود ينتفــع

بــه جميــع النــاس .فــإن مــن عــرف بالوفــاء كان مقبــول القــول فــي جميــع مــا
يعــد بــه .ومــن كان مقبــول القــول ،كان عظيــم الجــاه .إال أن انتفــاع الملــوك

20

بهــذا الخلــق أكثــر ،وحاجتهــم إليــه أشـ ّـد .فإنــه ،متــى عــرف منهــم قلــة الوفــاء،
لــم يوثــق بمواعيدهــم ،ولــم تتــم أغراضهــم ،ولــم يســكن إليهــم جندهــم

وأعوانهــم.
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[9-] Emanete Riayet Etmek (Edâ’ül-Emâne): İnsanın kendine teslim edilen mal-mülk ve mahrem şeyler hususunda tasarruf edebilecek
durumda olmasına rağmen bundan kaçınması ve emaneti sahibine iade
etmesidir.
[10-] Sır Tutmak (Kitmânu’s-Sır): Bu huy, ağır başlılık ve emaneti
yerine getirmenin bir araya gelmesinden oluşmuştur. Sırrı ifşa etmek
fazla konuşmaktan kaynaklanır. Fazla konuşan birisi ağır başlı değildir.
Yine kendine bir mal emanet edilen kişi o emaneti sahibinden başkasına verirse emanete hıyanet etmiş olur. İşte bunun gibi kendine bir sır
10 emanet edilen kişi de onu sahibinden başkasına ifşa ederse emanete hıyanet etmiş olur. Sır tutmak tüm insanlar için övgüye değer bir huydur.
Özellikle de sultan(lar)a arkadaşlık eden kimseler için böyledir. Zira
onların sırlarının ifşa edilmesi özünde kötü olmakla birlikte, kişiyi de
sultanından gelecek büyük bir zarara sürükler.
5

[11-] Tevazu: Öne çıkmaktan sakınmak ve geri planda durmaktır. Yüceltilmekten, fazlaca itibar görmekten hoşlanmamaktır. Tevazu,
kendinde bulunan faziletlerden ötürü insanın üstünlük taslamak ve
mal-makamla övünmekten kaçınması; kendini beğenmişlikten ve kibirden sakınmasıdır. Tevazu ancak büyük (önemli) insanlar, liderler, ilim
20 ve fazilet sahibi kimseler için söz konusudur. Diğer kişiler mütevazı sayılmazlar, çünkü onların yeri ve mevkileri zaten düşüktür, dolayısıyla
tevazuu onlar göstermiş olmazlar.
15

[12-] Güler Yüzlü Olmak (Bişr): İnsanın kardeşleri, sevdikleri, arkadaşları, dostları ve tanıdıkları ile karşılaştığında onlara karşı sevincini
25 belli etmesi ve tebessüm etmesidir. Bu huy tüm insanlar için güzeldir.
Ancak hükümdarlar ve saygın insanlar için daha güzeldir. Çünkü halkın,
yardımcıların ve dostların kalpleri hükümdarlardaki bu güler yüzlülük
vesilesiyle onlara bağlanır. Ve bunun sayesinde hükümdarlara olan sevgi
artar. Halkına sevimsiz davranan hükümdarlar mutlu olamazlar. Çün30 kü ne zaman kötü davranırlarsa işleri bozulur ve yönetimleri yok olur.
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ومنهــا أداء األمانــة :وهــو التعفــف عمــا يتصــرف اإلنســان فيــه ،مــن مــال

وغيــره ،ومــا يوثــق بــه عليــه مــن األعــراض والحــرم ،مــع القــدرة عليــه؛ ورد
مــا يســتودع إلــى مودعــه.

ومنهــا كتمــان الســر :وهــذا الخلــق مركــب مــن الوقــار وأداء األمانــة .فــإن

5

إخــراج الســر [هــو] مــن فضــول الــكالم؛ وليــس بوقــور مــن تكلــم بالفضــول.
أيضــا فكمــا أنــه مــن اســتودع مــاال فأخرجــه إلــى غيــر مودعــه ،فقــد خقــر

األمانــة ،كذلــك مــن اســتودع ســرا فأخرجــه إلــى غيــر صاحبــه ،فقــد خقــر
األمانــة .وكتمــان الســر محمــود مــن جميــع النــاس ،وخاصــة ممــن يصحــب
الســلطان .فــإن إخراجــه أســراره ،مــع أنــه قبيــح فــي نفســه ،يــؤدي إلــى ضــرر

10

عظيــم يدخــل عليــه مــن ســلطانه.

ومنهــا التواضــع :وهــو تــرك التــرأس ،وإظهــار الخمــول ،وكراهيــة

التعظيــم والزيــادة فــي اإلكــرام .وأن يتجنــب اإلنســان المباهــاة بمــا فيــه مــن

الفضائــل ،والمفاخــرة بالجــاه والمــال؛ وأن يتحــرز مــن اإلعجــاب والكبــر.
وليــس يكــون التواضــع إال فــي أكابــر النــاس ورؤســائهم ،وأهــل الفضــل

15

والعلــم .وأمــا ســوى هــؤالء فليــس يكونــون متواضعيــن؛ ألن الضعــة هــي

محلهــم ومرتبتهــم فهــم غيــر متصنعيــن لهــا.

ومنهــا البشــر :وهــو إظهــار الســرور بمــن يلقــاه اإلنســان مــن إخوانــه،

وأودائــه ،وأصحابــه ،وأوليائــه ،ومعارفــه ،والتبســم عنــد اللقــاء .وهــذا
الخلــق مستحســن مــن جميــع النــاس ،وهــو مــن الملــوك والعظمــاء أحســن.

20

فــإن البشــر مــن الملــوك تتآلــف بــه قلــوب الرعيــة واألعــوان والحاشــية،
ويــزداد بــه تحببــا إليهــم .وليــس ســعيدا مــن الملــوك مــن كان مبغضــا إلــى

رعيتــه .وربمــا أدى ذلــك إلــى فســاد أمــره وزوال ملكــه.
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[13-] Doğru Sözlülük (Sıdku’l-Lehce): Bir şeyi olduğu gibi haber
vermektir. Bu huy, büyük bir zarara sebep olmadığı müddetçe güzeldir.
Ancak insana, işlediği çirkin bir fiil hakkında soru sorulduğunda doğruyu söylemesi güzel değildir. Zira insanın bu konuda doğru sözlü ol5

ması, [fiilin duyulmasından dolayı] kendisine kalıcı bir şekilde ilişecek
olan utanç ve noksanlığın yerine geçemez. Aynı şekilde gizlice yardım
ettiği kimse hakkında soru sorulunca, bu hususta doğruyu söylemesi
de güzel değildir. Doğruyu söylediğinde acı bir şekilde ceza çekeceği
suç hakkında soru sorulduğunda doğru sözlü olmak da güzel değildir.

10

Doğru sözlülük tüm insanlar için güzeldir. Ancak hükümdarlar ve seçkin insanlar için daha güzeldir. Zira doğru sözlülük o kimselere zarar
vermediği müddetçe yalan kendilerine uygun değildir.
[14-] İyi Niyetli Olmak (Selâmetü’n-Niyye): Bu, bütün insanların iyiliğine inanmak, kötülükten, insanların gafletini aramaktan,

15

kurnazlık ve hilekârlıktan kaçınmaktır. Bu huy tüm insanlarda övgüye
değer bulunur. Ancak hükümdarların daima onu ahlâk edinmesi uygun olmaz çünkü hükümdarlık düşmanlarına karşı kurnazlık, hile ve
gafil avlamayı kullanmakla tamamlanır. Bununla birlikte hükümdarın
dostlarına, yakın arkadaşlarına ve kendine itaat edenlere karşı iyi niyetli

20

davranması güzeldir.
[15-] Cömertlik (Sehâ): Herhangi bir şey istemeden ve hak iddiasında bulunmadan malı bahşetmektir. Bu huy savurganlık ve israfa
götürmediği durumlarda güzeldir. Sahip olduğu her şeyi, onu hak etmeyen birine bahşeden kişi ise cömert olarak isimlendirilmez; bilakis

25

savurgan ve müsrif olarak isimlendirilir. Cömertlik diğer insanlarda güzel bir fazilettir ancak hükümdarlar için zorunlu bir durumdur. Çünkü
cimrilik onları devlet işlerinde büyük bir zarara götürür. Cömertlik ve
bahşetmek ise tebaanın, ordunun ve yardımcıların kalplerini hükümdara bağlar ve onlardan daha fazla faydalanmayı mümkün kılar.
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ومنهــا صــدق اللهجــة :وهــو اإلخبــار عــن الشــيء علــى مــا هــو بــه .وهــذا
الخلــق مستحســن ،مــا لــم يــؤد إلــى ضــرر مجحــف .فإنــه ليــس بمستحســن
صــدق اإلنســان إن ســئل عــن فاحشــة كان ارتكبهــا؛ فإنــه ال يفــي حســن
صدقــه بمــا يلحقــه فــي ذلــك مــن العــار والمنقصــة الباقيــة الالزمــة .وكذلــك
5

ليــس يحســن صدقــه ،إذا ســئل عــن مســتجير اســتجاره فأخفــاه؛ وال إن
ســئل عــن جنايــة ،متــى صــدق فيهــا عوقــب عليهــا عقوبــة مؤلمــة .والصــدق
مستحســن مــن جميــع النــاس ،وهــو مــن الملــوك والعظمــاء أحســن؛ بــل ال
يســعهم الكــذب ،مالــم يعــد الصــدق عليهــم بضــرر.
ومنهــا ســامة النيــة :وهــو اعتقــاد الخيــر بجميــع النــاس ،وتنكــب الخبــث

10

والغيلــة والمكــر والخديعــة .وهــذا الخلــق محمــود مــن جميــع النــاس ،إال
أنــه ليــس يصلــح للملــوك التخلــق بــه دائمــا ،وال يتــم الملــك ،إال باســتعمال
المكــر والحيــل واالغتيــال مــع األعــداء .ولكنــه يحســن بهــم اســتعماله مــع
أوليائهــم وأصفيائهــم وأهــل طاعتهــم.
ومنهــا الســخاء :وهــو بــذل المــال ،مــن غيــر مســألة وال اســتحقاق .وهــذا

15

الخلــق مستحســن ،مــا لــم ينتــه إلــى الســرف والتبذيــر .فــإن مــن بــذل جميــع
مــا يملكــه لمــن ال يســتحقه ،ال يســمى ســخيا ،بــل يســمى مبــذرا مضيعــا.
والســخاء فــي ســائر النــاس فضيلــة مستحســنة؛ وأمــا فــي الملــوك فأمــر
واجــب .ألن البخــل يــؤدي إلــى الضــرر العظيــم فــي ملكهــم ،والســخاء
والبــذل يرتهــن بــه قلــوب الرعيــة والجنــد واألعــوان ،فيعظــم االنتفــاع بــه.
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[16-] Yiğitlik (Şecâat): Gerektiğinde sıkıntı ve tehlikelere girebilmek, korku anlarında sükûnetini muhafaza etmek ve ölümü umursamamaktır. Bu huy tüm insanlar için güzel bulunmuştur ancak hükümdarlar ve yardımcıları için daha uygun ve daha güzeldir. Bu hasletin
5 yokluğu hükümdarlar için düşünülemez. Çünkü insanlar felaket anlarında hükümdarların cesurca atılganlığına muhtaçtırlar. Dolayısıyla
yiğitlik, hükümdarlara özgü huylardandır.
[17-] İyilikte Yarışma (Münâfese): Kişinin gördüğü [güzel] bir
şeyden dolayı başkasına benzemeye çalışması, bu güzelliği kendisi için
10 istemesi ve bulunduğu konumdan daha yüksek bir konuma geçmeye
çabalamasıdır. Eğer yarışma, faziletler, yüksek mevkiler, itibar ve şeref
verici hususlarda olursa bu huy övgüye değer bulunur. Ancak bunun dışında şehvânî arzulara ve hazlara düşkünlük, süs ve elbiseye tamahkârlık
gibi konularda yarışma olursa işte bu gerçekten çirkindir.
[18-] Zorluklara Sabır (es-Sabru inde’ş-Şedâid): Bu huy ağır başlılık ve yiğitliğin bir araya gelmesinden oluşmuştur. Korkunun fayda
vermediği, endişe ve üzüntünün hoş karşılanmadığı, gayret ve çabanın,
sıkıntıların zararını gidermediği zamanlarda bu huy güzel bulunur. Nitekim takatin tükendiği anlarda fayda vermeyen korku ne kadar çirkin20 se sabır göstermek o kadar güzeldir.
15

[19-] Yüce Gayelilik (İzamu’l-Himme): Kıymetli işlerde en üst
mertebeden daha azını önemsememek, yüksek mertebeleri hedeflemektir. Cömertlik yaparak kendine hediye veren bir insanı gözünde
büyütmemek, sıradan işleri hafife almak, daima en değerli şeyleri is25 temek, sahip olduklarına kayıtsız kalmaktır. Ayrıca kendinden bir
şey isteyene, başa kakmadan ve böbürlenmeden bağış yapabilmektir.
Bu huy özellikle hükümdarların huylarındandır. Liderler, seçkin insanlar ve onların mertebelerine ulaşmaya çalışan kişiler için de güzeldir. Tenezzül etmeme, onur ve heves de yüce gayeliliğin kapsamı30 na girer. Tenezzül etmeme nefsin değersiz işlerden uzak durmasıdır.
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ومنهــا الشــجاعة :وهــي اإلقــدام علــى المــكاره والمهالــك عنــد الحاجــة

إلــى ذلــك؛ وثبــات الجــأش عنــد المخــاوف ،واالســتهانة بالمــوت .وهــذا
الخلــق مستحســن مــن جميــع النــاس وهــو بالملــوك وأعوانهــم أليــق

وأحســن؛ بــل ليــس بمســتحق للملــك مــن عــدم هــذه الخلــة .وأكثــر النــاس
5

أخطــارا ،وأحوجهــم إلــى اقتحــام الغمــرات ،هــم الملــوك .فالشــجاعة مــن

أخالقهــم الخاصــة بهــم.

ومنهــا المنافســة :وهــي منازعــة النفــس إلــى التشــبه بالغيــر ،فيمــا يــراه لــه،

ويرغــب فيــه لنفســه؛ واالجتهــاد فــي الترقــي إلــى درجــة أعلــى مــن درجتــه.

وهــذا الخلــق محمــود ،إذا كانــت المنافســة فــي الفضائــل ،والمراتب العالية،
10

ومــا يكســب مجــدا وســؤددا .فأمــا فــي غيــر ذلــك (مــن اتبــاع الشــهوات
والمباهــاة باللــذات والزينــة والبــزة) فمكــروه جــدا.

ومنهــا الصبــر عنــد الشــدائد :وهــذا الخلــق مركــب من الوقار والشــجاعة.

ومستحســن جــدا ،مــا لــم يكــن الجــزع نافعــا ،وال الحــزن والقلــق مجديــا،

وال الحيلــة واالجتهــاد دافعــة ضــرر تلــك الشــدائد .فمــا أحســن الصبــر إذا
15

عدمــت الحيلــة! ومــا أقبــح الجــزع إذا لــم يكــن مفيــدا!

ومنهــا عظــم الهمــة :وهــو اســتصغار مــا دون النهايــة مــن معالــي

األمــور؛ وطلــب المراتــب الســامية؛ واســتحقار مــا يجــود بــه اإلنســان
عنــد العطيــة؛ واالســتخفاف بأوســاط األمــور ،وطلــب الغايــات؛

والتهــاون بمــا يملكــه؛ وبــذل مــا يمكنــه لمــن يســأله ،مــن غيــر امتنــان
20

وال اعتــداد بــه .وهــذا الخلــق مــن أخــاق الملــوك خاصــة؛ وقــد يحســن

بالرؤســاء والعظمــاء ،ومــن تســمو نفســه إلــى مراتبهــم .ومــن عظــم الهمــة
نبــو النفــس عــن األمــور الدنيئــة.
األنفــة والحميــة والغيــرة .فاألنفــة هــي ّ
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Onur ve heves ise, ikisi bir arada, herhangi bir şeyde eksiklik hissedildiğinde buna öfkelenmektir. Heves insanı [başkalarının] mahremlerine yöneltir, onlara bulaşmada ise eksiklik ve utanç vardır. Başkalarının
mahremine bulaşan kimse onların sahibine zulmetmekte ve hakkı ol5

mayan şeylerde tasarrufta bulunmaktadır. Bu ise bir eksikliktir. Haksızlığa ve eksikliğe götürecek şeylere tenezzül etmemek yüce gayeliliktir.
Bu huy tüm insanlar için güzeldir.
[20-] Adalet: Eşitliği tesis edecek şekilde bölüşmektir. Adalet işlerin,
yerinde ve zamanında, uygun tarz ve miktarda, aşırılık ve eksiklik olma-

10

dan, takdim-tehir yapılmadan yerine getirilmesidir.
[KÖTÜ HUYLAR]
Noksanlık ve kusur olarak görülen kötü huylar (reziletler) ise şunlardır:
[1-] İffetsizlik (Fücûr): Şehvânî arzulara aşırı bağımlılık ve düş-

15

künlük, hazlara kapılıp onların bağımlısı olmak ve çirkin şeyleri açıkça
işlemektir. Yani bütün arzularda aşırıya gitmektir. Bu huy gerçekten çirkindir. Çünkü utanmayı yok eder, saygınlığı giderir ve edep örtüsünü
yırtar.
[2-] Aç gözlülük (Şereh): Mal edinme ve biriktirme hırsıdır. Hangi

20

yoldan olursa olsun malı elde etmeye çalışmak hatta elde etmek için
taşkınlık ve kavga gerekse bile serveti çoğaltmaya ve biriktirmeye çabalamaktır. Bu huy hükümdarlar hariç tüm insanlar için çirkindir. Ancak
malın çokluğu, hazine ve birikimin genişliği düşmanlarının, muhaliflerinin, halkının ve yardımcılarının gözünde, hükümdarların heybetini

25

artırır ve onları değerli kılar.
[3-] Bayağılık (Tebezzül): Edebi kaybetmek, sakınmayı terk etmek,
şaka ve eğlenceye aşırı düşkünlük, saldırgan kimselerle oturup kalkmak,
budalalığın, şaka ve çirkince şeylerin olduğu meclislerde bulunmak,
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والحميــة والغيــرة جميعــا همــا الغضــب عنــد اإلحســاس بالنقــص .وإنمــا

تلحــق اإلنســان الغيــرة علــى الحــرم ،ألن فــي التعــرض لهــن عــارا ومنقصــة؛

فــإن المتعــرض للحــرم مهتضــم لصاحبهــن ،ومتصــرف فــي غيــر حــق لــه؛
واالهتضــام نقيصــة .ومــن عظــم الهمــة األنفــة مــن االهتضــام ودخــول

5

النقــص .وهــذا الخلــق مستحســن مــن جميــع النــاس.

ومنهــا العــدل :وهــو التقســط الــازم لالســتواء ،واســتعمال األمــور فــي

مواضعهــا ،وأوقاتهــا ،ووجوههــا ،ومقاديرهــا ،مــن غيــر ســرف وال تقصيــر،

وال تقديــم وال تأخيــر.

[في األخالق الرديئة]
10

فأما األخالق الرديئة التي تعد نقائص ومعايب:
فــإن منهــا الفجــور :وهــو االنهمــاك فــي الشــهوات ،واالســتكثار منهــا؛

والتوفــر علــى اللــذات ،واإلدمــان عليهــا؛ وارتــكاب الفواحش،والمجاهــرة
بهــا وبالجملــة الســرف فــي جميــع الشــهوات .وهــذا الخلــق مكــروه جــدا،

يهــدم الحيــاء ويذهــب بمــاء الوجــه ،ويخــرق حجــاب الحشــمة.
15

ومنهــا الشــره :وهــو الحــرص علــى اكتســاب األمــوال وجمعهــا وطلبهــا

مــن كل وجــه وإن قبــح التعســف فــي اكتســابها والمكالبــة عليهــا واالســتكثار

مــن القنيــة وادخــار األعــراض .وهــذا الخلــق مكــروه مــن جميــع النــاس ،إال
مــن الملــوك .فــإن كثــرة األمــوال والذخائــر واألعــراض تعيــن علــى الملــك،
وتزيــن الملــوك ،وتزيدهــم هيبــة فــي نفــوس رعيتهــم وأعوانهــم ،وأعدائهــم

20

و أضدادهــم.

ومنها التبذل :وهو اطراح الحشــمة ،وترك التحفظ ،واإلكثار من الهزل

واللهو؛ ومخالطة السفهاء ،وحضور مجالس السخف والهزل والفواحش؛
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müstehcen şeyler konuşmak, gereksiz ve alaycı sözler söylemek, çarşı
ve sokaklarda düşüp kalkmak, küçük düşürücü yollardan hayatını idame ettirmek ve sefil kişilere boyun eğmektir. Bu huy tüm insanlar için
çirkindir.
5

[4-] Saldırganlık (Sefeh): Yumuşak huyluluğun zıddıdır. Çabuk
öfkelenmek, küçük şeylerden dolayı düşüncesizlik yapmak, şiddete başvurmak, [kendine] eziyet veren kişiye saldırıyla karşılık vermek, [hasmını] cezalandırmada aşırıya gitmek ve en küçük bir zarar karşısında bile
tahammülsüzlük gösterip sövüp saymaktır. Bu huy herkes için çirkin

10

görülür ancak hükümdarlar ve liderler için daha çirkindir.
[5-] Ciddiyetsizlik (Hark): Fazla konuşmak, gereksiz davranışlarda bulunmak, abartılı bir şekilde gülmek, düşünüp taşınmadan her işe
karışmak ve sorulara aceleci bir şekilde cevap vermektir. Bu huy herkes
için çirkin görülür özellikle ilim ehli ve asil kişiler için daha da çirkin

15

görülür. Saygı duyulması gereken kimseye karşı saygısızlık yapıp çirkin
ve kaba sözlerle cevap vermek anlamına gelen kabalık da ciddiyetsizlik
sayılmaktadır. Bu huy özellikle ağır başlı kimseler için çok çirkindir.
[6-] Aşk: Sevgide aşırılığa kaçmak ve ölçüyü kaybetmektir. Bu huy
tüm durumlarda kötü ve çirkindir. Onun en çirkini de hazza ve bayağı

20

arzulara yönelik olanıdır. Aşk, sahibini iffetsizliğe, çirkin şeyleri işlemeye, bayağılığa götürür ve ona çirkin alışkanlıklar getirir. Bu huy herkes
için çirkindir ancak gençler, bolluk ve refahta olanlar için daha az çirkin
bulunmaktadır.
[7-] Merhametsizlik (Kasâve): Bu, nefret ve yiğitliğin bileşiminden

25

oluşan bir huydur. Merhametsizlik başkasının başına gelen eziyet ve
acıya kayıtsız kalmak demektir. Bu huy tüm insanlar için çirkindir ancak yeri geldiğinde komutanlar, askerler ve kolluk görevlileri için çirkin
değildir.
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والتفــوه بالخنــى ،وذكــر األعــراض ،والمــزح؛ والجلــوس فــي األســواق،
وعلــى قــوارع الطــرق؛ والتكســب بالمعايــش الزريــة ،والتواضــع للســفلة.
وهــذا الخلــق قبيــح بجميــع النــاس.
5

10

15

20

ومنهــا الســفه :وهــو ضــد الحلــم .وهــو ســرعة الغضــب ،والطيــش مــن
يســير األمــور ،والمبــادرة فــي البطــش؛ واإليقــاع بالمــؤذي ،والســرف فــي
العقوبــة؛ وإظهــار الجــزع مــن أدنــى ضــرر؛ والســب الفاحــش .وهــذا الخلــق
مســتقبح مــن كل أحــد ،إال أنــه بالملــوك والرؤســاء أقبــح.
ومنهــا الخــرق :وهــو كثــرة الــكالم ،والتحــرك مــن غيــر حاجــة ،وشــدة
الضحــك ،والمبــادرة إلــى األمــور مــن غيــر توقــف ،وســرعة الجــواب .وهــذا
الخلــق مســتقبح مــن كل أحــد ،وهــو بأهــل العلــم وذوي النباهــة أقبــح.
ومــن قبيــل الخــرق القحــة .وهــي قلــة االحتشــام لمــن يجــب احتشــامه،
والمجاهــرة بالجوابــات الفظــة المستشــنعة .وهــذا الخلــق مكــروه وخاصــة
بــذوي الوقــار.
ومنهــا العشــق :وهــو إفــراط الحــب ،والســرف فيــه .وهذاالخلــق مكــروه
علــى جميــع األحــوال ،ومســتقبح .إال أن أقبحــه وأشــره مــا كان مصروفــا
إلــى طلــب اللــذة ،واتبــاع الشــهوة الرديئــة .وقــد يحمــل هــذا الخلــق صاحبــه
علــى الفجــور ،وارتــكاب الفواحــش ،وكثــرة التبــذل ،وقلــة الحيــاء؛ ويكســبه
عــادات رديئــة .وهــو بــكل أحــد قبيــح ،إال أنــه باألحــداث والمترفهيــن
والمتنعميــن أقــل قبحــا.
ومنهــا القســاوة :وهــو خلــق مركــب مــن البغــض والشــجاعة .والقســاوة
هــي التهــاون بمــا يلحــق الغيــر مــن األلــم واألذى .وهــذا الخلــق مكــروه مــن
كل أحــد ،إال مــن الجنــد ،وأصحــاب الســاح ،والمتوليــن الحــروب .فــإن
ذلــك غيــر مكــروه منهــم إذا كان فــي موضعــه.
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[8-] Vefasızlık (Gadr): İnsanın fedakârlık etmekten ve vefa göstermekten uzak durmasıdır. Bu, huy sahibine fayda ve menfaat verse bile
çirkindir. Özellikle hükümdarlar ve liderler için daha çirkin ve onlara
daha zarar vericidir. Eğer bir hükümdar vefasız olarak bilinirse hiç kim5 se ona güvenmez ve itimat etmez, ona karşı sessiz kalınsa bile yönetiminde düzen bozulur.
[9-] Hıyanet: İnsanın kendine emanet edilen mal-mülk ve mahrem şeyler hakkında keyfî tasarrufta bulunması, emanet edilen şeylere
el koyması ve emanet edenin haklarını inkâr etmesidir. Başkasına ile10 tilmesi için söylenen bilgiyi gizlemek, taşınan haberleri [mektupları]
çarpıtmak ve ondaki bazı şeyleri değiştirmek de hıyanettir. Bu huy -yani
hıyanet- bütün insanlar için kötüdür; kişinin makamını lekeler ve maişetinin kesilmesine neden olur.
[10-] Sırrı İfşa Etmek: Bu huy, ciddiyetsizlik ve hıyanetin bileşimin15 den meydana gelir. Zira dilini tutamayan ve sırrı korumak için hassas
olmayan kişi ağır başlı değildir [ciddiyetsizdir]. Sır bir emanettir ve onu
ifşa etmek sır sahibi için kusurdur. Bu yüzden sırrı ifşa eden haindir. Bu
huy gerçekten çok çirkindir özellikle sultanlara arkadaşlık edip onlarla
birlikte olanlar için böyledir. Bir insanın başka bir insana kötü bir söz
20 yetiştirmesi anlamına gelen koğuculuk da sırrı ifşa etmek demektir. Sır
olmasa bile duyup öğrenilen bir şeyi başkasına yetiştirmek aynı şekilde
çirkindir. Çünkü bu haberi kötüye kullanacak kişiye nakletmek, haberi
ulaştıran kişiyle hakkında konuşulan kişi arasında soğukluğa sebep olur.
Bu da kötülüğün son noktasıdır.
[11-] Büyüklenme (Kibir): İnsanın kendini büyük görmesi, sahip
olduğu değerli şeyleri fazlasıyla beğenmesi, insanları küçümseyip dikkate almaması ve tevazu gösterilmesi gereken kişiye tepeden bakmasıdır. Bu huy çirkindir ve sahibine zarar verir. Çünkü kendini beğenmek, insanın edebi elde etme isteğini yok eder, edebi kazanmaya çaba30 lamayan kişi de kusurlarıyla kalır. İnsan kusurlardan arınmış değildir.
25
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5

ومنهــا الغــدر :وهــو الرجــوع عمــا يبذلــه اإلنســان مــن نفســه ،ويضمــن
الوفــاء بــه .وهــذا الخلــق مســتقبح ،وإن كان لصاحبــه فيــه مصلحــة ومنفعــة.
وهــو بالملــوك والرؤســاء أقبــح ،ولهــم أضــر .فــإن مــن عــرف مــن الملــوك
بالغــدر ،لــم يســكن إليــه أحــد ،ولــم يثــق بــه إنســان .وإذا لــم يســكن إليــه فســد
نظــام ملكــه.

10

ومنهــا الخيانــة :وهــي االســتبداد بمــا يؤتمــن اإلنســان عليــه مــن األمــوال
واألعــراض والحــرم ،وتملــك مــا يســتودع ومجاحــدة مودعــه .ومــن الخيانــة
أيضــا طــي األخبــار ،إذا نــدب لتأديتهــا؛ وتحريــف الرســائل إذا تحملهــا؛
وصرفهــا عــن وجوههــا .وهــذا الخلــق أعنــي الخيانــة مكــروه مــن جميــع
النــاس ،يثلــم الجــاه ،ويقطــع وجــوه المعايــش.

15

20

ومنهــا إفشــاء الســر :وهــذا الخلــق مركــب مــن الخــرق والخيانــة .فإنــه
ليــس بوقــور مــن لــم يضبــط لســانه ،ولــم يتســع صــدره لحفــظ مــا يُستســر
بــه .والســر إحــدى الودائــع وإفشــاؤه نقيصــة علــى صاحبــه ،فالمفشــي
للســر خائــن .وهــذا الخلــق قبيــح جــدا ،وخاصــة ممــن يصحــب الســاطين
ويداخلهــم .ومــن قبيــل إفشــاء الســر أيضــا النميمــة .وهــو أن يبلــغ إنســان
إنســانا عــن آخــر قــوال مكروهــا .وهــذا الخلــق قبيــح جــدا ،وإن لــم يستســر
أيضــا بمــا يســمعه أو يبلغــه .فنقلــه إلــى مــن يكرهــه قبيــح؛ ألن فــي ذلــك
إيقــاع وحشــة بيــن المب ِّلــغ والمب َّلــغ عنــه ،وذلــك غايــة التشــرر.
ومنهــا الكبــر :وهــو اســتعظام اإلنســان نفســه ،واستحســان مــا
فيــه مــن الفضائــل ،واالســتهانة بالنــاس ،واســتصغارهم ،والترفــع
علــى مــن يجــب التواضــع لــه .وهــذا الخلــق مكــروه ضــار لصاحبــه.
ألن مــن أعجبتــه نفســه ،لــم يســتزد مــن اكتســاب األدب؛ ومــن لــم
يســتزد ،بقــي علــى نقصــه .فــإن اإلنســان ليــس يخلــو مــن النقــص،
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Nitekim yetkinliğin zirvesine ulaşmış pek az insan vardır. Bu fiil, kişinin insanlardan nefret etmesine sebep olur, insanlara nefret duyanın
hali ise kötü olur.
[12-] Asık Suratlı Olmak (Abûs): Birisiyle karşılaştığında çatık
5

kaşlı olmak, tebessümü esirgemek ve hoşnutsuzluğunu belli etmektir.
Bu huy büyüklenme ve kabalığın bileşiminden oluşur. Güler yüzlülüğü
esirgemek, insanları dikkate almamak demektir ki bu da büyüklenme
ve kendini beğenmişlik anlamına gelir. Özellikle dostlarla görüşürken
güler yüz göstermemek kaba bir kişiliğe sahip olmaktan kaynaklanır.

10

Bu huy özellikle lider ve üstün kimseler için çok çirkindir.
[13-] Yalancılık (Kizb): Bir şeyi, olduğundan farklı haber vermektir. Yalancılık, kötü bir huydur. Ancak bundan başka bir yolla gidermenin mümkün olmadığı bir zararı giderdiğinde ya da başka şekilde ulaşmanın mümkün olmadığı, ihtiyaç duyulan bir faydayı koruduğunda

15

böyle değildir. Yalan böyle bir durumda çirkin değildir bilakis anlamsız
yere söylendiğinde, değersiz ve yalanın çirkinliğine değmeyecek küçük
bir fayda uğruna söylendiğinde çirkindir. Yalan, hükümdar ve liderler
için daha da çirkin bulunur çünkü küçük bir noksanlık bile onların
itibarını zedeler.

20

[14-] Kötü Niyetli Olmak (Hubs): Görünüşte iyilik sergilemekle
birlikte kalbinde başkası için kötülük beslemektir. Karşılıklı ilişkilerde
kurnazlık, hile ve gafil avlama gibi şeyleri kullanmaktır. Bu huy tüm
insanlar için kötüdür. Ancak hükümdar ve liderler için böyle değildir.
Çünkü onlar muhalif ve düşmanlarına karşı bunları kullanmak zorun-

25

dadırlar. Bununla birlikte hükümdar ve liderlerin arkadaşları ve dostlarına karşı bu şekilde olmaları güzel değildir. Kin beslemek de kötü
niyetlilikten sayılır. Kin, kötülük etmiş birine karşı kötülük düşünmek
ve fırsatını bulup intikam alıncaya kadar bunu gizlemektir. Bu huy kötü
kişilerin huyudur ve gerçekten yerilmiştir.
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وقلمــا ينتهــي إلــى غايــة الكمــال .وأيضــا فــإن الفعــل يبغضــه إلــى النــاس
ومــن بغضــه النــاس ســاءت حالــه.
ومنهــا العبــوس :وهــو التقطيــب عنــد اللقــاء ،وقلــة التبســم ،وإظهــار
الكراهيــة .وهــذا الخلــق مركــب مــن الكبــر ،وغلــظ الطبــع .فــإن قلــة البشاشــة
5

هــي اســتهانة بالنــاس واالســتهانة بالنــاس تكــون مــن اإلعجــاب والكبــر.
وقلــة التبســم وخاصــة عنــد لقــاء اإلخــوان تكــون مــن غلــظ الطبــع .وهــذا
الخلــق مســتقبح وخاصــة بالرؤســاء واألفاضــل.
ومنهــا الكــذب :وهــو اإلخبــار عــن الشــيء بخــاف مــا هــو بــه .وهــذا
الخلــق مكــروه ،مــا لــم يكــن لدفــع مضــرة ال يمكــن أن تدفــع إال بــه ،أو

10

احتــراز نفــع ال غنــى عنــه ،ال يوصــل إليــه إال بــه .فــإن الكــذب عنــد ذلــك
ليــس بمســتقبح ،وإنمــا يســتقبح الكــذب إذا كان عبثــا ،ولنفــع يســير ،ال
خطــر لــه ،وال يفــي بقباحــة الكــذب .والكــذب يقبــح بالملــوك والرؤســاء
أكثــر ألن اليســير مــن النقــص يشــينهم.
ومنهــا الخبــث :وهــو إضمــار الشــر للغيــر ،وإظهــار الخيــر لــه؛ واســتعمال

15

الغيلــة والمكــر والخديعــة فــي المعامــات .وهــذا الخلــق مكــروه مــن جميــع
الناس ،إال من الملوك والرؤســاء .فإنهم إليه مضطرون ،واســتعمالهم إياه،
مــع أضدادهــم وأعدائهــم ،غيــر مســتقبح؛ فأمــا مــع أوليائهــم وأصحابهــم،
فإنــه غيــر مستحســن .ومــن قبيــل الخبــث الحقــد .وهــو إضمــار الشــر للجاني
إذا لــم يتمكــن مــن االنتقــام منــه ،فأخفــى تلــك األحقــاد إلــى وقــت إمــكان

20

الفرصــة .وهــذا الخلــق مــن أخــاق األشــرار ،وهــو مذمــوم جــدا.
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[15-] Cimrilik (Buhl): Yardım edebilecek durumda olmakla birlikte, yardım isteyenden bunu esirgemektir. Bu huy tüm insanlarda
kötüdür. Ancak kadınlar için daha az kötü görülür. Hatta kadınlarda
cimrilik hoş karşılanır. Bununla birlikte cimrilik diğer insanların, özel5 likle de hükümdar ve liderlerin itibarını zedeler. Zira cimrilikten dolayı
halk hükümdarlara daha fazla kin duyar ve hükümdarların yönetimleri
itibar kaybeder. Çünkü cimrilik hükümdarlardan beklentiyi yok eder ve
onların da tebaasına kin duymasına sebep olur.
[16-] Korkaklık (Cübn): Korkulacak şeylerden endişe duymak,
10 kötü bir akıbetten kaygılanmak ve doğacak kötü bir sonuçtan dolayı
güvende hissetmemektir. Bu huy bütün insanlarda kötüdür. Ancak hükümdar, asker ve savaşçılar için aynı zamanda zarar vericidir.
[17-] Haset: İnsanın başkasında gördüğü iyi şeylerden ve faziletlerden dolayı elem duyması ve başkasında bulunan bu şeyleri yok etmeye
15 çabalamasıdır. Bu huy, her insanda kötü ve çirkindir.
[18-] Sıkıntılar Karşısında Aşırı Kaygı (el-Ceza‘ inde’ş-Şidde):
Bu huy ciddiyetsizlik ve korkaklığın bir araya gelmesinden oluşur. Faydasız ve boş yere olduğunda çirkindir. Ancak sıkıntı ortaya çıktığında
çözüm bulmak için endişe duymak, gerektiğinde yardımına veya im20 dadına koşacak birine sığınmak çirkin değildir ve noksanlık sayılmaz.
[19-] Düşük Gayelilik (Sigaru’l-Himme): Bu, nefsin yüksek konumları arzulamasındaki zayıflığı, büyük mertebelere ulaşmadaki isteksizliğidir. Değerli şeylerden (faziletlerden) birazını bile çok görmek,
kendine verilen az bir şeyi gözünde büyütüp ona güvenmek, sıradan ve
25 değersiz şeylere razı olmaktır. Bu huy herkes için çirkindir. Hükümdarlar için daha çirkindir. Zira düşük gayeli olan kişi yönetimi hak etmez.
[20-] Zulüm (Cevr): Bütün işlerde itidalden (dengeden) ayrılıp işi
aşırı veya eksik yapmak, malları uygun olmayan yollardan elde etmek,
hak edilmeyen şeylere talip olmak, her şeyi yersiz, zamansız, ölçüsüz ve
30 usulsüz yapmaktır.
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5

ومنهــا البخــل :وهــو منــع المســترفد ،مــع القــدرة علــى رفــده .وهــذا
الخلــق مكــروه مــن جميــع النــاس ،إال أنــه مــن النســاء أقــل كراهيــة؛ بــل
قــد يســتحب مــن النســاء البخــل .فأمــا ســائر النــاس فــإن البخــل يشــينهم.
وخاصــة الملــوك والعظمــاء؛ فــإن البخــل يبغــض منهــم أكثــر ممــا يبغــض
مــن الرعيــة ،ويقــدح فــي ملكهــم؛ ألنــه يقطــع األطمــاع منهــم ويبغضهــم إلــى
رعيتهــم.
ومنهــا الجبــن :وهــو الجــزع عنــد المخــاوف ،واإلحجــام عمــا ُتحــذر
عاقبتــه ،وال تؤمــن مغبتــه .وهــذا الخلــق مكــروه مــن جميــع النــاس ،إال أنــه
ُ
للملــوك والجنــد وأصحــاب الحــروب أضــر.

10

15

20

ومنهــا الحســد :وهــو التألــم بمــا يــراه اإلنســان لغيــره مــن الخيــر ،ومــا
يجــده فيــه مــن الفضائــل؛ واالجتهــاد فــي إعــدام ذلــك لغيــر مــا هــو لــه .وهــذا
الخلــق مكــروه وقبيــح بــكل أحــد.
ومنهــا الجــزع عنــد الشــدة :وهــذا الخلــق مركــب مــن الخــرق والجبــن.
وهــو مســتقبح إذا لــم يكــن مجديــا وال مفيــدا .فأمــا إظهــار الجــزع لتعمــل
حيلــة بذلــك ،عنــد الوقــوع فــي الشــدة ،أو اســتغاثة مغيــث ،أو اجتــاب
معيــن فيمــا تغنــي فيــه المعاونــة ،فغيــر مكــروه وال يعــد نقيصــة.
ومنهــا صغــر الهمــة :وهــو ضعــف النفــس عــن طلــب المراتــب العاليــة،
وقصــور األمــل عــن بلــوغ الغايــات؛ واســتكثار اليســير مــن الفضائــل
واســتعظام القليــل مــن العطايــا ،واالعتــداد بــه؛ والرضــى بأوســاط األمــور
وأصاغرهــا .وهــذا الخلــق قبيــح بــكل أحــد ،وهــو بالملــوك أقبــح؛ بــل ليــس
هم ُتــه.
بمســتحق الملــك مــن ُ
صغــرت ّ
ومنهــا الجــور :وهــو الخــروج عــن االعتــدال في جميع األمور ،والســرف
والتقصيــر؛ وأخــذ األمــوال مــن غيــر وجههــا ،والمطالبــة بمــا ال يجــب مــن
الحقــوق الواجبــة؛ وفعــل األشــياء فــي غيــر مواضعهــا ،وال أوقاتهــا ،وال

25

ـتحب.
علــى القــدر الــذي يجــب ،وال علــى الوجــه الــذي يسـ ّ

48 │

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Ahlâk Eğitimi

[HEM FAZİLET HEM REZİLET OLAN HUYLAR]
Bazı huylar insanların bir kısmında fazilet bir kısmında ise rezilettir.
Bu huylar şunlardır:
[1-] Onurlandırılmayı Sevmek (Hubbu’l-Kerâme): İnsanın say5 gın görülmeyi, ta'zîm edilmeyi, övgü ve güzel sözle karşılık görmeyi
sevmesidir. Bu huy gençler ve çocuklar için güzeldir. Çünkü onurlandırılma sevgisi, gençleri ve çocukları faziletleri elde etmeye teşvik eder.
Zira genç veya çocuk, kendinde görülen bir faziletten ötürü övüldüğü
zaman, bu durum onu faziletleri çoğaltmaya sevk eder. Ancak faziletli
10 kimseler için bu huy noksanlık olarak görülür. Çünkü insan, yalnızca,
faziletli olmak kendisini ayrıcalıklı kıldığında faziletinden dolayı övülebilir. Bu kişi zaten faziletli ise kendinde görülen faziletlerden dolayı onun ayrıcalıklı görülmemesi gerekir. Aynı şekilde gereğinden fazla
övgü ve onurlandırma ise dalkavukluk etmek anlamına gelir. Dalka15 vukluktan dolayı sevinç duymak övgüye değer bir şey değildir çünkü
dalkavukluk hilekârlıktır.
[2-] Süslenmeyi Sevmek (Hubbu’z-Ziyne): Süslü elbiseler, binekler, araçlar, hizmetçi ve yardımcılar vasıtasıyla gösterişli davranmaktır.
Bu huy hükümdarlar, seçkin kişiler, gençler, zarif kimseler, müreffeh
20 yaşam tarzına sahip olanlar ve kadınlar için güzel bulunur. Ancak rahipler, zahitler, yaşlılar, ilim ehli olanlar ve özellikle hatipler, vaizler ve dinî
liderler için gösteriş ve süslenmek, çirkin bulunur. Onlar için güzel olan
[süslenmek yerine], saç sakal sahibi ve sert görünüşlü olmak, [binek
kullanmak yerine] yaya yürümek, sürekli kilise ve mescitlerde buluna25 rak bolluk içinde yaşam sürmekten kaçınmaktır.
[3-] Övgüye Karşılık Vermek (el-Mücâzât ale’l-Medh): Bu
huy, toplum içinde ve meclislerde insanı öven ve ona şükranlarını sunan kimseye karşılık vermektir. Hükümdar ve liderler için güzeldir. Çünkü bu durum, övgüde bulunan kişinin övgüsüne devam
30 etmesine ve övülen kişinin daima güzel anılmasına sebep olur. Hükümdar ve liderlerin daima övgüyle anılması onların faziletindendir.
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[في األخالق التي تكون فضيلة أو رذيلة]
ومن األخالق ما هو في بعض الناس فضيلة وفي بعضهم رذيلة:
فمنهــا حــب الكرامــة :وهــو أن يســر اإلنســان بالتعظيــم والتبجيــل،

والمقابلــة بالمــدح والثنــاء الجميــل .وهــذا الخلــق محمــود فــي األحــداث
5

والصبيــان ،ألن محبــة الكرامــة تحثهــم علــى اكتســاب الفضائــل .وذلــك

أن الحــدث والصبــي ،إذا مــدح علــى فضيلــة تــرى فيــه ،كان ذلــك داعيــا

لــه إلــى االزديــاد مــن الفضائــل .فأمــا األفاضــل مــن النــاس فــإن ذلــك يعــد
منهــم نقيصــة .ألن اإلنســان إنمــا يمــدح علــى الفضيلــة إذا كانــت مســتغربة
منــه .وإذا كان مــن أهــل الفضــل ،فليــس ينبغــي أن يســتغرب مــا يظهــر منــه

10

مــن الفضائــل .وكذلــك اإلكــرام والتبجيــل ،إذا كان زائــدا علــى اســتحقاقه،

فإنــه يجــري مجــرى الملــق؛ والســرور بالملــق غيــر محمــود ،ألنــه مــن جنــس
الخديعــة.

ومنهــا حــب الزينــة :وهــو التصنــع بحســن البــزة والمركــوب واآلالت،

وكثــرة الخــدم والحشــم .وهــذا مستحســن مــن الملــوك والعظمــاء،

15

واألحــداث والظرفــاء ،والمتنعميــن ،والنســاء .فأمــا الرهبــان والزهــاد

والشــيوخ واهــل العلــم وخاصــة الخطبــاء والواعظيــن ورؤســاء الديــن ،فــإن
الزينــة والتصنــع مســتقبح منهــم .والمستحســن منهــم لبــس الشــعر والخشــن،

والمشــي والحفــاء ،ولــزوم الكنائــس والمســاجد وغيرهــا ،وكراهيــة التنعــم.
ومنها المجازاة على المدح :وهو مجازاة من يمدح اإلنســان ،ويشــكره

20

فــي المجالــس والمحافــل .وهــذا الخلــق مستحســن مــن الملــوك والرؤســاء.
ألن ذلــك يدعــو الــذي يمــدح اإلنســان إلــى مدحه ،ويكســب الممدوح ذكرا

جميال ،يبقى على الدهر .ومن فضائل الملوك ورؤساء بقاء ذكرهم الجميل.
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Ancak onların övgülü sözler duymaya düşkün olmaları hoş değildir.
Çünkü bu tür bir şey dalkavukluk anlamına gelir. Kendine dalkavukluk edilmesini istemek ise çirkin görülür çünkü dalkavukluk bir tür
hilekârlıktır. Bununla birlikte onların tercihi övgüyle anılmak, insanlar
5 arasında bunun yaygınlık kazanması ve kendilerinden sonra da bunun
kalıcı olmasıdır. İşte bu durum, onlar için güzeldir. Hükümdarların
övgü sunan kişiye [güzel] karşılık vermesi hoş, ona engel olması ise kötü
ve zararlıdır. Onu engellemek, hükümdarların kötülenmesine yol açar.
Böylece onları kötüleyen sözler, zaman içinde kalıcı olur, insanlar ara10 sında onların aleyhine çirkin sözler yayılır. Bu ise hükümdar ve liderler
için kötü bir şeydir. Sıradan insanların övgüde bulunan kişiye karşılık
vermeyi istemesi ise hoş değildir. Çünkü asaletsiz birini öven kişi ona
karşı hilekârlık etmektedir. Övülen de buna aynen karşılık verdiğinde
bu hareketinin kendini ince ve zarif gösterdiğine inanır. Birçok insan
15 kendinde olmayan vasıflarla övüldüğünde övgüde bulunan kişiye aynen
karşılık vermeye çalışır ve böylece yersiz bir şey yapmış olur. Ancak insanlar bunu zayıf ve miskin kimseler için yaparsa daha güzel ve yerinde
bir davranış olacaktır.
[4-] Zühd: Mal ve mülke, biriktirme ve kazanç edinmeye fazla ilgi
20 göstermemektir. Bu konuda açlığı giderecek kadarına razı olmak, dünyayı, onun güzelliklerini ve lezzetlerini hafife almak, yüksek makamları
önemsememek, hükümdarları ve mülklerini, mal sahiplerini ve mallarını değersiz görmektir. Bu huy gerçekten güzeldir. Ancak bu, âlimler,
rahipler, dinî liderler, hatipler, vaizler ve insanları ahirete, ölüm sonrası
25 kalıcı olan âleme yönlendiren kişiler için güzeldir. Hükümdarlar ve asil
kimselerde ise güzel bulunmaz ve onlara uygun da değildir. Eğer bir
hükümdar zahit olursa eksik kalır. Çünkü onun yönetimi ancak mal
biriktirme, gösteriş ve hazinelerle tamamlanır. Bütün bunlar hükümdarın mülkünü koruyabilmesi, elindekileri tutabilmesi ve yönetimin30 dekileri kontrol edebilmesi içindir. Sayılan bu şeyler ise [zühdle birlikte
olamayacak] zühdün karşıtı olan şeylerdir. Çünkü (servet) biriktirmeyi
terk etmek hükümdarın mülkünü yok eder ve doğru yönetimden sapan
hükümdarların noksanlıkları olarak görülür.
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فأمــا محبتهــم ســماع المــدح مــن المــادح مواجهــة ،فذلــك غيــر مســتحب.

ألنــه مــن جنــس الملــق؛ وحــب الملــق مكــروه ،ألنــه مــن قبيل الخديعــة .فأما
إيثارهــم انتشــار ذكرهــم ،ومدحهــم وتــداول النــاس لــه ،وبقــاءه بعدهــم ،فــإن

ذلــك محمــود منهــم .فمجــازاة المــادح مستحســنة مــن الملــوك ،ومنعهــم
5

وضــار .ألن ذلــك يدعــو إلــى ذمهــم ،وذمهــم يبقــى أيضــا علــى
مســتقبح
ّ

الدهــر .فينشــر لهــم ذكــرا قبيحــا ،وذلــك مكــروه للملــوك والرؤســاء .فأمــا

أصاغــر النــاس فمحبتهــم جــزاء المــادح لهــم غيــر مستحســن .ألن المــادح
إذا مــدح الدنــيء مــن النــاس ،فإنمــا يخدعــه؛ فــإذا أجــازه ،اعتقــد أنــه اســترق
منــه تلــك الجائــزة .وكثيــر مــن النــاس إذا مدحــوا بمــا ليــس فيهــم يبــادرون

10

إلــى مجــازاة المــادح؛ فيكونــون قــد وضعــوا الشــيء فــي غيــر موضعــه .وهــم
إذا صرفــوا ذلــك الشــيء إلــى الضعفــاء ،وأهــل المســكنة ،كان أجمــل بهــم

وأليــق.

ومنهــا الزهــد :وهــو قلــة الرغبــة فــي األمــوال األعــراض واالدخــار

والقنيــة؛ وإيثــار القناعــة بمــا يقيــم الرمــق؛ واالســتخفاف بالدنيــا ومحاســنها
15

ولذاتهــا؛ وقلــة االكتــراث بالمراتــب العاليــة؛ واســتصغار الملــوك وممالكهــم

وأربــاب األمــوال وأموالهــم .وهــذا الخلــق مستحســن جــدا .ولكــن مــن

العلمــاء والرهبــان ورؤســاء الديــن والخطبــاء والواعظيــن ومــن يرغــب
النــاس فــي المعــاد والبقــاء بعــد المــوت .فأمــا الملــوك والعظمــاء فــإن ذلــك
غيــر مستحســن منهــم وال الئــق بهــم .ألن الملــك إذا أظهــر الزهــد ،فقــد

20

صــار ناقصــا .ألن ملكــه ال يتــم إال باحتشــاد األمــوال واألعــراض وادخارهــا
ليــذب بهــا عــن ملكــه ،ويصــون بهــا حوزتــه ،ويفتقــد بهــا رعيتــه؛ وذلــك

مضــاد للزهــد .فــإن تــرك االدخــار بطــل ملكــه ،وصــار معــدودا فــي جملــة
النقــص مــن الملــوك الحائديــن عــن طريــق السياســة.

[DÖRDÜNCÜ BÖLÜM]
[AHLÂKÎ GÜZELLİKLERİN ALIŞKANLIK KAZANARAK
ELDE EDİLMESİ]
[AHLÂK EĞİTİMİNİN ZORUNLULUĞU]
İşte bu anlattıklarımız bütün insanların huylarıdır. Onların övgüye
değer olanları fazilet olarak görülür. Bir insanda, övgüye değer bütün
huyların bir araya gelmesi nadiren mümkündür. Huyların yerilmiş olanları ise noksanlık ve kusur olarak görülür. Kendinde hiç bir kötü huy
kalmayacak şekilde onların hepsinden arınan bir insanı bulmak olduk10 ça zordur. Özellikle nefsini bunlara alıştırmamış ve edep eğitiminden
geçirmemiş kişilerde bu böyledir. Eğer insan nefsini kontrol edip kusurlarını gözden geçirmezse -kendisi bunu fark etmese bile- birçok ayıptan
uzak kalması ve kurtulması mümkün olmaz. Durum zikrettiğimiz gibi
olduğuna göre en iyisi insanın huylarını kontrol etmesi, kusurlarını göz
15 önünde bulundurması ve onları düzeltmeye çalışarak kendini onlardan
kurtarmasıdır. Sonra da insan, övgüye değer olan huylara sarılmalı ve
onları ahlâk edinip muhafaza etmeye çalışmalıdır.
5

İnsanlar, gerçekte, cahillerin ve sıradan insanların zannettiği gibi konumlarına, zenginliklerine, mal ve mülklerinin çokluğuna göre değil,
20 faziletlerine göre birbirine karşı üstün olurlar.
Bununla birlikte insanların çoğu birikimlerinin, hazine ve eşyalarının çokluğuyla övünür ve mülk sahibi, zengin kişileri de daima yüceltirler. Bu insanlar, bazı insanları sadece mallarının çokluğu ve malla elde edilen makamlarından dolayı diğerlerinden üstün tutar. Malın
25 çokluğu insanları birbirine karşı daha faziletli kılan bir şey değildir.
Bilakis bu yalnızca insanların konumlarını daha üstün kılar. Kendileri ise malların çokluğuyla asla başkasından daha faziletli olmaz. Nitekim yüklü bir mala sahip olan iffetsiz, ahmak, cahil ve kötü birisi
fakir ama iffetli, bilge, âlim ve iyi birisinden daha faziletli olamaz.

[القسم الرابع]
[االرتياض بمكارم االخالق]
[ضرورة تهذيب االخالق]
5
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فهــذه االقســام التــي ذكرناهــا هــي أخــاق جميــع النــاس .أمــا المحمــودة
منهــا ،المعــدودة فضائــل ،فقلمــا تجتمــع كلهــا فــي إنســان واحــد .و أمــا
المذمومــة منهــا ،المعــدودة نقائــص ومعايــب ،فقلمــا يوجــد إنســان يخلــو
مــن جميعهــا ،حتــى ال يكــون فيــه خلــق مكــروه ،و خاصــة مــن لــم يــروض
نفســه ،ويؤدبهــا .فــإن مــن لــم يتعمــل لضبــط نفســه ،ويتفقــد عيوبــه ،لــم يخــل
مــن عيــوب كثيــرة ،و إن لــم يحــس بهــا ولــم يفطــن لهــا .وإذا كان األمــر على
مــا ذكرنــا ،كان أولــى األمــور باإلنســان أن يفتقــد أخالقــه؛ ويتأمــل عيوبــه،
و يجتهــد فــي إصالحهــا ونفيهــا عــن نفســه؛ ويتبــع األخــاق المحمــودة،
ويحمــل نفســه علــى إعتيادهــا والتخلــق بهــا.
فــإن النــاس ،إنمــا يتفاضلــون ،علــى الحقيقــة ،بفضائلهــم ،ال كمــا يعتقــد
الجهــال والعامــة أنهــم يتفاضلــون بأحوالهــم وأموالهــم ،و كثــرة الذخائــر
واألعــراض.
فــإن أكثــر النــاس ،إنمــا يتفاخــرون بالذخائــر واألمــوال واآلالت،
ويعظمــون أبــدا أألغنيــاء وذوي األمــوال ،وال يترتــب بعضهــم علــى بعــض،
إال بكثــرة األمــوال ،أو بالجــاه المكتســب بالمــال .وليــس كثــرة األمــوال ممــا
يتفاضــل بهــا النــاس ،بــل كثــرة األمــوال إنمــا تتفاضــل بهــا أحــوال النــاس.
فأمــا نفوســهم ،فليســت تكــون أفضــل مــن نفــوس غيرهــم بكثــرة األمــوال.
و ذلــك أن فاجــر الســفيه ،الجاهــل الشــرير ،وإن حــوى أمــواال عظيمــة،
فليــس يكــون أفضــل مــن العفيــف الحكيــم ،العالــم الخيــر ،وإن كان فقيــرا؛
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Bu kişi malının çokluğuyla sadece diğerinden daha zengin olur. Üstünlüğe gelince, herhangi birinin diğerinden üstün olması yalnızca kendindeki faziletlerin çokluğu ile söz konusu olur.
İnsanda güzel ahlâk ve alışkanlıklarla zenginlik ve servet bir araya
5 gelirse böyle birisinin durumu fazilet sahibi yoksul bir kişiden daha iyidir. Çünkü aynı zamanda insanın -özellikle faziletli, adil ve iffetli olduğunda- malını güzel şeylere sarf etmesi onu mutlu edecek şeylerdendir.
Öyle ki malını gerektiği yerde infak eder, harcanması gereken kişilere
onu harcar ve fakirlere yardımda bulunur. Üzerine vazife olan şeyi yap10 maktan kaçınmaz ve kendindeki güzel vasıfları artıracak şeylerde tembellik yapmaz.
Ancak zenginlik, kötü alışkanlıklara sahip, cahil ve nâkıs insanların
noksanlığını arttırır ve kusurlarına kusur katar. Çünkü malı olmayan
birisi -tabiatında cimrilik bulunsa bile- cimriliği izhar etmediği için
15 cimri olarak görülmez ve bununla ayıplanmaz. İnsan sadece kendinde
görülen şeylerden dolayı ayıplanır. Dolayısıyla eğer insan, mal ve refah
sahibi zengin bir kişi olursa ve bununla kendisinin cimriliği ortaya çıkarsa sahip olduğu mal bu kişinin kınanmasına sebep olmuş olur.
Ayrıca iffetsizliğe, yasaklanmış şeylerin ve bayağı arzuların çoğuna
20 ancak zenginlikle [servetle] ulaşılabilir. Fakir birinin tabiatında gayri
ahlâki şeyler olsa bile bunlar kendisinde görülmez. Ne zaman ki kendisi
mal sahibi birisi olursa o zaman arzuları onda yer edinir ve ayıpları gün
yüzüne çıkar. Böylece zenginlik, sahibinde ayıplara ve noksanlıklara
sebep olurken fakirlik faziletleri ve güzellikleri kazandırabilir. Bundan
25 dolayı insanlar gerçekte birbirleri arasında mal ve eşya ile değil adap ve
zatî güzelliklerle üstün olurlar.
İnsana yakışan, nefsini güzel bir yöntemle yönetmesi ve onu güzel bir yola sokmasıdır. Zira insan ancak bu şekilde diğerleri arasında sevilen biri olabilir ve kabul görür. Onların gözünde yüceltilen
30 ve başkalarına göre tercih edilen birisi haline gelir. Hatta böylelikle insan, liderlerin ve hükümdarların gözünde önemli bir yere sahip,
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بــل إنمــا يكــون بكثــرة األمــوال أغنــى منــه .فأمــا الفضــل ،فليــس يكــون أحــد

أفضــل مــن أحــد ،إال بكثــرة الفضائــل فقــط.

فــإن اجتمــع لإلنســان ،مــع األخــاق الجميلــة والعــادات المستحســنة،

الغنــى والثــروة ،فلعمــري إنــه يكــون أحســن حــاال مــن الفاضــل المقتــر .ألن
5

مــن ســعادات اإلنســان أيضــا ،وخاصــة إذا كان فاضــا عــادال عفيفــا ،أنــه
يصــرف مالــه فــي وجوهــه ،وينفقــه فــي حقــه ،ويتفقــد بــه مــن يحــب تفقــده،

ويســعف بــه أهــل المســكنة ،وال يقعــد عــن حــق يجــب عليــه ،وال مكرمــة

تزيــد فــي محاســنه.

فأمــا الناقــص الجاهــل ،الســيء العــادات ،فــإن الغنــى ربمــا زاده نقصــا،

10

وانضــاف إلــى معايبــه .فإنــه ال يعــد بخيــا مــن ال مــال لــه ،وإن كان البخــل
فــي طبعــه ومــا لــم يظهــر ذلــك منــه .فليــس يعــاب بــه؛ ألن اإلنســان إنمــا
يعــاب بمــا يظهــر منــه .فــإذا كان غنيــا ،ذا مــال ويســار ،ولــم يجــد بــه ،ظهــر

بخلــه فيصيــر المــال جالبــا عليــه هــذا العيــب.

وأيضــا ،فــإن أكثــر الفجــور والمحظــورات والشــهوات الرديئــة ،ليــس

15

تنــال إال باألمــوال .فالفقيــر ،وإن كان فــي شــيمته الفجــور ،فليــس يــكاد
يظهــر ذلــك منــه .فــإذا كان ذا مــال ،تمكــن مــن شــهواته ،فتظهــر عيوبــه.

فقــد يكــون الغنــى مكســبا لصاحبــه عيوبــا ونقائــص ،وقــد يكــون الفقــر
مفيــدا لصاحبــه فضائــل ومحاســن .فليــس تتفاضــل النــاس ،علــى الحقيقــة،

باألمــوال واألعــراض ،وإنمــا يتفاضلــون بــاآلداب والمحاســن الذاتيــة.
20

فحقيــق باإلنســان أن يســوس نفســه السياســة المستحســنة ،ويســلك بهــا

الطريقــة المحمــودة .فإنــه بذلــك يكــون محببــا إلــى النــاس ،مقبــوال عندهــم،
معظمــا فــي نفوســهم ،مفضــا علــى غيــره ،موقــرا عنــد الرؤســاء والملــوك،
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sözü dinlenen, saygıdeğer birisi olur. Bu, zenginlikten dolayı [servetle]
elde edilen liderlikten daha hayırlıdır. Çünkü mala musibetler ilişir. Ancak mal, sahibinden çıkıp gidince sahibinin insanlar arasındaki değeri
azalır ve böylece o sokaktaki sıradan insanların seviyesine düşer. Çünkü
5 kendinden ötürü değil de mal vasıtasıyla liderlik edinen ve saygı gören birisi, kendine saygı duyulma sebebi olan malı kaybetmiş demektir.
Hâlbuki ahlâkî eğitimi almış faziletli birisi böyle olmaz. Onun [insanlar
içindeki] liderliği faziletlerinden dolayıdır ve faziletleri de ondan ayrılacak değildir. Dolayısıyla böyle birisi daima lider olarak kalır, kendine
10 gösterilen saygı da başka bir şeyden dolayı değil, bizzat kendinden dolayı olur.
Nefsini yönetmeyi ve ahlâkî eğitimi amaçlayan birisi, kendinde bulunan kötü bir huydan dolayı uyarıldığında ondan kaçınmak ister. Ancak ilk anda bu kötü huydan uzaklaşmak zor olabilir hatta bazen insan
15 bu kötü huydan arınamaz ve tabiatı buna izin vermez. Aynı şekilde
birisi kendinde bulunmayan güzel bir huyu benimseyebilir ve onu ahlâk edinmek ister ancak bu huy onun alışkanlığı haline gelmemiş ve
böylece kişi amacına ulaşamamış olabilir. İşte bundan dolayı, nefsini
güzel bir yöntemle eğitmek isteyenler için eğitilebilecekleri ve bu şekil20 de ilerleyebilecekleri yolları göstermemiz gerekir. Öyle ki bu insanlar
güzel huyları (ahlâkı) alışkanlık edinip tabiat haline getirme ve çirkin
huylardan da kaçınıp uzak durma muratlarına ermiş olsunlar. Bu nedenle şimdi, eğitimle huyları edinmenin ve onları alışkanlık haline getirmenin yöntemini anlatacağız.
25

[ŞEHVÂNÎ NEFSİN EĞİTİLMESİ]

Daha önce de zikretmiştik ki insanların ahlâkının birbirinden farklı
olmasının sebebi, onlardaki nefsin üç gücünün farklı farklı oluşudur.
İşte bu güçler, şehevî, gazabî ve nâtık güçlerdir. Ahlâkın düzeltilmesi,
gazabî ve şehvânî nefsin boyun eğdirilmesi ve düşünen nefsin alışkan30 lıklarının üstün tutulması, onun övgüye değer fiillerinin uygulanmasıyla olur. Tedricî olarak güzel alışkanlıkları yerine getirmenin ve çirkin
alışkanlıklardan yüz çevirmenin yolu da yine tedrîcî olarak bu iki gücü
[nâtık güce] boyun eğdirmektir.
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مقبــول القــول ،عريــض الجــاه .وهــذه خيــر مــن الرئاســة المكتســبة باألموال؛
ألن المــال قــد تلحقــه الجوائــح .فــإذا فــارق صاحبــه ،ســقطت منزلتــه مــن
نفــوس النــاس ،وســاوى العامــة والســوقة .ألنــه ،إذا رأس بالمــال ،فالمعظــم
لــه هــو مالــه ،ال نفســه .فــإذا زال ذلــك المــال ،لــم يبــق لــه شــيء يعظــم
مــن أجلــه .وليــس كذلــك الفاضــل النفــس ،المهــذب األخــاق .فــإن هــذا
رئاســته بفضائلــه ،وفضائلــه غيــر مفارقــة لــه .فهــو رئيــس مــا دام ،و معظــم
لذاتــه ،ال لشــيء مــن خــارج.
وألن الراغــب فــي سياســة نفســه ،المؤثــر تهذيــب أخالقــه ،إذا نبــه علــى
خلــق مذمــوم يجــده فــي نفســه وأحــب اجتنابــه ،ربمــا صعــب عليــه اإلنتقــال
عنــه مــن أول وهلــة ،وربمــا لــم ينــل التخلــص منــه ولــم يطاوعــه طبعــه،
وربمــا استحســن أيضــا خلقــا محمــودا ال يجــده لنفســه ،وآثــر التخلــق
بــه ،ولــم تســتجب لــه عادتــه ،ولــم يصــل إلــى مــراده ،وجــب أن نرســم،
للراغبيــن فــي السياســة المحمــودة ،طرقــا يتدربــون بهــا ،ويتدرجــون فيهــا،
حتــى ينتهــوا إلــى مرادهــم ،مــن إعتيــاد األخــاق الجميلــة ،واالنطبــاع بهــا،
وتجنــب األخــاق القبيحــة ،والتفــرغ منهــا .فنذكــر ،مــن أجــل ذلــك ،طريــق
االرتيــاض باألخــاق ،والتعمــل العتيادهــا.
[ترويض النفس الشهوانية]

20

وقــد ذكرنــا فيمــا تقــدم ،أن ســبب اختــاف األخــاق فــي النــاس هــو
اختــاف قــوى النفــس الثــاث فيهــم ،وهــي الشــهوانية ،والغضبيــة،
والناطقــة .وأن صــاح األخــاق هــو تذليــل الشــهوانية منهــا والغضبيــة؛
وتمييــز عــادات النفــس الناطقــة ،واســتعمال المحمــود مــن أفعالهــا .وطريــق
التــدرج ،الســتعمال العــادات الجميلــة ،والعــدول عــن العادات المســتقبحة،
هــو التــدرج فــي تذليــل هاتيــن القوتيــن.
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Şehvânî nefsi zapt etmenin yolu insanın, arzuları ortaya çıktığı ve
şiddetle hazlara yöneldiği zamanlarda şehvânî nefsini kontrol etme
isteğini hatırlamasıdır. Öyle ise insan, nefsinin yöneldiği bayağı arzudan yüz çevirip, ondan daha güzel, razı olunan bir arzuya yönelmeli ve
5 kendisini bununla sınırlandırmalıdır. İşte bu davranışıyla kişi arzusunu kırmış olur ve nefsini meşgul edip onu kontrol etmeye başlar. Eğer
nefsi rahatlarsa ne iyi! Şayet rahatlamazsa bu davranışı güzel bir şekilde
tekrarlamalıdır. İnsan bunları yapar ve tekrar ederse nefsi en sonunda
teslim olur. Bu hâl üzere devam edince, bu âdetlere alışır, onları kabul10 lenir ve başka şeylerden uzak durur.
Şehvânî nefsini kontrol etmek isteyen kişi zahitler, rahipler, münzeviler, takva sahipleri ve vaizlerin meclislerinde çokça bulunmalı; liderlerin ve ilim ehli kimselerin meclislerine de devamlı katılmalıdır.
Çünkü lider ve âlimler -özellikle dinî liderler- iffetiyle tanınmış olan
15 birini övgüyle anarken iffetsizlikle lekelenmiş birini de hor görürler.
Kişinin bu meclislere devamlı katılması, horlanmamak, kötü görülmemek ve toplum içinde saygı duyulan kimselerin konumuna gelebilmek
için kendisini korunmaya, iffetli olmaya ve bu güzel şeylerle süslenmeye zorlar. Böyle bir kişi -aynı zamanda- ahlâk ve siyaset kitaplarını,
20 zahitler, rahipler, münzeviler ve takva sahipleri hakkında anlatılanları
devamlı olarak incelemeli; utanmaz, ahmak, terbiyesiz, oyun ve eğlence
düşkünü kimselerin meclislerinden de uzak durmalıdır.
Şehvânî nefsini eğitmek isteyen insanın kaçınması gereken en önemli şey sarhoşluktur. Çünkü içkinin vermiş olduğu sarhoşluk şehvânî nef25 si tahrik eder ve güçlendirir. Hatta onu çirkin şeyleri işlemeye, edepsizliğe ve çılgınca bağırıp çağırmaya sürükler. Bu böyledir çünkü insan
kötü davranıştan ancak akıl ve ayırt etme gücüyle uzak durabilir. Fakat
sarhoş olduğunda insanı çirkin fiillerden alıkoyan akıl gücü yok olur ve
insan nelerden kaçınması gerektiğinin bilincinde olmaz. İffetli olmayı
30 isteyen birisi için en güzeli, her türlü sarhoşluk verici içkiden uzak durmasıdır. Eğer bu mümkün değilse kendini az bir miktarla sınırlamalıdır.
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أمــا النفــس الشــهوانية ،فالطريــق إلــى قمعهــا ،أن يتذكــر اإلنســان ،فــي

أوقــات شــهواته ،وعنــد شــدة القــرم إلــى لذاتــه ،أنــه يريــد تذليــل نفســه
الشــهوانية؛ فيعــدل عمــا تاقــت نفســه إليــه مــن الشــهوة الرديئــة ،إلــى مــا هــو

مستحســن مــن جنــس تلــك الشــهوة ،ومتفــق علــى ارتضائــه ،فيقتصــر عليــه.

5

فــإن بذلــك الفعــل تنكســر شــهوته ،ثــم يعللهــا ويعدهــا .فــإن ســكنت... ،؛ و

إال ،عــاود الفعــل مــن الوجــه المستحســن .فإنــه ،إذا فعــل ذلــك و كــرر فعلــه،
كفــت النفــس .وإذا اســتمرت علــى هــذه الحــال ،ألفــت النفــس هــذه العــادة،

وأنســت بهــا ،واستوحشــت ممــا ســواها.

وينبغــي لمــن أراد قمــع نفســه الشــهوانية ،أن يكثــر مــن مجالســة الزهــاد

10

والرهبــان والنســاك ،وأهــل الــورع والواعظيــن؛ ويــازم مجالــس الرؤســاء،

وأهــل العلــم .فــإن الرؤســاء وأهــل العلــم ،و خاصة رؤســاء الديــن ،يعظمون
مــن كان معروفــا بالعفــة ،ويســتزرون مــن كان فاجــرا متهتــكا .و مالزمتــه
لهــذه المجالــس تضطــره إلــى التصــون والتعفــف والتجمــل ألولئــك ،لئــا

يســتزروه ،و يغضبــوا منــه؛ ويلحــق برتبــة مــن يعظــم فــي المحافــل .وينبغــي

15

لــه أيضــا أن يديــم النظــر فــي كتــب األخــاق والسياســة ،وأخبــار الزهــاد
والرهبــان والنســاك ،وأهــل الــورع .ويجــب عليــه أن يتجنــب مجالــس

الخلعــاء والســفهاء والمتهتكيــن ،ومــن يكثــر الهــزل واللعــب.

وأكثــر مــا يجــب عليــه تجنبــه الســكر .فــإن الســكر مــن الشــراب يثيــر

نفســه الشــهوانية ويقويهــا ،و يحملهــا علــى التهتــك ،وارتــكاب الفواحــش،

20

والمجاهــرة بهــا .و ذلــك أن اإلنســان ،إنمــا يرتــدع عــن القبائــح بالعقــل
والتمييــز .فــإذا ســكر ،عــدم ذلــك الــذي كان يردعــه عــن الفعــل القبيــح ،فــا
يبالي أن يرتكب كل ما كان يتجنب في صحوه .فأولى األشياء بمن يطلب

العفــة ،هجــر الشــراب بالجملــة .وإن لــم يمكنــه ،فليقتصــر علــى اليســير منــه.
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Yalnız veya kendisinden çekinmediği kişilerle birlikte olduğunda da
içki ve sarhoşlukla çılgınca eğlenenlerin mekânlarından uzak durmalıdır. İnsan bu tür mekânlarda bulunduğunda, kendini az bir miktarla
sınırlasa dahi, zarar görmeyeceğini zannetmesin. Bu yanlıştır. Çünkü
5 insan içki meclislerinde bulununca nefsini az bir içkiyle yetinecek şekilde kontrol edemez; bilakis -iffetin zirvesinde olup, içkiyi terk etmiş ve
takvaya tutunmuş da olsa- arzusu onu mecliste bulunanlar gibi olmaya
yönlendirir ve nefsi çılgınlık yapmak ister. Çoğunlukla böyle davranan
birisi kötülükten korunma ve sakınmadan sonra bu türden çılgınlıklara
10 [yeniden] bulaşmış olur. İffetli olmak isteyen birisi için içki meclislerinde bulunmak, orada bulunanların arasına karışmak ve onlara karşı ilgili
olup kendileriyle çokça muaşeret içinde olmak kötü bir durumdur.
Şehvânî nefsini kontrol altına almak isteyen kişi, fazla müzik dinlemekten uzak durmalıdır. Özellikle genç ve süslü kadınları dinlemekten
15 kaçınmalıdır. Çünkü müzik, şehvânî arzuları artıracak büyük bir güce
sahiptir. İnsan müziğe kapıldığında onu arzular ve ona ulaşmak için
çabalar. Böylece birçok şey işiten kimse de bunların tümünü nefsinden
uzak tutmaya güç yetiremez. Şehvânî arzusunu kontrol etmek isteyen
birisi müzikten uzak durmalıdır. Eğer onun için bundan bir kaçış yoksa
20 ve nefsi bütünüyle ondan kurtulmaya yönelmiyorsa en azından erkekleri ve şehveti tahrik etmeyen kimseleri dinlemekle yetinmelidir. Zira
arzulanan şeyi azaltıp ondan korunmak iffetli kişi için hayırlıdır.
Yemek konusuna gelince şunu belirtmemiz gerekir ki yemeğin amacı, açlıktan kaynaklanan elemi giderecek kadar tokluğa ulaşmaktır. Yi25 yeceğin iyisi de kötüsü de açlığı giderir. Yemeğin çok iyi yapılması fazla
önemli değildir. Bu konuda en uygun olanı, yemek türlerinin orta dereceli ve insanın büyüyüp yetiştiği, alışkın olduğu yemek türlerinden olmasıdır. Kötü ahlâklı olmaktan kaynaklanan yeme arzusu ve iştahı, şehvetin en hafifi ve basitidir. Bu huya sahip birisi en azından içki düşkün30 lüğü, kadınlarla düşüp kalkmak, gençler ve çirkin eğlencelere kapılan
kişilerle dostluk yapmak gibi huyların sebep olduğu utançlara bulaşmaz.
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ويكــون فــي الخلــوات ،أو مــع مــن ال يحتشــمه؛ ويتجنــب مجالــس
ـن أنــه ،إن حضــر تلــك
المجاهريــن بالشــراب والســكر والخالعــة .وال يظنـ ّ
المجالــس ،واقتصــر علــى اليســير مــن الشــراب ،لــم يســتضر بــه ،فــإن هــذا
غلــط .وذلــك أن مــن يحضــر مجالــس الشــراب ،ليــس تنقــاد لــه نفســه إلــى
القناعــة بيســير الشــراب؛ بــل إن حضــر مجالــس الشــراب وكان فــي غايــة
العفــة ،تــاركا للشــرب ،متمســكا بالــورع ،حملتــه شــهوته علــى التشــبه بأهــل
المجلــس ،وتاقــت نفســه إلــى الفتــك .ومــا أكثــر مــن فعــل ذلــك ،وتهتــك
بعــد الســتر والصيانــة .فشــر األحــوال لمــن طلــب العفــة حضــور مجالــس
الشــراب ،ومخالطــة أهلهــا ،واالســتكثار مــن معاشــرتهم.
وينبغــي لمــن أراد قمــع نفســه الشــهوانية أن يقــل مــن اســتماع الســماع،
وخاصــة النســوان ،والشــابات منهــن ،والمتصنعــات؛ فــإن للســماع قــوة
عظيمــة فــي إثــارة الشــهوة .فــإذا انضــاف إلــى ذلــك أن تكــون المســمعة
مشــتهاة ،متعملــة الســتمالة العيــون إليهــا ،اجتمــع علــى الســامع حــوادث
كثيــرة ،فربمــا لــم يســتطع دفــع جميعهــا عــن نفســه .واألولــى لمــن هــم بقهــر
الشــهوة أن يتجنــب الســماع .وإن لــم يكــن لــه منــه بــد ،ولــم تســتجب نفســه
إلــى هجــره بالكليــة ،فليقتصــر علــى اســتماعه مــن الرجــال ،ومــن ال مطمــع
للشــهوة فيــه؛ واإلقــال منــه خيــر ،وأصــون للمتعفــف.
فأمــا الطعــام ،فينبغــي أن نعلــم أن غايتــه هــو الشــبع لدفــع ألــم الجــوع.
وفاخــر الطعــام ودنيئــه جميعــا مشــبعان؛ فليــس للمبالغــة فــي تجويــد الطعــام
كثيــر حــظ .واألولــى هــو التوســط فــي أنــواع المــآكل ،وأن يكــون مــن
الجنــس الــذي نشــأ عليــه اإلنســان واعتــاده وألفــه .علــى أن شــهوة الطعــام
والنهــم فيــه ،وإن كان مــن األخــاق الرديئــة ،فهــو أســهلها وأهونهــا .وليــس
يكتســب صاحبهــا مــن العــار مــا تكســبه محبــة الشــراب ،والمباضعــة،
ومعاشــرة النســوان ،ومصاحبــة األحــداث المتهيئيــن للفواحــش.
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Zira bu tür şeyler kötülüğün en üst noktasıdır. Yemek hakkındaki şehvânî arzu bundan daha az çirkindir ve yalnızca sahibiyle gizli kalır. Ancak yine de yemeye yönelik şehvânî arzu çirkindir ve onu küçümseyip
de yeme konusunda aç gözlü ve arzu sahibi olmak kötüdür. Yemeğe
5 karşı arzulu olan kişinin bu konuda tedricî olarak kısıtlamaya gitmesinin yolu, bulduğu kadar yiyecekle yetinmesidir. Dolayısıyla eğer nefsi
tatlı yemeyi arzularsa, bulduğu herhangi bir tatlıyla nefsi başka bir şey
çektiğinde de tadı buna benzer olan herhangi bir yiyecekle yetinmesi
gerekir. Böylelikle yemeye yönelik şehveti yatışır ve nefsi teskin olur.
İffeti seven kişi, iffetsiz, tamahkâr, açgözlü ve utanmaz kişilere ilişen ayıpları ve çirkinlikleri aklında tutarak daima uyanık olmalı; hatta
bunu kendine bir şiar ve ölçü edinmelidir. Böylece onun nefsi bayağı
şehvetlerden tiksinir hale gelecek, iffet ve kanaate iştiyak duymaya başlayacaktır. Ayrıca gücü yettiğince çirkin şeylerden kaçınmaktan zevk
15 alır hale gelecek, kendisi hakkında [insanlar arasında] yayılan şeylerden
keyif alacaktır. Böyle bir nefse sahip olan kişiye de insanlardan övgüler
gelecektir.
10

Şu ana kadar anlattıklarımız şehvânî nefsi eğitme, kontrol etme ve
boyun eğdirme yöntemidir. Bu yöntem, şehvânî arzular ve hazlarla ilgili
20 hususlarda, nefsi iyi ve hoş karşılanan alışkanlıklarla eğitmektir.
[GAZABÎ NEFSİN EĞİTİLMESİ]
Gazabî nefse gelince, onu kontrol edip boyun eğdirmenin yolu, insanın saldırgan kişileri anlamaya çalışmasından geçer. Zira onlar hiddetli ve panik oldukları anlarında öfkenin kendilerine çabuk sirayet
25 ettiği kimselerdir. Ayrıca insan bu kişilerin, hasımlarına karşı yaptıkları
küstahlıkları ve kendi hizmetçi ve kölelerine karşı uyguladıkları yaptırımları da göz önünde bulundurmalıdır. Çünkü insan bu kişilerde,
seçkin veya sıradan olsun, herkesin tiksindiği çirkin şeyleri müşahede
edecektir. Dahası öfkeli anlarında, hizmetçi ve kölesinin suçlu olduğu
30 zamanlarda, eşinin dostunun kusurları olduğunda, bütün söz ve davranışlarında bu saldırgan kişilerde gördüğü çirkin şeyleri hatırlayacaktır.

 │ 63تهذيب األخالق

فــإن ذلــك فــي غايــة القبــح؛ وشــهوة المــآكل أقــل قبحــا منــه ،وأخفــي علــى
فاعلــه؛ وهــو مــع ذلــك قبيــح؛ واالســتهتار بــه ،وكثــرة النهــم والشــره إليــه،

مكــروه .وطريــق التــدرج إلــى اإلقتصــار فــي الطعــام هــو أن يبــادر ذو الشــهوة
إلــى أي شــيء وجــده مــن المــآكل .فــإن كان المشــتهى الــذي تاقــت نفســه
5

إليــه حلــوا ،فإلــى أي حــاوة وجدهــا وإن كان غيــر ذلــك ،فإلــى مــا يشــبهه

فــي الطعــم فإنــه إذا تنــاول مــن الطعــام ،فــإن شــهوته تســكن ونفســه تكــف.
وينبغــي لمــن أحــب العفــة أن يكــون أبــدا متيقظــا ،ذاكــرا لمــا يلحــق

الفاجــر والنهــم والشــره والمتهتــك ،مــن القباحــة والعــار؛ ويجعــل ذلــك

ديدنــه وشــعاره .فــإن نفســه تبغــض الشــهوات الرديئــة ،و تشــتاق إلى التعفف
10

والقناعــة ،وتطــرب عنــد العــدول عــن الفواحــش ،مــع القــدرة عليهــا ،وترتاح

لمــا ينشــر عنهــا ،ويبلغهــا عــن النــاس مــن الثنــاء الجميــل علــى صاحبهــا.

فهــذا الــذي ذكرنــا هــو طريــق إلــى رياضــة النفــس الشــهوانية ،وتذليلهــا،

وقمعهــا .وهــو طريــق االرتيــاض بالعــادات المحمــودة المرضيــة ،فيمــا
يتعلــق بالشــهوات واللــذات.

15

[ترويض النفس الغضبية]
فأمــا النفــس الغضبيــة ،فــإن طريــق قمعهــا وتذليلهــا هــو أن يصــرف

اإلنســان همتــه إلــى تفقــد الســفهاء الذيــن يســرع إليهــم الغضــب ،فــي أوقــات
طيشــهم وحدتهــم ،وتســفههم علــى خصومهــم ،وعقوبتهــم لخدمهــم
وعبيدهــم .فإنــه يشــاهد منهــم منظــرا شــنيعا ،يأنــف منــه الخــاص والعــام.

20

وأن يتذكــر مــا شــاهد منهــم ،فــي أوقــات غضبــه ،وعنــد جنايــات خدمــه

وعبيــده ،وعنــد ذنــوب إخوانــه وأودائــه ،فــي جميــع محاوراتــه ومعامالتــه.
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İşte bu şekilde saldırganların çirkin davranışlarını hatırladığında bununla öfkesinin şiddeti azalacak ve karşısındakilere saldırıp, sövüp sayma niyeti ortadan kalkacaktır. Zira insan bundan tam anlamıyla kaçınamasa bile onu azaltır ve çirkinliğin son noktasına vardırmamış olur.
5

Gazabî nefsini kontrol etmek isteyen bir insan, kendine karşı suç
işleyen veya eziyet veren birisine öfkelendiği vakitlerde, söz konusu kişinin suçu karşısında ne tür bir cezayı hak ettiğine, kendisini bu kişinin
yerine koyarak karar vermelidir. İnsan böyle davranarak suçun karşılığının ya da eziyete verilecek cezanın gayet küçük bir şey olmasına karar

10

verir. Bu şekilde karar verdiğinde ise eziyet edene ve suç işleyene kendi
görüşüne dayanarak karşılık vermiş olur. Böylece aşırı bir intikam ve
öfke hissine kapılmaz. Daima bu şekilde davranıp onu alışkanlık haline
getirdiğinde, saldırganların ve çabuk öfkelenen kişilerin kusurlarını iyi
gözlemlediğinde, gazabî nefsinin etkisini kırıp kontrolü altına alması

15

kendisi için zor olmaz. Bir müddet bu şekilde devam edince bu durum,
onun ahlâkı ve alışkanlığı haline gelir.
Gazabî nefsine boyun eğdirmek isteyen bir kimsenin silah taşımaktan, savaş alanlarında, kötülüklerin olduğu meclislerde ve fitne yerlerinde bulunmaktan, saldırgan kimselerle ilişki kurmaktan ve savaşan

20

kişiler arasına karışmaktan kaçınması gerekir. Çünkü bu tür yerler kalbe
katılık ve soğukluk verir, insanın merhamet ve bağışlayıcılığını yok eder.
Böylece insanın gazabî nefsi katılaşır. Bu nedenle eğer insan gazabî nefse boyun eğdirmek ve onu teskin etmek istiyorsa ilim ehlinin, ağır başlı,
olgun ve fazilet sahibi liderlerin ve az öfkelenen fakat oldukça yumuşak

25

huylu ve ağır başlı olan kişilerin meclislerinde bulunması gerekir.
Ayrıca bu kişinin sarhoşluk verici içkiden sakınması gerekir. Çünkü
sarhoşluk, şehvânî nefsten daha çok gazabî nefsi tahrik eder. Bu nedenle kişi, oturup kalktığı kimselerle kolayca kavga etmeye ve onlara
hakaret etmeye kalkışır. Onları küçümser, aşağılar ve onurlarını kırar.
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فإنــه ،إذا تذكــر مــا كان اســتقبحه مــن الســفهاء ،انكســرت بذلــك ســورة
غضبــه ،وأحجــم عمــا يهــم باإلقــدام عليــه مــن الســب والوثــوب .وإن لــم
يكــف بالكليــة ،قصــر ،ولــم ينتــه إلــى غايــة الفحــش.
وينبغــي ،لمــن أراد أن يقهــر نفســه الغضبيــة ،أن يذكــر (فــي أوقــات غضبــه
5

علــى مــن يؤذيــه أو يجنــي عليــه) أنــه ،لــو كان هــو الجانــي ،مــا الــذي كان
يســتحق أن يقابــل علــى جنايتــه؟ فإنــه بهــذا الفعــل يعتقــد أن درك تلــك
الجنايــة ،أو أرش ذلــك األذى ،يســير جــدا .فــإذا اعتقــد ذلــك ،كانــت مقابلتــه
للجانــي والمــؤذي بحســب اعتقــاده .فــا يســرف فــي االنتقــام ،وال يفحــش
فــي الغضــب .فــإذا فعــل ذلــك دائمــا ،وجعلــه ديدنــا ،وتفقد معايب الســفهاء،

10

ومــن يســرع إليــه الغضــب ،لــم يبعــد أن تنكســر نفســه الغضبيــة ،وتنقــاد لــه.
فــإذا اســتمر علــى ذلــك مــدة ،صــار لــه خلقــا وعــادة.
وينبغــي لمــن يرغــب فــي تذليــل نفســه الغضبيــة أن يتجنــب حمــل
الســاح ،وحضــور مواضــع الحــروب ومقامــات الفتن ،ومجالســة األشــرار،
ومعاشــرة الســفهاء ،ومخالطــة الشــرط .فــإن هــذه المواضــع تكســب القلــب

15

قســاوة وغلظــة ،وتعدمــه الرأفــة والرحمــة ،فتقســو لذلــك نفســه الغضبيــة.
فــإذا كان يريــد تذليلهــا وتســكينها ،يجــب أن يجعــل مجالســته ألهــل العلــم،
وذوي الوقــار ،والشــيوخ والرؤســاء األفاضــل ،ومــن يقــل غضبــه ويكثــر
حلمــه ووقــاره.
وينبغي له أيضا أن يتجنب المسكر من الشراب .فإن السكر يهيج النفس

20

الغضبية ،أكثر مما يهيج النفس الشهوانية .ولذلك ربما يسرع إلى العربدة،
والوثــوب علــى جلســائه ،واالســتخفاف بهــم وســبهم وذكــر أعراضهــم،
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Daha sonra bu kişilere karşı bir sevgi ve muhabbet duyduğu zaman ise
bu iki farklı zaman arasında sarhoşluğun durumu yönlendirmiş olduğu
vakitten başka bir vakti kalmamış olur. Çünkü sarhoşluk gazabî kuvveyi
kışkırtır ve güçlendirir. Bu yüzden gazabî nefsini sakinleştirmek isteyen
5 kimsenin sarhoşluktan uzak durması şarttır. Eğer tamamen kurtulması
mümkünse elbette içkiden uzak durmak hem gazabî hem şehevî nefsin
kontrolü için en iyisidir.
Gazabî ve şehvânî güçlere boyun eğdirmek isteyen birisi, bütün fiillerinde düşünme gücünü kullanmalı, düşünmeksizin hiç bir işe giriş10 memeli, düşünmeyi ve bir görüşe tabi olmayı huy ve alışkanlık haline
getirmelidir. Çünkü bir görüşe sahip olmak ve iyi düşünmek saldırganlığın, çabuk öfkelenmenin, şehvânî arzulara düşkünlüğün ve haz peşinde koşmanın çirkin olduğunu insana gösterir. İnsan bunların çirkinliğini gördüğünde ise onlardan yüz çevirir, fikir ve düşüncenin gereğini
15 yapmaya yönelir. Bunu tam olarak yapamazsa bile hiç değilse bu durum
onun üzerinde etkili olur ve böylece insan, bu konulardaki aşırı isteğini
azaltır.
[DÜŞÜNEN NEFSİN GÜÇLENDİRİLMESİ]
Ahlâk eğitiminde; gazabî ve şehvânî nefsi kontrol etmede işin esası
20 düşünen nefstir. Çünkü her türlü yönetim sadece bu nefsle mümkün
olur. Bu nefs, sahibinde iyice yerleşmiş ve güçlü olursa sahibine diğer iki
gücü yönetme, çirkinliklerden uzak durma ve daima güzel ahlâkı izleme imkânı sağlar. Düşünen nefs, sahibinde güçlü olmadığında ise daha
belirsiz ve sönük durumda kalır. Ahlâkını yönetme hususunda buna
25 dayanan kimsenin öncelikle bu nefsi eğitmesi ve güçlendirmesi gerekir.
Bu nefsi güçlendirmek ancak aklî ilimlerle mümkün olur.
Öyle ki insan, aklî ilimleri araştırır, inceler, ahlâk ve siyaset kitaplarını okursa ve bunları sürekli yaparsa, şuuru artar ve arzularına karşı dikkatli olmaya başlar. Arzuların verdiği gev30 şeklikten kurtulur, faziletleri fark eder ve reziletlerden kaçınır.
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بعد أن كان يتحنن عليهم ويتودد إليهم ،وال يكون بين الوقتين إال بمقدار

مــا يســتحكم بــه الســكر .فالســكر مثيــر القــوة الغضبيــة ،ومقـ ّـو لهــا .فمــن أراد

أن يســكن نفســه الغضبيــة ،فــا بــد مــن أن يتجنــب الســكر .وإن تمكــن مــن

هجــر الشــراب البتــة ،فهــو أصلــح لقهــر النفــس الغضبيــة والشــهوانية جميعــا.
5

وينبغــي لمــن أراد تذليــل قوتيــه الغضبيــة والشــهوانية ،أن يســتعمل فــي

جميــع مــا يفعلــه الفكــر ،وال يقــدم علــى شــيء إال بعــد أن يتــروى فيــه،
ويجعــل الفكــر واتبــاع الــرأي ديدنــه وعادتــه .فــإن الــرأي ،وجــودة الفكــرة،

يقبحــان لــه الســفه ،وســرعة الغضــب ،واالنهمــاك فــي الشــهوات ،واتبــاع

اللــذات .فــإذا اســتقبح ذلــك ،أحجــم عنــه ،وعــدل إلــى مــا يقتضيــه الــرأي
10

والفكــر .وإن لــم يرتــدع بالكليــة ،فــا بــد أن يؤثــر ذلــك فيــه ،فيقصــر عمــا
يريــد التســرع فيــه.

[تقوية النفس الناطقة]
ومــاك األمــر فــي تهذيــب األخــاق وضبــط النفــس الشــهوانية والنفــس

الغضبيــة ،هــي النفــس الناطقــة .فــإن بهــذه النفــس تكــون جميــع السياســات.

15

وهــذه النفــس ،إذا كانــت قويــة متمكنــة مــن صاحبهــا ،أمكنــه أن يســوس بهــا
قوتيــه الباقيتيــن ،ويكــف عــن جميــع القبائــح ،ويتبــع أبــدا محاســن األخالق.

وإذا لــم تكــن هــذه النفــس قويــة فــي صاحبهــا ،كانــت مغمــورة خافيــة .فــأول
مــا ينبغــي أن يعتمــده فــي سياســة أخالقــه أن يــروض هــذه النفــس ويقويهــا.

وتقويــة هــذه النفــس إنمــا تكــون بالعلــوم العقليــة .فإنــه ،إذا نظــر

20

فــي العلــوم العقليــة ،ودقــق النظــر فيهــا ،ودرس كتــب األخــاق

والسياســة ،وداوم عليهــا ،تيقظــت نفســه ،تنبهــت مــن شــهواتها،
وانتعشــت مــن خمولهــا ،وأحســت بفضائلهــا ،وأنفــت مــن رذائلهــا.

68 │

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Ahlâk Eğitimi

Bu nefs, sadece faziletleri ve [aklî] faziletleri yitirdiğinde zayıflar ve etkisini kaybeder. Böylece kendisini reziletler kuşatır. Ancak yine de faziletleri ve adabı elde ederse gafletinden uyanır, sarhoşluğundan sıyrılır
ve zayıflığından sonra yeniden güç kazanmış olur. Bu nefsin faziletleri
5 aklî ilimler ve özellikle bu ilimlerden tetkik edilenleridir. İnsan, aklî
ilimlerle kendini eğittiğinde nefsi asilleşir, yüce gayeli olur, düşünme
yetisi güçlenir ve insan nefsine hâkim olabilir. Böylece huylarını (ahlâkını) kontrol eder ve onları düzeltmeye güç yetirebilir; tabiatı kendi
kontrolünde olur ve onu eğitmesi kolaylaşır. Gazabî ve şehvânî güçleri
10 de kendisine boyun eğer ki böylece bu ikisinin kontrolü ve eğitimi kolaylaşır. Ahlâkını seven birisinin yapması gereken ilk iş, ahlâk ve siyaset
kitaplarını araştırmak, sonrasında hakikat ilimleriyle kendini eğitmektir. Çünkü nefse en çok şeref kazandıran durum, şeylerin hakikatlerini
ve varlıkların hallerini idrak etmesidir. İnsan asil bir nefse sahip olur ve
15 yüce gayeli olursa, faziletli kimselerin mertebelerine yükselir.
Yine düşünen nefsi geliştiren ve kuvvetlendiren şeylerden birisi de
ilim ehli kişilerin meclisleridir ve o kişiler arasına karışmak, onların
huylarını ve alışkanlıklarını edinmektir. Özellikle hakikat bilgisine sahip olan kimselerin, açıkgözlü olanların ve bütün işlerinde ilimleri ve
20 akıllarının gerektirdiği gibi davranan kimselerin ahlâk ve alışkanlıklarını edinmek böyledir. Düşünen nefsin alışkanlıklarını ayırt etmek [onların farkında olmak] ve onlar içerisinden güzel olanları davranış haline
getirip çirkin olanları terk etmek ancak düşünen nefsi eğitmekle mümkün ve kolay olur. Çünkü düşünen nefs gerçek ilimlerle eğitilir, uyanık
25 olur ve asilleşirse kötü alışkanlıklardan uzak ve onlarla kirlenmekten
korunmuş olur. Durum bu şekilde olunca, bu nefsin çirkin adetlerinden kaçınmak, güzel ahlâkı ona sevdirmek ve onu güzel ahlâkla ahlâklandırmak onun sahibi için kolay hale gelir.
Bütün bu anlattıklarımızdan, övgüye değer huylarla eğitilmenin, on30 ları alışkanlık edinmenin, razı olunan güzel huyları gözetmenin ve yerilmiş çirkin huylardan kaçınmanın, gazabî ve şehvânî güçlerin boyun
eğdirilerek kontrol ve zapt edilmesinin yöntemi ortaya çıkmış oldu ki
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وذلــك أن هــذه النفــس تضعــف وتخفــت  ،إذا عدمــت الفضائــل والمناقــب،
واســتولت عليهــا الرذائــل .فــإذا اقتنــت الفضائــل ،واكتســبت اآلداب،
تيقظــت مــن غشــيتها ،واســتفاقت مــن ســكرها ،وقويــت بعــد ضعفهــا.
وفضائــل هــذه النفــس هــي العلــوم العقليــة ،وخاصــة مــا دق منهــا .فــإذا
ارتــاض اإلنســان العلــوم العقليــة ،شــرفت نفســه ،وعظمــت همتــه ،وقــوي
فكــره ،وتمكــن مــن نفســه ،وملــك أخالقــه ،وقــدر علــى إصالحهــا ،وانقــاد
لــه طبعــه ،وســهل عليــه تهذيبــه ،وأذعنــت لــه القــوى الغضبيــة والشــهوانية،
وهــان عليــه قمعهمــا وتهذيبهمــا .فــأول مــا ينبغــي أن يبتــدئ بــه مــن يحــب
أخالقــه ،النظــر فــي كتــب األخــاق والسياســات ،ثــم اإلرتيــاض بعلــوم
الحقائــق .فــإن أشــرف مــا تكــون النفــس [هــو] إذا أدركــت حقائــق األمــور،
وأشــرفت علــى هيئــات الموجــودات .فــإذا شــرفت نفــس اإلنســان ،وعلــت
همتــه ،ترقــى إلــى مراتــب أهــل الفضــل.
وممــا يصلــح النفــس الناطقــة ويقويهــا أيضــا مجالســة أهــل العلــم
ومخالطتهــم ،واإلقتــداء بأخالقهــم وعاداتهــم ،وخاصــة أصحــاب علــوم
الحقائــق ،والمتيقظيــن منهــم ،المســتعملين فــي جميــع أمورهــم مــا تقتضيــه
علومهــم وتوجبــه عقولهــم .فأمــا تمييــز عــادات النفــس الناطقــة ،واســتعمال
مــا حســن منهــا ،واطــراح مــا قبــح ،فذلــك إنمــا يمكــن ويســهل أيضــا إذا
راض نفســه الناطقــة .فــإن النفــس الناطقــة ،إذا ارتاضــت بالعلــوم الحقيقيــة،
وتيقظــت وتشــرفت ،أنفــت مــن العــادات المســتقبحة ،وتنزهــت عــن التدنس
بهــا ،فيهــون حينئــذ علــى صاحبهــا تجنــب مــا يكــره مــن عاداتهــا ،ويغلــب
عليــه استحســان األخــاق الجميلــة ،والتخلــق بهــا.
وقــد تبيــن مــن جميــع مــا ذكرنــا أن طريــق االرتيــاض باألخــاق
المحمــودة ،والتصنــع العتيادهــا ،واتبــاع المحمــود المرضي منها ،واجتناب
المذمــوم والمســتقبح ،وتذليــل قــوة الشــهوة الغضبيــة ،وضبطهــا وقهرهــا،
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bu da düşünen nefsin ıslah edilmesi, güçlendirilmesi, faziletlerle ve
güzel adapla süslenmesinden ibarettir. İşte bu, kendini yönetmenin ve
eğitmenin aracıdır.
5
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Aklî ilimleri tam elde edememiş ve onlara kendini verememiş olan
veya bu konuda zorlanan birisi, incelikli düşünmeye, nefsiyle mücadele
etmeye ve çirkin alışkanlıklarıyla güzel olanlarını birbirinden ayırt etmeye çabalamalıdır. Bunlardan da hangisinin daha faydalı ve kazançlı
olduğuna, hangisinin sonuçta daha övgüye değer ve kalıcı olduğuna
bakmalıdır. Zira insan kendini düzelttiği zaman, şehvânî arzu ve hazlarından, yalnızca onları kullandığı zamanlarda lezzet alındığını görür.
Onları terk ettiğinde ise kendisi için faydalı ve kalıcı olmadıklarını fark
eder. Böylece insan zaman içinde, kusurlarının ve ayıplarının kalıcı olduğunu; insanlar arasında bundan dolayı kınandığını ve kötülendiğini
görür. Aynı şekilde aşırı öfke, çabuk beliren intikam arzusu ve sövüp
saymak da bu şekildedir. Zira insan, öfkesi söndüğü ve hırsı geçtiği zaman durumu idrak eder ve yaptığı işin çirkinliğini, faydasız ve getirisi
olmayan bir şey olduğunu anlar. Öfkeli anında insan, [daha sonra] kınanacağı eksik bir davranış ve kötüleneceği kusurlu bir fiil sergileyebilir. Hatta öfkeyle, daha sonra bundan dolayı cezalandırılacağı ve te'dîb
edileceği suçları bile işleyebilir.

Düşünen nefsin kötü alışkanlıkları da bu şekildedir. İnsan onları da faydasız ve değersiz bulur. Nitekim haset, kin, kötü niyetlilik ve
benzeri huyların sahibi bu huylardan herhangi bir fayda görmez. Kötülük ve kötü niyetlilikten insana fayda gelse bile bu, kötü bir fayda
25 olur ve faydasına rağmen sahibine zarar verir. Zira öyle kötüler vardır ki insanlar onun hakkında kötü düşünür, eziyetinden çekinir, vereceği zararlardan kaçınır ve kendisinden korunurlar. Onun menfaatini istemezler, iyiliği ondan sakınır ve bu konuda oldukça çaba
sarf ederler. Durumu bu şekilde olan birisi ne kadar da kötü halde30 dir! Kötülük ve çirkinliği davranış edinen kimsenin durumu ne kadar da kötüdür! Zira ona kendi kötülüğü, faydadan çok zarar verir.
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هــو إصــاح النفــس الناطقــة ،وتقويتهــا ،وتحليتهــا بالفضائــل واآلداب
والمحاســن .فــإن ذلــك هــو آلــة السياســة ،ومركــب الرياضــة.
ومــن لــم يتمكــن مــن اكتســاب العلــوم العقليــة واإلمعــان فيهــا ،أو تعــذر
عليهــا ذلــك فليبــذل جهــده فــي تدقيــق الفكــر ،ومجاهــدة النفــس ،وتمييــز
5

مــا بيــن عادتــه القبيحــة والجميلــة .وينظــر أيهمــا أجــدى عليــه ،وأيهمــا أنفــع
لــه ،وأيهمــا أحمــد عاقبــة ،وأبقــى علــى األيــام .فإنــه ،إذا صــدق نفســه،
وجــد شــهواته ولذاتــه إنمــا هــي ملــذة وقــت اســتعمالها فقــط؛ فأمــا بعــد
مفارقتهــا ،فليســت باقيــة عليــه وال نافعــة لــه .ويجــد عارهــا وشــينها باقيــا
علــى الدهــر ،متــداوال بيــن النــاس ،يعــاب بــه ويــزرى عليــه بقبحــه .وكذلــك
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شــدة الغضــب ،والتســرع إلــى االنتقــام ،والســب ،والفحــش .فــإذا انجلــت
غمرتــه ،وســكنت ســورته ،تأمــل أمــره ،ورأى مــا فعلــه ،وجــده قبيحــا ،ولــم
يجــده مجديــا وال مفيــدا .وقــد صــار مــا فعلــه عنــد الغضــب نقيصــة يوســم
بهــا ،ومعــرة يســب بهــا .وربمــا ارتكــب فــي الغضــب جنايــات ،يعاقــب عليهــا
ويــؤدب مــن أجلهــا.

15

وكذلــك العــادات المكروهــة مــن نفــس الناطقــة أيضــا يجدهــا غيــر
نافعــة وال مجديــة .وذلــك أن الحســد والحقــد والخبــث ،وأمثــال هــذه ،ال
ينتفــع بهــا صاحبهــا .وإن انتفــع بالخبــث والشــر ،فشــر منفعــة؛ ومــع ذلــك
هــو ضــار لــه .فــإن مــن تشــرر ،قصــده النــاس بالشــر؛ واســتعدوا ألذيتــه،
وتعملــوا لإلضــرار بــه؛ وتوقــوه ،واحتــرزوا منــه؛ وكرهــوا نفعــه ،وقصــروا

20

عليــه وجــوه الخيــر ،واجتهــدوا فــي ذلــك .ومــا أســوأ حــال مــن هــذه صفتــه!
فمســتعمل الشــر والخبــث ســيئ الحــال ،يضــره مــن شــره أكثــر ممــا ينفعــه.
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Ancak insan kendini muhasebeye çeker, ayırt etme ve düşünme gücünü kullanırsa, kötü huylarda (ahlâkta) faydadan çok zararın olduğunu
anlar. Onların fayda zannedilen tarafı aslında fayda değildir; bilakis gerçekte onlar daimi ve kalıcı olmayan değersiz şeylerdir. Fayda olduğu
5 sanılan bu değersiz şey de asla büyük bir zararın ve daimi bir utancın
yerine geçemez. Ayrıca insan, [düşününce] kötülük ve çirkinliğin kendisine kötülük getirdiğini ve insanları kendisinden uzaklaştırdığını da
anlar. İnsan bu şekilde düşünmeye devam edip bunu artırdıkça nefsinde güzel huylara tâbi olma hissi güçlenir, kötü olanlarından kurtulmak
10 kolaylaşır. Hem nefsinde iyilik ve dengelilik baskın olur hem de ayıp ve
utançtan kaçınmış olur. Dolayısıyla insan bunu sürekli olarak yaparsa
ahlâkını düzeltmek, yolunu güzelleştirmek ve karakterini eğitmekle fazla vakit kaybetmez, üstün kişilerin mertebesine hemen ulaşır, noksan ve
değersiz kişilerden de ayrılır.
Huylarını yönetmek isteyen birisi, bütün faziletlerin en üst ve en son
noktasına ulaşmayı amaç edinmeli, bu konuda en üst noktadan daha
azıyla yetinmemeli ve yalnızca en üst mertebeye razı olmalıdır. Eğer
amacı bu olursa, faziletlerde çok yüksek bir dereceye ulaşamasa da orta
düzeye ulaşır ve sevilen bir mertebeye erişir. Ancak orta düzeyde olmaya
20 razı olursa bu konuda eksik kalıp kalmadığından emin olamaz. Böylece
daha alt bir mertebede kalır; istediğini elde edemez ve asla olgunluğu
talep edemez.
15

[Dördüncü Bölümün Hâtimesi]
Bu anlattıklarımız güzel ahlâk (huylarla) ve övgüye değer alışkanlık25 larla tedricî olarak eğitilmenin yöntemidir. İnsan nefsini bu yola yönlendirir, bu yönteme riayet ve bağlılığı çokça gözetirse; onun için bazı
faziletler alışkanlık haline gelir ve bazı güzel davranışlar da huy ve tabiat
halini alır.
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فــإذا حاســب اإلنســان نفســه ،وأجــال فكــره وتمييــزه ،علــم أن الضــرر فــي
مســاوئ األخــاق أكثــر مــن النفــع بهــا ،وأن الــذي يعــده منهــا نفعــا ،فليــس
هــو بنفــع ،علــى الحقيقــة ،بــل هــو يســير جــدا ،غيــر بــاق وال مســتمر.
فــإن هــذا اليســير الــذي يعــده نفعــا ،ال يفــي بالضــرر الكثيــر والعــار الدائــم
5

المتصــل .ويعلــم أيضــا أن الشــر والخبــث يجلبــان عليــه الشــر ،ويوحشــان
منــه النــاس .فــإذا أدام ذلــك ،وأكثــر منــه ،قــوي فــي نفســه اتبــاع محاســن
األخــاق ،وســهل عليــه اطــراح مســاوئها ومقابحهــا ،وغلــب عليــه الخيــر
والســداد ،وفــزع مــن العيــب والعــار .فــإذا فعــل ذلــك دائما،لــم يلبــث أن
تصلــح أخالقــه ،وتحســن طريقتــه ،وتهــذب شــمائله ،ويلحــق برتبــة أهــل

10

الفضــل ،ويتميــز عــن أهــل الدنــس والنقــص.
وينبغــي لمــن أراد سياســة أخالقــه أن يجعــل غرضــه ،مــن كل فضيلــة،
غايتهــا ونهايتهــا ،وال يقنــع منهــا بمــا دون الغايــة ،وال يرضــى إال بأعلــى
درجــة .فإنــه إذا جعــل ذلــك غرضــه ،كان حريــا أن يتوســط فــي الفضائــل،
ويبلــغ فيهــا رتبــة مرضيــة إن فاتتــه الدرجــة العاليــة .فأمــا إن قنع بالتوســط ،لم

15

يأمــن أن يقصــر عــن بلوغــه ،فيبقــى فــي أدون المراتــب ،ويفوتــه المطلــوب،
وال يطمــع أبــدا فــي التمــام.
[خاتمة القسم الرابع]
فهــذا الــذي ذكرنــا هــو طريــق االرتيــاض بمــكارم األخــاق ،ومنهــج
التــدرج فــي محمــود العــادات .فــإذا أخــذ اإلنســان نفســه بــه ،وأكثــر مراعاتــه

20

وتعهــده ،صــارت لــه الفضائــل ديدنــا والمحاســن خلقــا وطبعــا.

[BEŞİNCİ BÖLÜM]
[İNSANIN YETKİNLİĞE ULAŞMASI]
[YETKİN İNSANIN VASIFLARI]
Geriye güzel huyları kendinde toplamış olan yetkin insanın vasıfla5

rını ve onu yetkinliğe ulaştıran yöntemi anlatmamız kaldı. Bu konuda
şöyle deriz:
Yetkin insan, herhangi bir faziletin elinden kaçmadığı ve herhangi bir reziletle kirlenmemiş olan kişidir. Ancak bir insanın bu düzeye
ulaşması nadiren mümkündür ve bu düzeye ulaştığında o, insandan

10

çok meleklere benzemiş olur. Zira insan, türlü noksanlıklarla damgalanmıştır. Hatta birçok kötülük, insanı ve onun tabiatını ele geçirmiştir.
Çok az insan, nefsini bütün ayıp ve noksanlıklardan emin kılıp da tüm
fazilet ve iyilikleri kuşatacak kadar o kötülüklerden sıyrılabilir. Yine de
yetkinliği elde etmek, nadiren ve zor da olsa, mümkündür. Bu da in-

15

sanın varacağı son mertebe ve kendini hazırlayacağı son sınırdır. İnsan
doğru niyetli olur ve hakkıyla çabalarsa kendisini hazırladığı bu son
sınıra ulaşmaya layık olur ve böylece amacına ulaşır.
Yetkin insanın vasıflarının ayrıntılarına gelince o; bütün huylarını gözeten, kusurları hususunda dikkatli olan, kendisine herhangi bir

20

noksanlığın ilişmesinden sakınan, bütün faziletleri davranış edinen, en
yüksek mertebeye ulaşmaya çalışan, yetkinliğin suretine âşık olup güzel
ahlâktan haz alan kimsedir. Aynı zamanda o, aslı itibariyle dikkatli olan
ve çirkin alışkanlıklardan hoşlanmayan, nefsini eğitmek isteyen, reziletlerden gelecek olan küçük faydalara hiç kıymet vermediği gibi yüksek

25

bir mevkiyi ve en yüce gayeyi de gözünde büyütüp de elde ettiği faziletlerle yetinmeyen; hatta olgunluğu kendi mertebesinden, yetkinliği de
kendi vasıflarından daha aşağıda gören bir kimsedir.

[القسم الخامس]
[بلوغ اإلنسان إلى الكمال]
[أوصاف اإلنسان التام]
وقــد بقــي علينــا أن نذكــر أوصــاف اإلنســان التــام ،الجامــع لمحاســن

5

األخــاق ،وطريقــة التــي يصــل بهــا إلــى التمــام .فنقــول:

إن اإلنســان التــام هــو الــذي لــم تفتــه فضيلــة ،ولــم تشــنه رذيلــة .وهــذا

الحــد قلمــا ينتهــي اليــه انســان ،واذا انتهــي االنســان الــي هــذا الحــد ،كان
بالمالئكــة أشــبه منــه بالنــاس .فــإن اإلنســان مضــروب بأنــواع النقــص،
مســتول عليــه وعلــى طبعــه ضــروب الشــر .فقلمــا يخلــص مــن جميعهــا،

10

حتــى تســلم نفســه مــن كل عيــب ومنقصــة ،وتحيــط بــكل فضيلــة ومنقبــة .إال

أن التمــام ،وإن كان عزيــزا بعيــد التنــاول ،فإنــه ممكــن .وهــو غايــة مــا ينتهــي

إليــه اإلنســان ،ونهايــة مــا هــو متهيــئ لــه .فــإذا صدقــت عزيمــة اإلنســان،
وأعطــى اإلجتهــاد حقــه ،كان قمينــا بــأن ينتهــي إلــى غايتــه التــي هــو متهيــئ
لهــا ،ويصــل إلــى بغيتــه التــي تســمو نفســه إليهــا.

15

فأمــا تفصيــل أوصــاف اإلنســان التــام ،فهــو أن يكــون متفقــدا لجميــع

أخالقــه ،متيقظــا لجميــع معايبــه ،متحــرزا مــن دخــول نقــص عليــه ،مســتعمال

لــكل فضيلــة ،ومجتهــدا فــي بلــوغ الغايــة ،عاشــقا لصــورة الكمــال ،مســتلذا

لمحاســن األخــاق ،متيقظــا فــي األصــل ،متبغضــا لمذمــوم العــادات ،معتنيــا
بتهذيــب نفســه ،غيــر مســتكثر لمــا يقتنيــه مــن الفضائــل ،مســتعظما لليســير

20

مــن الرذائــل ،مســتصغرا للرتبــة العليــا ،مســتحقرا للغايــة القصــوى ،يــرى

التمــام دون محلــه ،والكمــال أقــل أوصافــه.
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İnsanı yetkinliğe ulaştıran ve yetkinliği onda sürekli kılan yönteme
gelince bu yöntem; insanın hakiki ilimleri araştırması, varlıktaki şeylerin mahiyetlerini kuşatmayı, onların neden ve sebeplerini keşfetmeyi,
netice ve sonuçlarını araştırmayı amaç edinmesi ve daha üst bir mertebenin olmadığı son noktaya gelinceye kadar bildikleriyle yetinmemesidir. Bu yöntem aynı zamanda, insanın gece gündüz ahlâk kitaplarını
okumayı, siyer ve siyaset kitaplarını incelemeyi kendine ilke edinmesi,
faziletli kişilerin emirlerini yerine getirmesi, eski bilginlerin nasihatlerini alışkanlık edinmesidir. Yine insan konuşma ve belagat adabını
öğrenmeli, hitabet ve güzel konuşmayla kendini bezemelidir. Daima
ilim ve hikmet ehli kimselerin meclislerine uğramalı ve ağır başlı, iffetli
kişilerle muaşeret halinde olmalıdır. Bu anlatılanlar sıradan vatandaş ve
halk içindir. Bir hükümdar ya da lider ise yoldaş ve arkadaşlarını, beraber olduğu ve vakit geçirdiği insanları; asaleti ve sağduyusuyla bilinen,
edepli ve vakarlı olmakla vasıflanan, ilim ve hikmetle öne çıkan, anlayış
ve kavrayış gücünü geliştirmiş olan kişilerden seçmelidir. Yine ilim ehli
kimselere yakın olmalı ve onlarla samimi olmalı, meclislerinde çokça
bulunmalı ve kendileriyle samimiyet kurmalıdır. İlim adamlarının, ilim
ve ilmî disiplinler hakkındaki, devlet yönetimi ve merasimlerine dair
müzakerelerinden, bilginlerin haberlerini duymaktan ve ahlâkından; iyi
hükümdarların hayatları ve alışkanlıklarından hoşnutluk ve memnuniyet duyacak durumda olmalıdır.

Yetkin insan ve yine yetkinliği talep eden herhangi bir kimse, arzularını ve hazlarını düzenleyen, kendisiyle itidale yöneleceği bir kural be25 lirlemeli; bu konuda aşırılıktan ve ifrattan kaçınmalı; razı olunan, güzel
şeylerden mutedil haz ve arzulara yönelmelidir. Ayrıca nefsini bu şekilde
alıkoyarak, çirkin bir hazza ve aşırı arzuya tamah etmesini engellemelidir.
Hazcılardan ve onlarla ilişki kurmaktan, ahlâksız kimseler ve onlara karışmaktan uzak durmalıdır. Şehvânî arzunun, her daim kendisine zarar
30 ve eziyet vermek isteyen, rezilliğini ve kusurunu hedefleyen gizli bir düşman ve mücadeleci bir hasım olduğu bilincini kendine yerleştirmelidir.
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فأمــا الطريقــة التــي توصلــه إلــى التمــام ،وتحفــظ عليــه الكمــال ،فهــي أن

يصــرف عنايتــه إلــى النظــر فــي العلــوم الحقيقيــة ،ويجعــل غرضــه اإلحاطــة

بماهيــات األمــور الموجــودة ،وكشــف عللهــا وأســبابها ،وتفقــد غاياتهــا

5

ونهاياتهــا .وال يقــف عنــد غايــة مــن علمــه ،إال و َر َنــا بطرفــه إلــى مــا فــوق
تلــك الغايــة .ويجعــل شــعاره ليلــه ونهــاره قــراءة كتــب األخــاق ،وتصفــح
كتــب الســير والسياســات ،وأخــذ نفســه باســتعمال مــا أمــر أهــل الفضــل

باســتعماله ،وأشــار المتقدمــون مــن الحكمــاء باعتيــاده .ويشــدو أيضــا طرفــا
مــن أدب اللســان والبالغــة ،ويتحلــى بشــيئ مــن الفصاحــة والخطابــة.

ويغشــى أبــدا مجالــس أهــل العلــم والحكمــة ،ويعاشــر دائمــا أهــل الوقــار

10

والعفــة .هــذا إن كان رعيــة وســوقة .فــإن كان ملــكا أو رئيســا ،فينبغــي أن
يجعــل جلســاءه ومنادميــه ،وحاشــيته والمطيفيــن بــه ،كل مــن كان معروفــا

بالســر والســداد ،موصوفــا بــاألدب والوقــار ،مخصصــا بالعلــم والحكمــة،
متحققــا بالفهــم والفطنــة؛ ويقــرب مجالــس أهــل العلــم ويبســطهم ،ويكثــر
مجالســتهم واألنــس بهــم؛ ويجعــل تفرجــه وتفكهــه مذاكرتهــم فــي العلــم

15

وفنونــه ،وسياســة الملــك ورســومه ،وأخبــار الحكمــاء وأخالقهــم ،وســير
الملــوك األخيــار وعاداتهــم.

وينبغــي لإلنســان التــام ،ولمــن طلــب التمــام أيضــا ،أن يجعــل لشــهواته

ولذاتــه قانونــا راتبــا ،يقصــد فيــه االعتــدال ،ويتجنــب الســرف واإلفــراط،
ويعتمــد مــن الشــهوات واللــذات المعتدلــة مــا كان مــن الوجــوه المرتضــاة

20

المستحســنة ،ويأخــذ نفســه بذلــك ،ويحصــر عليهــا الطمع في لــذة مكروهة،

أو شــهوة مســرفة .ويهجــر أصحــاب اللــذات ومعاشــرتهم ،وينقبــض
عــن الخلعــاء ومخالطتهــم .ويشــعر نفســه أن الشــهوة عــدو مكاشــح،
وخصــم مكافــح ،يريــد أبــدا ضــرره وأذيتــه ،ويعتمــد شــينه وفضيحتــه.
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Böylece şehvetini düşman olarak görecek ve ona karşı direnecektir. Şehvetin gücünü kontrol altına alacak, şiddetini kıracak, etkisini azaltacak,
yavaş yavaş kudretini yok edecek ve taşkınlığını düzenli bir şekilde teskin edecektir. İşte insan bunları yapınca, nefsine hükmedebilir duruma
5 gelir, şehvetini kontrol edebilir [böylece] iffet onun tabiatı haline gelir
ve insan iyi bir hayat tarzına alışmış olur. Ancak her ne zaman şehvetinin dizginini gevşetir, onu kendi isteğiyle baş başa bırakır ve yönetip
gözetmeyi ihmal ederse şehveti haddini aşar ve mağrur olur. Ayrıca sahibini zayıf duruma düşürmesi, sahibine zarar vereceği ve onu aldataca10 ğı şeye doğru onu yönlendirmesi ve taşıması fazla zaman almaz. Böylece
insan olgunluktan uzak olur ve yetkinliği arzulayamaz hale gelir.
Yetkinliği talep eden kimsenin, hazzı güzel bulduğu ve şehveti sevdiği müddetçe bu amacına [yetkinliğe] ulaşamayacağını bilmesi gerekir.
Bu durum şehvânî arzu ve hazzı isteyen kimseler için oldukça zor, yoru15 cu ve onlara uzak olan bir yaklaşımdır. Özellikle hükümdar ve liderler
için bu daha zor ve daha uzaktır. Çünkü hükümdar ve liderler hazları
elde etmeye daha muktedir durumdadır ve bu, onlarda iyice yerleşmiştir. Şehvânî arzular ve hazlar onlarda karakter ve alışkanlık olacak kadar
yerleşmiştir. Hükümdarlar ve liderler için şehvânî arzu ve hazdan ayrıl20 mak oldukça zor ve onlara yüz çevirmek imkânsız bir şey gibidir. Özellikle de şehvânî arzu ve hazlar içinde büyümüş ve onlara kapılmış birisi
için durum bu şekildedir. Ancak hükümdarlar, her ne kadar hazları elde
etmeye daha muktedir ve onlara alışmış olsalar da, daha azimlidirler
ve nefsleri daha izzetlidir. Dolayısıyla onların en başarılısı, nefsi insani
25 yetkinliği istediğinde ve gerçek liderliğe iştiyak duyduğunda hükümdarın, kendi zamanındaki insanlardan daha olgun olmaya, yardımcıları ve
reayasından daha faziletli olmaya en layık insan olduğunu bilir. Böylece
kendisine kötü arzulardan ayrılmak ve çirkin hazları terk etmek kolay
gelir.
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فيناصــب شــهوته بالعــداوة ،ويكاشــفها بالمعانــدة؛ ويقمــع أبــدا ســورتها،
ويكســر دائمــا حدتهــا ،ويقهــر دائمــا ســطوتها؛ ويذلــل علــى التدريــج
عزهــا ،ويســكن علــى الترتيــب فورهــا .فإنــه إذا فعــل ذلــك ،كان خليقــا أن
يملــك نفســه ،وتنقــاد لــه شــهوته ،وينطبــع بالعفــة ،ويألــف حســن الســيرة.
5

ومتــى أرخــى لشــهوته عنانهــا ،وســمح لهــا فــي مرادهــا ،وأهمــل سياســتها
ومراعاتهــا ،اســتطالت وشــمخت ،ولــم تلبــث أن توهــن صاحبهــا ،وتقــوده
وتحملــه علــى مــا يســوءه ويضيــره .فيصيــر بذلــك بعيــدا مــن التمــام ،غيــر
طامــع فــي الكمــال.
وينبغــي لمــن يطلــب التمــام أن يعلــم أنــه ال ســبيل لــه إلــى بلــوغ غرضــه،

10

مــا دامــت اللــذة عنــده مستحســنة ،والشــهوة مســتحبة .وهــذه الحــال صعبــة
جــدا ،متعســرة علــى طالبهــا ،بعيــدة المأخــذ .وهــي علــى الملــوك والرؤســاء
أصعــب أبــدا .ألن الملــوك والرؤســاء أقــدر علــى اللــذات ،وأشــد تمكنــا؛
والشــهوات واللــذات لديهــم معرضــة ،ولهــم ســجية وعــادة .فمفارقتهــا
عليهــم متعــذرة ،وإعراضهــم عنهــا كالشــيء الممتنــع ،خاصــة لمــن قــد نشــأ

15

علــى االنهمــاك فيهــا ،والتوفــر عليهــا .إال أن الملــوك ،وإن كانــوا أقــدر علــى
اللــذات ،وأكثــر اعتيــادا لهــا ،فهــم أعظــم هممــا وأعــز نفوســا .والمحصــل
منهــم ،إذا ســمت نفســه إلــى التمــام اإلنســاني ،واشــتاقت إلــى الرئاســة
الحقيقيــة ،علــم أن الملــك أحــق بــأن يكــون أتــم أهــل زمانــه ،وأفضــل مــن
أعوانــه ورعيتــه ،فيهــون عليــه مفارقــة الشــهوات الرديئــة ،وهجــر اللــذات

20

الدنيئــة.
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[ASALET VE CÖMERTLİĞİN KURALI ]
Ahlâkını yönetmeyi dileyen ve arzularında dengeli olma yolunu tutmak isteyen kişi, yeme içme konusunda, kendisini sınırlayacağı ve asaletiyle bilineceği bir kanun edinmelidir. Böylece insan yeme içme husu5

sunda yalnız kalıp başına buyruk davranmayacak; bilakis, eğer reaya ya
da sıradan bir vatandaş ise sevdiklerini ve kardeşlerini (eşini dostunu)
sahip olduğu şeye ortak etmeye uğraşacaktır. Eğer bir hükümdar veya
lider ise çevresini ve eğlence arkadaşlarını toplayacak, [malını] dostları ve yardımcılarına da paylaştıracaktır. Yiyecek ve içeceğinin fazlasıy-

10

la birlikte, özellikle önceden tanıdığı ve evvelce hürmet ettiği kişiler
olmak üzere, fakir ve miskin kimseleri ziyaret edecektir. Hükümdar,
bu konuya bir parça ihtimam göstermelidir. Zira bu insanlar [fakir ve
miskinler], hükümdardan gelen iyilikten dolayı ona kendi çevresi ve
eğlence arkadaşlarından daha çok saygı duyacaktır. Eğer bir hükümdar

15

ya da liderse, yiyecek-içecek ve sofrasına çağırdığı kardeşlerine, dostlarına, reayasına ve eğlence arkadaşlarına, onları kendileriyle dostluk kurmak, eğlenmek ve muaşeret içinde olmak için topladığını, yiyecek ve
içeceğiyle kendilerine ikramda bulunmak [onurlandırmak] ya da özel
bir kıymet vermek için toplamadığını göstermelidir. Bu şekilde, yiyip

20

içerek herhangi bir başa kakma veya gösteriş yapma izleniminin ortaya
çıkmasından olabildiğince kaçınmalıdır. Çünkü bu türden şeyler, bu
fiilleri işleyen kişinin itibarını zedeler ve saygınlığını azaltır; etrafındaki
kimselerin ondan rahatsız olmasına ve uzaklaşmasına sebep olur. İnsanın fakir ve ihtiyaç sahibi olduğu halde yiyeceğini eşi dostuyla paylaş-

25

ması da hoş karşılanır. Aynı şekilde onu fakir ve zayıf kimselerle paylaşması hoş görülür. Hatta bazen insanın bundan daha fazlasını yapıp,
ona şiddetle ihtiyaç duyduğu ve sahip olduğu tek şey bu olduğu halde,
elindeki yiyecek ve içeceği konusunda [kendisi yerine] başkasını tercih
etmesi bile hoş görülebilir.
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[قانون الكرم والجود]
وينبغــي لمــن رغــب فــي سياســة أخالقــه ،وأحــب أن يســلك طريــق
االعتــدال فــي شــهواته ،أن يجعــل لــه قانونــا يقتصــر عليــه ،فــي المــآكل
والمشــارب ،معروفــا بالكــرم .وهــو أن ال يســتبد بالمــأكل والمشــارب
5

وحــده .بــل يقصــد أن يشــرك ،فــي مالــه مــن ذلــك ،إخوانــه وأوداءه ،إن كان
رعيــة وســوقة .وإن كان ملــكا أو رئيســا ،فيجمــع عليــه حاشــيته وندمــاءه،
ويعــم بــه أصحابــه وأعوانــه ،ويتفقــد بفضالتــه أهــل الفقــر والمســكنة،
وخاصــة مــن ســبقت لــه معرفــة ،أو تقدمــت لــه حرمــة .ويصــرف إلــى ذلــك
حظــا مــن عنايتــه؛ فــإن اعتــداد هــؤالء بمــا يصــل إليهــم مــن بــره أكثــر مــن

10

اعتــداد حاشــيته وأصحابــه .وليظهــر لمــن يجتمــع علــى مائدتــه وعلــى
طعامــه وشــرابه مــن إخوانــه وأصدقائــه ورعيتــه وندمائــه ،إن كان ملــكا أو
رئيســا ،ان جمعــه لهــم لألنــس بهــم ،والســرور بمعاشــرتهم ال ليكرمهــم
بطعامــه وشــرابه ،وال أن لذلــك قــدرا يعتــد بــه .وليحتــرز كل االحتــراز مــن
أن يبــدو منــه امتنــان بالطعــام والشــراب ،أو تبجــح بــه .فــإن ذلــك يــزري

15

بفاعلــه ويغــض منــه ،ويحــش مــن يغشــاه ،ويقطعهــم عنــه .وقــد يستحســن
مــن اإلنســان أيضــا ،إذا كان مقــا أن يؤاســي بطعامــه إخوانــه ،وإن كان
محتاجــا إليــه .ويُستحســن منــه أيضــا أن يؤاســي بــه الفقــراء والضعفــاء .وقــد
يُستحســن منــه أيضــا أكثــر مــن ذلــك :أن يؤثــر اإلنســان بطعامــه وشــرابه
غيــره ،وإن كان شــديد االضطــرار إليــه ،وكان ال يقــدر علــى غيــره.
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Kendini tam olarak yönetmek isteyen kimse malı (zenginliği) basit
ve önemsiz bir şey olarak görmeli ve ona hak ettiği kadar değer vermelidir. Çünkü mal ancak başka bir şeyden dolayı istenir ve kendisi
için talep edilen bir şey değildir. Özünde faydasız bir şeydir. Bilakis
5 fayda, sadece onunla elde edilen şeylerdedir. Dolayısıyla mal [servet]
bu şeylere ulaşmanın aracıdır. Mal kazanmanın ve biriktirmenin faydalı
olduğu düşünülmemelidir. Çünkü mal, toplanıp biriktirilmiş olsa bile
bu malın sahibi, gerçekte ihtiyaç duyduğu şeyleri elde etmiş sayılmaz.
Bu nedenle mal, [özünden dolayı değil] başka bir şeyden dolayı istenir.
Doğru düşünceli ve yüce gayeli bir kimse, malının değerini doğru
takdir etmeli; böylece bir yandan onu meşru yollardan kazanırken diğer
yandan doğru yerlere harcayabilmelidir. Bununla birlikte onu kazanma
hususunda ihmalkâr davranmamalı ve malı talep etmede gevşeklik göstermemelidir. Çünkü ihtiyaç anlarında malın olmaması, kendisinden
15 daha düşük kimselere boyun eğdirerek ona zarar verir; malın varlığı
da, her ne kadar kendi mevkisi daha düşük bile olsa onu daha üst mevkideki kimselere muhtaç olmaktan kurtarır. Ayrıca malı stoklayan ve
elinde tutan birisi olmaz bilakis onu ihtiyaçlarını gidermede kullanır,
onunla gereksinimlerini karşılar. İnsan malı harcama konusunda israf
20 ve aşırılıktan kaçınarak dengeyi gözetmelidir. Hakkı olan zorunlu bir
şeyden geri durmadığı gibi sevilmeyen ve şükrü gerektirmeyen bir şeye
de malını sarf etmemelidir.
10

İnsan ihtiyaçlarını giderir, nafakasını sağlar ve eksiklerini tamamlarsa dönüp kendi durumuna bakar: Eğer zorunlu ihtiyaçla25 rı dışında, malından fazlalık olarak geriye kalan bir şey olursa onun
bir kısmını ayırır; bir sıkıntıyı gidermek ve karşılaşabileceği afetlerde ona başvurmak için hazır bulundurur. Bundan sonra geriye
kalana yönelir ve onu da sevdiklerinden, eşinden dostundan, akraba ve ailesinden ihtiyaç sahibi olanlar için ayırır. Bir bölümü30 nü de zayıflara, miskinlere ve gizli kalmış ihtiyaç sahiplerine bırakır.
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وينبغــي لمــن طلــب السياســة التامــة أن يســتهين بالمــال ويحتقــره ،وينظــر
إليــه بالعيــن التــي يســتحقها .فــإن المــال إنمــا يــراد لغيــره ،وليــس هــو مطلوبــا
لذاتــه .فإنــه فــي نفســه غيــر نافــع وإنمــا االنتفــاع باألعــراض التــي تنــال بــه.
فالمــال آلــة تنــال بهــا األعــراض؛ فــا يجــب أن يعتقــد أن اقتنــاءه وادخــاره
5

مفيــد .فإنــه إذا ادخــر وحــرس ،لــم ينــل صاحبــه شــيئا مــن األعــراض التــي
هــو بالحقيقــة محتــاج إليهــا .فالمــال هــو مطلــوب لغيــره.
وينبغــي لســديد الــرأي ،العالــي الهمــة ،أن يزنــه بوزنــه؛ فيكســبه مــن
وجهــه ،ويفرقــه فــي وجوهــه .ويكــون مــع ذلــك غيــر متــوان فــي اكتســابه،
وال مفتــر فــي طلبــه .ألن عــدم المــال يضطــره إلــى التواضــع لمــن هــو

10

دونــه ،إذا وجــد عنــده حاجــة؛ ووجــود المــال يغنيــه عمــن هــو فوقــه ،وإن
دنــت منزلتــه .ويكــون أيضــا غيــر مدخــره ،وال متمســك بــه؛ بــل يصرفــه فــي
حاجاتــه ،وينفقــه فــي مهماتــه .ويقصــد االعتــدال فــي تفريقــه ،ويحــذر مــن
الســرف والتبذيــر فــي تخريجــه .وال يمنــع حقــا يجــب عليــه ،وال يصرفــه فــي
شــيئ ال يحــب وال يُشــكر عليــه.

15

وإذا فــرغ مــن حاجاتــه ،واســتكفى مــن نفقاتــه ،وســد جميــع خللــه ،عــاد
إلــى النظــر فــي أمــره .فــإن كان بقــي مــن مالــه بقيــة فاضلــة عــن مهــم أغراضه،
أخــرج منهــا قســطا ،فجعلــه عــدة يســتظهر بهــا لشــدة ويعدهــا لنائبــة .ثــم عمد
إلــى الباقــي ،ففرقــه فــي ذوي الحاجــة ،مــن أهلــه وأقاربــه وإخوانــه وأهــل
مودتــه .وجعــل فيــه قســطا للضعفــاء والمســاكين ،وأهــل الفاقــة المســتورين.
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Böylece kendi zorunlu ihtiyaçları hakkında kaygılanmaktan çok, iyilik
ve ihsanda bulunma kaygısı gütmüş olur. Çünkü insan zaruri ihtiyaçları
zaten giderir. İyilik ve bağışta bulunmak ise bu yönde kaygısı olmayan
ve sadece kendini düşünen birisi için kolay değildir. Çünkü kötü dü5 şünce ve nefsin zafiyeti, kişiyi iyilik ve ihsandan alıkoyar. Eğer insanı
buna çeken ve bu konuda kaygılandıracak güçlü bir şey olmazsa, insan iyilik ve ihsanda bulunmaya güç yetiremez; böylece ona gevşeklik
baskın gelir. Eğer insan iyilik ve ihsanda gevşeklik gösterirse pinti, eli
sıkı, cimri ve sıradan birisi olur; dolayısıyla yetkin birisi olamaz. Hatta
10 herkesçe bilinen bir iyiliği olmayan ve kendisinden iyilikle vasıflanan
fiillerin sadır olmadığı kimse, hakikatte insan bile değildir. Bu, orta dereceli insanlar için böyledir.
Hükümdar ve liderlere gelince onlar bu davranış biçimini uygulamaya daha layıktır. Onların bu konuda daha ilgili olması gerekir. Böyle15 ce malları hakkında gerekeni hakkıyla ve gerektiği gibi yerine getirmeleri, kendi nafakaları ve gereksinimleri, askerlerinin ve dostlarının erzakı
için cimrilik ve israf yapmadan yeteri kadar harcamaları gerekmektedir.
Mallarının bir kısmını başa gelecek kötü durumlar için ayırıp kalanını
hayır ve iyilik adına, cömertlik ve ikram olsun diye sarf etmelidirler.
20 İlim ehli kimselere, onların bulunduğu mevkie göre ödemede bulunmalı ve onların maaşlarını özel mallarından ödemeli; sebatla ilim ve edep
öğrenmeye devam edenleri ödüllendirmelidirler. Zayıflara ve miskinlere iyilik etmeli; garipleri ve yabancıları gözetmelidirler. Dindar, zahit
kimselere önem vermeli, onlara özel olarak iyilik ve ihsanda bulunma25 lıdırlar. Tebaasından büyük küçük herkesi gözetmeli ve onların yararı
için malının bir kısmını infak etmelidirler. Hiç şüphesiz hükümdarlar
ikramda bulunmaya ve cömertliğe tebaadan ve halktan daha layıktır.
Aynı şekilde, kendi ihtiyaçları olduğu halde malı bölüşmek ve bu konuda özgeci olmak fakir veya cimri kimseler
30 için de hoş karşılanır. Çünkü mala çok ihtiyacı olduğu halde
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ويجعــل اهتمامــه بافضالــه وبــره أكثــر مــن اهتمامــه بضرورياتــه ،فــإن
الضروريــات تقــوده كرهــا إليهــا .والبــر والنوافــل ،متــى لــم يهتــم بهــا يشــعر
نفســه التزامهــا ،لــم يســهل عليــه فعلهــا .ألن ضعــف النفــس ،وســوء الظــن
يصرفانــه عنهــا .وإن لــم يكــن لــه جــاذب مــن نفســه ،وداع قــوي مــن همتــه،
5

لــم يقــدم عليهــا ،وغلــب عليــه التوانــي .فــإذا توانــى عــن البــر والتفضــل ،كان
شــحيحا ضنينــا بخيــا دنيئــا ،وليــس بتــام .بــل ليــس بالحقيقــة إنســان مــن
لــم يكــن لــه بــر يعــرف ،ولــم تنشــر عنــه أفعــال توصــف .هــذا إن كان مــن
أوســاط النــاس.
فأمــا الملــوك والرؤســاء ،فإنهــم أحــق بهــذه السياســة ،ويجــب أن يكونــوا

10

بذلــك أشــد عنايــة .فيجبــوا األمــوال مــن حقهــا وواجباهــا ،ويصرفــوا منهــا
نفقاتهــم ومؤوناتهــم ،وأرزاق جندهــم وأصحابهــم قــدر الكفايــة ،مــن غيــر
ســرف وال تقتيــر .ويعــدوا منــه شــطرا لخــوف عاقبــة؛ ويصرفــوا الباقــي فــي
طريــق الكــرم والجــود ،ووجــوه الخيــر والبــر .فيعطــوا أهــل العلــم علــى
طبقاتهــم ،ويجعلــوا لهــم دوانــق مــن خــواص أموالهــم ،ويدفعــوا لمــن

15

هــو مثابــر علــى العلــم واألدب .ويبــروا الضعفــاء والمســاكين ،ويتفقــدوا
الغربــاء والمنقطعيــن .ويهتمــوا بالزهــاد اهــل النســك ،ويخصوهــم بقســط
مــن أفضالهــم وأنعامهــم .ويعتنــوا بالصغيــر والكبيــر مــن رعيتهــم ،وينفقــوا
فــي مصالحهــم شــطرا مــن أموالهــم .فــإن الملــوك أولــى بالكــرم مــن الرعيــة،
وأحــق بالجــود مــن العامــة.

20

وقــد يُستحســن أيضــا مــن المقليــن أو المقتريــن المؤاســاة بالمــال
واإلثــار بــه ،وإن كانــوا محتاجيــن إليــه .وكلمــا كانــت حاجاتهــم أشــد،

86 │

BEŞİNCİ BÖLÜM - Ahlâk Eğitimi

böyle davranan kişinin fiili daha güzel bulunur. İnsan herhangi birisini,
kendi kardeşi ya da kendine özel bir dostu gibi gördüğünde bu durum
hoş karşılanır. Çünkü bu şekilde, gücü yettiği ölçüde, malıyla onun ulaşamayacağı bir ihtiyacını giderir, sıkıntısını savar; böylece hiçbir istekte
5

bulunmadan kendiliğinden ona yardım etmiş olur. Eğer bu davranışı,
tanımadığı ve öncesinde hürmet ve sevgi beslemediği bir yabancıya karşı sergilerse bu da güzel ve hoş karşılanır.
[YUMUŞAK HUYLULUK VE BÜTÜN İNSANLARI SEVMEK]
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Yetkinliği seven bir kişi, şunun bilincinde olmalıdır: Öfkeli insan,
bilgisiz ve düşüncesizce fiilini işleyen hayvanların ve yırtıcıların seviyesindedir. Öyle ki kendisiyle başkası arasında herhangi bir tartışma
çıktığında bu durum söz konusu insanı, hasmına karşı öfke duymaya
ve saldırganlığa sürükler. Ancak yetkinliği talep eden kişi, bu durumdayken insanın, hayvanların ve yırtıcı canlıların seviyesinde olduğuna
inanır. Böylece hasmına [aynı şekilde] karşılık vermekten ve benzeriyle
kısasta bulunmaktan geri durur. Çünkü o, şunu bilmektedir ki şayet bir
köpek, kendisine saldırsa, bu köpeğin saldırısına karşılık vermek iyi bir
şey değildir. Zira bu hayvan, işlediği fiilin bilincinde olmayan saldırgan
bir varlıktır. Ancak insanlar arasında, kendilerine saldıran ve zarar veren
hayvana öfkelenip de darp ederek acı çektiren saldırgan kişiler de vardır.
Bazen saldırgan birisi ayağı sürçtüğünde bile sürçtüğü yere sövüp sayar
ve orayı tekmelemeye başlar. Hâlbuki yumuşak huylu, ağır başlı birisi
böyle bir şeyi güzel bulmaz. Böyle bir insan hasmının, hayvanlarla aynı
seviyede olduğunun şuurunda olduğu için, bu şuur onun gazabî nefsini
zapt etmesini ve kontrol etmesini sağlar. Öyle ki herhangi birisi sebepsiz
yere bu kimseye eziyet eder de bu eziyet kendisini öfkeli bir duruma sokarsa, yine de öfkeden uzak durur. Zira o, öfkeli birisinin bir hayvanla
aynı seviyede olduğunun şuurundadır. İşte bundan dolayı, kendisinde
öfke ve saldırganlık görülmeyeceği için, kendine eziyet edene, düşünceli
olmanın gereğince güzel karşılık verir.
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كان ذلــك الفعــل أحســن .وهــذه الحــال ُتستحســن ،إذا رأى االنســان أخــا

مــن إخوانــه ،أو صديقــا مــن يختــص بــه ،قــد دعتــه الحاجــة إلــى مــا ال يقــدر
عليــه إلصــاح شــيئ مــن شــأنه ،أو لدفــع محنــة نزلــت بــه ،وكان هــو قــادرا

علــى ذلــك القــدر مــن المــال؛ فيبتــدئ بإســعافه ،عفــوا ،مــن غيــر مســألة .فــإن
5

فعــل هــذا الفعــل مــع الغريــب الــذي ال يعرفــه ،ولــم تســبق لــه حرمــة وال

مــودة ،كان جميــا مستحســنا.

[الحلم ومحبة الناس أجمعين]
وينبغــي لمحــب الكمــال أن يشــعر نفســه أن الغضبــان بمنزلــة البهائــم

والســباع ،يفعــل مــا يفعلــه مــن غيــر علــم وال رويــة .فــإذا جــرى بينــه وبيــن
10

غيــره محــاورة ،أدت إلــى أن يغضــب خصمــه ،ويســفه عليــه ،اعتقــد فيــه أنــه

فــي تلــك الحــال ،بمنزلــة البهائــم والســباع ،فيمســك عــن مقابلتــه ،ويحجــم
عــن االقتصــاص منــه .ألنــه يعلــم أن الكلــب لــو نبــح عليــه لــم يكــن يســتجيز

مقابلتــه علــى نبحــه .وكذلــك البهيمــة لــو رمحتــه ،لــم يستحســن عقوبتهــا،
ألن غيــر عالمــة بمــا تصنعــه .إال أن يكــون جاهــا ســفيها .فــإن مــن الســفهاء

15

مــن يغضــب علــى البهيمــة إذا رمحتــه ،ويوجعهــا ضربــا إذا آذتــه .وربمــا
عثــر الســفيه ،فشــتم موضــع عثرتــه ،ورفســه برجلــه .فأمــا الحليــم الوقــور،

فــا يستحســن شــيئا مــن ذلــك .وإذا اســتثعر مــن خصمــه أنــه بمنزلــة البهائــم،
صــار هــذا االســتثعار منــه طريقــا إلــى ضبــط النفــس الغضبيــة وزمهــا .فــإن

آذاه مــؤذن بغيــر ســبب فيــؤدي ذلــك األذى إلــى حــال تغضبــه ،أنــف أيضــا

20

مــن الغضــب ،مــع اســتثعاره أن الغضبــان والبهيمــة ســواء؛ فيعــدل حينئــذ

إلــى مقابلــة مؤذيــه بمــا يقتضيــه الــرأي ،مــن حيــث ال يظهــر فيــه غضــب وال
ســفه.
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Yetkinliği seven bir kişi kendini tüm insanları sevmeye, onlara karşı
muhabbet, şefkat, merhamet ve bağışlama hissi duymaya alıştırmalıdır.
Çünkü insanlar, birbiriyle ilişki içinde oldukları, onları insan olmakta
birleştiren tek bir toplumdan ibarettir. İlahî kudretin süsü, bütün in5

sanlarda mevcuttur ve tek tek her birinde bulunmaktadır. İşte bu süs,
“akleden nefstir”. İnsan, bu nefsle insan olur. O, insanın iki parçası
olan nefs ve beden arasında en üstün olanıdır. Öyle ise insan, hakikatte
akleden nefsten ibarettir. O da bütün insanlarda bulunan tek bir cevherdir. İnsanlar, fertler bakımından çok olsalar da hakikatte hepsi tek

10

bir şeyden ibarettir. Nefsleri bir olduğuna göre -sevmek de ancak nefsle
mümkündür- insanların birbirlerine karşılıklı sevgi ve muhabbet duymaları gerekmektedir.
Şayet insanı gazabî nefs yönlendirmiyorsa, sevmek onun tabiatında
zaten vardır. Çünkü bu nefs, sahibine liderliği sevdirir ve onu büyük-

15

lenme, kendini beğenme, zayıfları ezme, fakiri küçük görme ve fazilet
sahibi zengin kimselere haset etmeye sevk eder. Bu da insanlar arasında
düşmanlık sebeplerini doğurur ve aralarında nefreti güçlendirir. Hâlbuki insan, gazabî nefsini kontrol edip akleden nefsini rehber edinse
bütün insanlar ona dost ve kardeş olurlar. Ayrıca insan düşünce gücünü

20

kullanırsa bunun [dostluk ve arkadaşlığın] kaçınılmaz olduğunu anlar.
Çünkü insanlar ya faziletli ya da noksan olurlar. Faziletli kişilere gelince, insan onları faziletli hallerinden dolayı sevmek zorundadır. Noksan
kişilere ise noksanlıklarından dolayı merhamet etmek zorundadır. O
halde yetkinliği seven bir kişi tüm insanları sevmeli, onlara karşı şefkat-

25

li ve bağışlayıcı olmalıdır. Özellikle hükümdar ve lider olan bir kimse
bunu yapmalıdır. Çünkü bir hükümdar, tebaasını sevip onlara karşı bağışlayıcı olmadıkça hükümdar olamaz. Öyle ki hükümdar ve tebaası,
evin efendisi ile ev halkı gibidir. Evin efendisinin ev halkına karşı nefret
duyması, onları sevmeyip iyiliklerini istememesi ne kadar kötüdür!
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وينبغــي لمحــب الكمــال أيضــا أن يعــود نفســه محبــة النــاس أجمــع،

والتــودد إليهــم ،والتحنــن عليهــم ،والرأفــة ،والرحمــة لهــم .فــإن النــاس
قبيــل واحــد ،متناســبون ،تجمعهــم اإلنســانية .وتحليــه القــوة اإللهيــة هــي

فــي جميعهــم ،وفــي كل واحــد منهــم؛ وهــي النفــس العاقلــة .وبهــذه النفــس
5

صــار اإلنســان إنســانا ،وهــي أشــرف جزئــي اإلنســان اللذيــن همــا النفــس

والجســد .فاإلنســان بالحقيقــة هــو النفــس العاقلــة وهــي جوهــر واحــد فــي
جميــع النــاس .والنــاس كلهــم بالحقيقــة شــيء واحد وباألشــخاص كثيرون.

وإذا كانــت نفوســهم واحــدة والمــودة إنمــا تكــون بالنفــس ،فواجــب أن

يكونــوا كلهــم متحابيــن متواديــن.
10

وذلــك فــي النــاس طبيعــة ،لــو لــم تقدهــم النفــس الغضبيــة .فــإن هــذه

النفــس تحبــب لصاحبهــا التــرؤس ،فتقــود صاحبهــا إلــى الكبــر واإلعجــاب،

والتســلط علــى المســتضعف ،واســتصغار الفقيــر ،وحســد الغنــي وذي
الفضــل؛ فتســبب مــن أجــل هــذه األســباب العــداوات ،وتتأكــد البغضــاء
بينهــم .فــإذا ضبــط اإلنســان نفســه الغضبيــة ،وانقــاد لنفســه العاقلــة صــار لــه

15

النــاس كلهــم أحبابــا وإخوانــا .وإذا أعمــل اإلنســان فكــره ،رأى أن ذلــك
واجــب .ألن النــاس إمــا أن يكونــوا فضــاء أو نقصــاء .فالفضــاء يجــب

عليــه محبتهــم لموضــع فضلهــم ،والنقصــاء يجــب عليــه رحمتهــم لموضــع

نقصهــم .فبحــق يجــب لمحــب الكمــال أن يكــون محبــا لجميــع النــاس،
متحننــان عليهــم ،رؤوفــا بهــم .وخاصــة الملــك والرئيــس .فــإن الملــك ليــس

20

يكــون ملــكا ،مــا لــم يكــن محبــا لرعيتــه رؤوفــا بهــم .وذلــك أن الملــك

ورعيتــه بمنزلــة رب الــدار وأهــل داره .ومــا أقبــح رب الــدار أن يبغــض أهــل

داره ،وال يتحنــن عليهــم ،وال يحــب مصالحهــم.
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Yine yetkinliği seven bir kişi tüm insanlara karşı iyi davranmak için
çaba sarf etmeli, malının fazlasını, ölümünden sonra iyilikle anılacak
şekilde infak etmeli ve kötü davranıştan kaçınmalıdır. Zira o kendini
muhasebeye çektiği zaman şunu anlar: İnsan kötü bir davranışı, ancak
5 kendine bir iyilik geleceğini düşündüğü için işler. Bu konuda bazen
hata yapar bazen de amacına ulaşır. Durumun bu şekilde olduğunu
bilince insan, öyle bir hayrı istemeli ki böylelikle kötülüğün yolu olmayan bir yolu istemiş olsun. Böylece amaç kötülük işlemek olmasın.
Ancak insan, kendine ilişen öfkeyi dindirmek için kötülük işlemişse
10 şunu bilmeli ki öfkesi geçtiğinde bu fiilden dolayı kötülüğe yönelmeye değmediğini görecektir. Çünkü kötülük işlemek çirkindir. Özellikle
faziletleri kendinde toplamış kimseler için böyledir. Ancak bu kötülük
herhangi bir suçu düzeltmek ya da suçluya [cinayet işleyene] kısas yapmak için işlenebilir. Bu durum daha güzel ve iyidir; kesinlikle kötülük
15 olarak görülmez. Çünkü bu kötülük yalnızca suçluya dokunur. Bunda
bütün insanlar için genel bir fayda vardır. Zira bu ve buna benzer şeyler
suçluları engellemektedir. Dolayısıyla ondaki fayda daha fazladır. İşte
bu nedenle o, kötülük sayılmaz.
İnsan iyilik işlemeyi esas edinir ve buna alışır; kötülükten de kaçı20 nır ve ondan uzak durursa haset, kin, çirkinlik, hilekârlık, koğuculuk,
gıybet, kavga ve bunlara benzer, kötülük olarak görülen çirkin huylardan yüz çevirmiş olur. Netice elde edecek şekilde akleden birisi, durup
düşündüğünde kötülüklerin, kendisinde fayda bulunmayan değersiz
şeyler olduğunu anlar. İnsan olgunluğu sevdiğinde ve yetkinliği arzula25 dığında bu kötü huylardan kaçınması onun için zorunlu olur.
[YETKİN HÜKÜMDAR]
Yetkinliği seven bir kimse, sahibi gizlemeye çalışsa bile, hiçbir
ayıbın ve kabahatin insanlardan gizli kalamayacağını düşünmelidir.
Bu insanın nefsi, hiç kimsenin vâkıf olamayacağı şekilde insanlardan
30 gizlediğini zannettiği kötü bir fiili işlemeye de istekli olmamalıdır.
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وينبغــي لمحــب الكمــال أن يجعــل همتــه فعــل الخيــر مــع جميــع النــاس،
وإنفــاق مــا يفضــل مــن مالــه فــي مــا يبقــي لــه الذكــر الجميــل بعــد موتــه؛
ويتحــرز مــن فعــل الشــر .فإنــه إذا حاســب نفســه ،علــم أن مــن يفعــل الشــر،
فإنمــا يفعلــه لخيــر يعتقــد أنــه يصــل إليــه بذلــك الشــر؛ وربمــا كان غالطــا،
وربمــا كان مصيبــا .وإذا ُعلــم أن األمــر علــى هــذه الصفــة ،كان واجبــا أن
يطلــب الخيــر الــذي يرومــه ،مــن طريــق غيــر طريــق التشــرر ،إذا كان هــو
الغــرض المطلــوب ،ال فعــل الشــر.فأما إن كان تشــرره لشــفاء غيــظ يلحقــه
فليعلــم أنــه ،إذا ســكن غيظــه ،وجــد ذلــك المقصــود بالشــر غيــر مســتحق
لذلــك الفعــل .ففعــل الشــر قبيــح ،وخاصــة بمــن قــد جمــع الفضائــل .إال
أن يكــون ذلــك الشــر تأديبــا علــى جــرم ،أو اقتصاصــا مــن جــان .ألن هــذه
الحــال مســتحبة محمــودة بــل ال تعــد شــرا .ألن ذلــك الشــر إنمــا يصــل إلــى
الجانــي فقــط ويكــون منــه نفــع عــام لجميــع النــاس ،بــأن يرتــدع بــه أمثالــه مــن
الجنــاة ،فتكــون المنفعــة فيــه أكثــر .فمــن أجــل ذلــك ال يعــد شــرا.
وإذا اعتمــد اإلنســان فعــل الخيــر وألفــه ،وتجنــب الشــر واســتوحش منــه،
أنــف مــن األخــاق المكروهــة التــي تعــد شــرا ،كالحســد والحقــد والخبــث،
والخديعــة ،والنميمــة والغيبــة ،والوقيعــة ،وأمثــال هــذه العــادات .وإذا فكــر
العاقــل المحصــل فيهــا ،علــم أنهــا غيــر مجديــة عليــه نفعــا ،وهــي مــع ذلــك
تشــينه وتقبــح صورتــه .وإذا كان محبــا للتمــام ،مستشــرفا للكمــال كان واجبا
عليــه تجنــب هــذه األخــاق.
التام]
[الملك ّ

وينبغــي لمحــب الكمــال أن يعتقــد أنــه ليــس شــيء مــن العيــوب والقبائــح
خافيــا عــن النــاس ،وإن اجتهــد صاحبهــا فــي ســترها .فــا تطمــع نفســه فــي
ارتــكاب فعــل قبيــح يظــن أنــه يتكتــم عــن النــاس حتــى ال يقــف عليــه أحــد.
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Ayrıca şunu bilmelidir ki insanlar, doğası gereği diğer insanların ayıplarını gözetip kınamakla sorumludur. Bu durum insanın doğuştan getirdiği bir şeydir. Onun sebebi şudur: İnsan olgunluğa erişemediği müddetçe, kendisiyle ayıplanacağı bir kusurdan ve kendinden daha faziletli
5 olan başka birisinin onu kötülemesinden kurtulamaz. Böyle birisi, bütün insanların, noksanlıkta kendisiyle aynı seviyede ya da daha aşağıda olacak şekilde noksan olmasından hoşnutluk duyar. Ayrıca daima
insanların ayıplarını gözetir ve bu ayıplardan dolayı onları kınar durur
ki böylelikle insanlara, kendisinin bu ayıbı taşıyan kişiden daha faziletli
10 olduğunu gösterebilsin. Böylece başkalarında bulunan ayıplardan zevk
alabilmek için daima gözünü dört açar. Hâlbuki insan ne kadar örtmek
istese de hiçbir ayıp insanlardan gizli kalmaz.

15

20

25

30

Hükümdar ve liderlerin çoğu, kendi ayıplarının ortaya çıkmadığını
ve gizli kaldığını zannedebilir. Hâlbuki bu, onların heybetli konumu
ve güçlerinin büyüklüğünden ileri gelir. Onların yakınındaki kişiler
ve çevrelerindeki seçkinler, durumun farkında olurlar ancak bildikleri
hâlde onların sırlarını açığa çıkarmaya cesaret edemezler. Bu ise son
derece yanlıştır. Çünkü hükümdarın çevresi ve gözdesi olan kişiler her
ne kadar sadık ve güvenilir olsalar da bu kişilerin de sırlarını paylaştıkları, seçkin ve güvenilir buldukları kimseler vardır. Zira insanın kendi
sırrını gizlemediği kişiden başkasının sırrını gizlemesi imkânsızdır. İşte
bu şekilde, hükümdarların gizli kaldığını zannettikleri ayıplar [duyulup] yayılır. Onların kendi ayıplarının gizli kaldığını zannetmesinin
nedeni; bunu dillendiren birisini işitmemiş olmaları ve kendilerine
bu konuda nasihat edecek herhangi birisinin bulunmayışıdır. Böylece
onlar ayıplarının gizli kaldığını zanneder. Kendi ayıplarının gizli kalmadığını öğrenmek isteyen birisi, dönüp kendine baksın ve ayıplarını
örtmeye ve gizlemeye çalışan [başka] herhangi birinin ayıbını bilip bilmediğini sorgulasın. Böylece kendisi, ayıplarını örtmeye çalışan ve muhafaza etmek isteyen insanların birçok ayıbını bildiğini fark edecektir.
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ويجــب أن يعلــم أن النــاس بالطبــع موكلــون بتتبــع عيــوب النــاس ،وتعييرهم
بهــا .وذلــك فــي النــاس غريــزة .والســبب فيــه أن اإلنســان ،مــا لــم يبلــغ التمام
فليــس يخلــو مــن تقصيــر يعــاب بــه .ويســوءه أن يكــون غيــره أفضــل منــه.
فهــو يســر أن يكــون النــاس كلهــم نقصــاء ،ليســاووه فــي النقــص ،ويحلــوا
5

دونــه .فهــو أبــدا يتتبــع معايــب النــاس و يعيرهــم بهــا ليــري النــاس أنــه أفضــل
ممــن فيــه ذلــك العيــب .ويشــعر نفســه أيضــا ذلــك ليطيــب بمــا فيهــا مــن
العيــب .فليــس شــيء مــن العيــوب بخــاف عــن النــاس ،وإن اعتمــد ســتره.
وقــد يظــن كثيــر مــن الملــوك والرؤســاء أن عيوبهــم مســتورة عــن النــاس،
غيــر باديــة .وذلــك لموضــع هيبتهــم وعظــم ســطوتهم .ويستشــعرون أن

10

حاشــيتهم وخواصهــم ال يجســرون علــى إظهــار أســرارهم ،إن وقفــوا علــى
شــيء منهــا .وهــذا نهايــة الغلــط .ألن خــواص الملــك وحاشــيته ،كمــا أنهــم
عنــده ثقــات أمنــاء ،كذلــك لــكل واحــد منهــم خاصــة وثقــة يخــرج إليــه
بأســراره .والــذي ال يســتر اإلنســان عنــه أســرار نفســه ،فمحــال أن يســتر
عنــه أســرار غيــره .وهــذه الحــال طريــق إلــى انتشــار معايــب الملــوك ،الذيــن

15

يظنــون أنهــا مســتورة .والعلــة فــي ظنهــم أن عيوبهــم مســتورة هــو أنهــم ال
يســمعون أحــدا يذكرهــا وال أحــدا يتنصــح إليهــم بهــا؛ فيظنــون أنهــا خفيــة.
فــإذا أحــب اإلنســان أن يعلــم أن عيوبــه غيــر خافيــة ،فليعــد إلــى نفســه،
وينظــر هــل يعــرف ألحــد عيبــا كان يســتره ويخفيــه .فإنــه يجــد للنــاس
عنــده عيوبــا كثيــرة ،قــد اجتهــدوا فــي ســترها ،وحرصــوا علــى صونهــا.
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Bu insanların bazısı ayıplarının gizli kaldığını zanneder, bazısı da gizlendikten sonra ortaya çıktığını bilir. Bu kişi, insanların gizlediği birçok
sırrın kendisi tarafından bilindiğini fark ettiğinde kendi ayıbının da gizli saklı olmadığını düşünmesi gerekir. Belki de onun ayıpları hakkında
5 başkalarının bildikleri, başkalarının ayıpları hakkındaki kendi bildiklerinden daha çok olabilir.
Yetkinliği seven kimse, her ne kadar gizlemeye çalışsa da ayıplarının
aşikâr olduğunu anlamalıdır. Kendinde herhangi bir ayıbın olduğu bilinen birisi yetkin değildir. Yetkinleşmenin tek yolu ayıplardan tamamen
10 uzak durmak ve bütün işlerde faziletlere tutunmaktır. Bu mertebe, insanî yetkinliğin zirvesi ve beşerî faziletin nihai noktasıdır. Her insanın
ona ulaşmak için çabalaması ve onu elde etme hususunda gevşeklikten
kaçınması zorunludur. Zira yetkinlik, özü gereği talep edilen bir şeydir
ve noksanlık da ayıp olmasından dolayı kötü görülen bir şeydir.
Bu mertebeyi istemeye en uygun ve bu mevkie ulaşmanın güzelliğini
tatmaya en layık olan insanlar hükümdar ve liderlerdir. Çünkü hükümdar ve liderler, insanların en üstünü ve en değerlileridir. Bu kadar üstün
ve değerli olan kimselerin yetkinleşmemiş olmaları ne kadar da çirkindir! Öyle ise hükümdarların, yetkinliğe ulaşma konusunda insanların
20 en hırslı kişileri olması gerekmektedir. Çünkü insanlar arasında faziletleri kendinde toplayıp yetkinliği elde edenler, doğal olarak, yetkinleşemeyen insanlardan daha üstündür. Dolayısıyla yetkin insan, doğal bir
şekilde lider olur. Hükümdar, bütün güzellikleri kuşatan, güzel huyları
kendinde toplayan yetkin birisi olursa doğal olarak hükümdar olur. Bu25 nun aksine yetkinleşmemiş olursa da zorlamayla hükümdar olmuş olur.
Bir hükümdara yakışan ise zorlamayla olanı değil, gerçek liderliği ve
eğreti olanı değil, özü gereği üstün olanı istemektir.
15

Bu durumda, hükümdar, dikkatini faziletleri elde etmeye ve güzel şeyleri kazanmaya vermelidir. Ayrıca asil şeylerde zirveye talip ol30 malı, onların tamamını elde edinceye kadar çoğunu bile küçük görmeli ve hatta sonuna bile razı olmamalı ki daha ötesine ulaşabilsin.
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ومنهــم مــن يظــن أنهــا خفيــة ومنهــم مــن يعلــم أنهــا قــد انتشــرت بعــد الســتر.

فــإذا علــم أنــه عــارف بأســرار كثيــر مــن النــاس كانــت مســتورة ،فالواجــب أن
يعتقــد أن عيبــه غيــر خــاف وال منكتــم ،وأن النــاس يعرفــون مــن عيوبــه أكثــر

ممــا يعــرف مــن عيوبهــم.
5

فينبغــي لمحــب الكمــال أن يعتقــد أن عيوبــه ظاهــرة ،وإن اجتهــد فــي

إخفائهــا .وليــس بتــام مــن ُعــرف لــه عيــب .وال طريــق إلــى التمــام ،إال

باجتنــاب العيــوب بالكليــة ،والتمســك بالفضائــل فــي ســائر األمــور .وهــذه

الرتبــة غايــة تمــام اإلنســانية ،ونهايــة الفضيلــة البشــرية .وواجــب علــى كل

إنســان االجتهــاد فــي بلوغهــا ،واســتفراغ الوســع فــي الوصــول إليهــا .ألن
10

التمــام مطلــوب لذاتــه ،والنقــص مكــروه لعيبــه.

وأحــق النــاس بطلــب هــذه المرتبــة ،وأوالهــم بالتجمــل لبلــوغ هــذه

المنزلــة ،الملــوك والرؤســاء .ألن الملــوك والرؤســاء أشــرف النــاس،
وأعظمهــم قــدرا .ومــا أقبــح بالشــريف العظيــم القــدر أن يكــون ناقصــا!

فالملــوك إذا ينبغــي أن يكونــوا أشــد النــاس حرصــا علــى بلــوغ الكمــال.
15

ألن الكامــل مــن النــاس الجامــع للفضائــل ،متوثــب بالطبــع علــى الناقــص

مــن النــاس .فاإلنســان التــام رئيــس بالطبــع .وإذا كان الملــك تامــا ،جامعــا

لمحاســن األخــاق ،محيطــا بجميــع المناقــب ،كان ملــكا بالطبــع .وإذا
كان ناقصــا كان ملــكا بالقهــر .ومــا أولــى بالملــك أن يرغــب فــي الرئاســة

الحقيقيــة ،ال التــي تكــون بالقهــر؛ والشــرف الذاتــي ،ال مــا هــو بالوضــع.
20

فالواجــب أن يصــرف الملــك همتــه إلــى اكتســاب الفضائــل،

واقتنــاء المحاســن؛ ويطلــب الغايــة مــن المــكارم ،ويســتصغر الكبيــر
منهــا ،حتــى يحــوز جميعهــا؛ وال يرضــى بالنهايــة ،حتــى يزيــد عليهــا.
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Çünkü eğer o, kendinden daha üst bir mertebenin var olduğu bir mertebeye razı olursa asla yetkinliğe ulaşamaz. Zira insanlar arasından yetkinliğe en uzak olanı, kendisi için noksanlığa razı olan kişidir. İşte hükümdar da yetkinliği istiyorsa yapması gereken ilk şey, yüce gayeli olmayı
5 alışkanlık edinmektir. Çünkü yüce gayeli olmak, onun gözünde bütün
reziletleri küçük gösterdiği gibi bütün faziletleri de güzel gösterir. Böylece hükümdar yüce gayeli olduğu zaman mülküyle gururlanmaktan
kaçınır, kendisini ve gayesini, bu mülkü gözünde büyütmekten daha
üstün görür. Bu şekilde, kendine şeref ve saygınlık kazandıran mülkünü
10 hakir gördüğünde ise kendisi için gerçekten yüce olanı istemiş olur ki
nefs ancak faziletlerle yücelir.
Sonra [hükümdar] dalkavukluğu çirkin bulmalı ve dalkavuklardan
hoşlanmamalı, onların kendisini bu şekilde karşılamasına engel olmalıdır. İşinin esası, kendi ayıplarını bilmek olmalı ki böylece onlardan sa15 kınması ve korunması mümkün olsun. Ancak hükümdarlar için bunu
yapmak daima zordur. Zira doğal olarak insana kendi kusurlarının
çoğu gizli kalır. Kendi güzel yönlerinden ve mevkilerinin büyüklüğünden memnun oldukları için hükümdarlar hakkında bu durum daha
çok geçerlidir. Reaya ve sıradan vatandaş, ayıpları dolayısıyla kınanıp
20 ayıplanır; böylece ayıplarını öğrenirler. Ancak hükümdarları kınamaya, ayıplarından ötürü onlara nasihat etmeye ve ayıplamaya hiç kimse
cesaret edemez. Çünkü insanlar daha çok hükümdarlara yaklaşmayı ve
dalkavukluk etmeyi düşünürler, hükümdarlar nezdinde bir nüfuz elde
edebilmek adına onlara yalnızca hoşlandığı şeyleri söylerler. Böylece hü25 kümdarların ayıpları ebediyen kendilerinden gizli kalır.
Ayıplardan arınmak ve onların kirlerinden temizlenmek isteyen
bir hükümdar, gözdesi olan ve güvendiği kimselere, hizmetçi ve maiyetindekilerden aklına ve zekâsına güvendiklerine, kendindeki ayıp ve
noksanlıkları gözetip farkında olmalarını ve kendisine de bildirmelerini
30 emretmelidir. Aynı şekilde ayıpları hakkında kendine herhangi bir şey
ileten kimseyi hüsnü kabul ve hoşnutlukla karşılamalı, kendisi hakkında
açığa çıkardığı şeyden ötürü ona karşı sevinç ve mutluluk göstermelidir.
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فإنــه إن رضــي برتبــة فوقهــا رتبــة ،لــم يصــر أبــدا إلــى التمــام؛ وإن أبعــد
النــاس مــن التمــام مــن رضــي لنفســه بالنقصــان .فــإذا طلــب الملــك الكمــال،
فــأول مــا يجــب أن يعتــاده عظــم الهمــة؛ فــإن عظــم الهمــة تصغــر فــي عينيــه
كل رذيلــة ،وتحســن لــه كل فضيلــة .وإذا عظمــت همــة الملــك ،ســلم مــن
5

اإلعجــاب بملكــه ،ورأى نفســه وهمتــه أعظــم قــدرا مــن أن يســتكثر ذلــك
الملــك .وإذا احتقــر الملــك ملكــه ،الــذي بــه عزتــه وعظمتــه ،طلــب لنفســه
مــا يعظمهــا بالحقيقــة ،وليــس تعظــم النفــس إال بالفضائــل.
ثــم ينبغــي لــه أن يكــره الملــق ،ويبغــض المتملقيــن وينهاهــم عــن تلقيــه
بــه .ومــاك أمــره أن يتعــرف عيوبــه ،حتــى يمكنــه توقيهــا ،والتحــرز منهــا .

10

وهــذا أبــدا فــي الملــوك صعــب ،ألن اإلنســان بالطبــع يخفــى عليــه كثيــر مــن
عيوبــه؛ فالــذي يخفــى علــى الملــوك أكثــر ،إلعجابهــم بمحاســنهم وعظــم
مرتبتهــم .وأيضــا فــإن الرعيــة والســوقة يبكتــون بعيوبهــم ويعيــرون بهــا فهــم
يعرفونهــا .والملــوك ال يجســر أحــد علــى تبكيتهــم وال يقــدم أحــد علــى
نصحهــم وتبكيتهــم علــى عيوبهــم .ألن النــاس أجمــع يقصــدون التقــرب

15

إلــى الملــوك وتملقهــم ،فــا يقولــون لهــم إال مــا يحبــون ،لينالــوا الحظــوة
عندهــم .فعيــوب الملــوك أبــدا خفيــة عنهــم.
وينبغــي للملــك ،إذا أحــب أن يتنــزه مــن العيــوب ويتطهــر مــن دنســها،
أن يتقــدم إلــى خواصــه وثقاتــه ،ومــن كان يســكن إلــى عقلــه وفطنتــه،
مــن خدمــه وحاشــيته؛ فيأمرهــم أن يتفقــدوا عيوبــه ونقائصــه ،ويطلعــوه

20

عليهــا ،ويعلمــوه بهــا .وينبغــي لــه أن يتلقــى مــن يهــدي إليــه شــيئا مــن
عيوبــه ،بالبشــر والقبــول ،ويظهــر لــه الفــرح والســرور ،بمــا أطلعــه عليــه.
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Hatta bundan daha güzel olanı, kendisine güzel övgü ve yüceltmeyle
gelenlerden çok, ayıplarını bilenlere ayrıcalık tanıması, eksikleri konusunda kendini uyaranlara şükran borcu duyması ve kendi fiilinin
kınanmasına tahammül edebilmesidir. Eğer bu yöntemi sürdürür ve
5 bununla bilinirse arkadaşları ve gözdesi olan insanların, ayıpları hususunda onu uyarması kolay olur. Hükümdar da noksanlığı konusunda
uyarılınca ondan uzaklaşır, çevresindekilerin kendisini noksanlığından
dolayı ayıplayıp kınayacaklarını anlar. Böylece kendisini ayıplardan
uzaklaşmaya verir ve onların kirinden arınmak için nefsini zorlar.
10

İşte bunu yaptığında, kendini faziletleri edinmeye adayıp, güzel şeyleri ahlâk edinmeyi kendine mecbur kıldığında ve en son noktaya varın-

caya kadar [daha az derecedeki] bir iyiliğe razı olmadığında, herhangi
bir faziletle yetinmeyip bilakis daha fazlasını istediğinde, bu dünyada
nefsini iyi bir şekilde yönetmek ve sonradan güzel sözle anılmak için
15 çabaladığında, kısa sürede olgunluğun zirvesine çıkacak ve yetkinliğin
sonuna kadar ilerleyecektir. Böylece insanî saadeti ve hakiki liderliği
elde edecektir. Geriye kendisi hakkında ebedî olarak kalacak güzel bir
övgü ve daima var olacak hoş bir anı bırakacaktır.
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بــل المستحســن منــه أن يجيــز الــذي يوقفــه علــى عيوبــه أكثــر ممــا يجيــز

المــادح علــى المــدح والثنــاء الجميــل ،ويشــكر مــن ينبهــه علــى نقصــه،
وعــرف بهــا ،يســرع
ويتحمــل لومتــه علــى فعلــه .فإنــه إذا لــزم هــذه الطريقــة ُ

أصحابــه وخواصــه إلــى تنبيهــه علــى عيوبــه .وإذا نُبــه علــى مــا فيــه مــن
5

النقــص ،أنــف منــه واستشــعر أن أولئــك ســيعيرونه بــه ،ويصغرونــه مــن
أجلــه .فيلزمــه حينئــذ أن يأخــذ نفســه بالتنــزه مــن العيــوب ،ويقهرهــا علــى

التخلــص مــن دنســها.

فــإذا فعــل ذلــك ،وتوفــر علــى اقتنــاء الفضائــل ،وألــزم نفســه التخلــق

بالمحاســن ،ولــم يــرض مــن منقبــة إال بغايتهــا ،ولــم يقــف عنــد فضيلــة إال
10

وطلــب الزيــادة عليهــا ،واجتهــد فيمــا يحســن سياســة نفســه عاجــا ،ويبقــي
لــه الذكــر الجميــل آجــا ،لــم يلبــث أن يبلــغ الغايــة مــن التمــام ،ويرتقــي إلــى
النهايــة مــن الكمــال ،فيحــوز الســعادة اإلنســانية ،والرئاســة الحقيقيــة؛ ويبقــى

لــه حســن الثنــاء مؤبــدا ،وجميــل الذكــر مخلــدا.

[HÂTİME]
Böylece güzel ahlâkı (huyları) kendinde toplamış olan yetkin insanın
vasfını ve onu bu mertebeye ulaştırıp orada kalmasını mümkün kılan
yöntemi ayrıntılı bir şekilde işlemiş olduk. Nefslerin ahlâkî eğitimi ve
5 huyların yönetilmesi hakkında anlatılması gerekeni anlattık. Burada
anlatılanları iyice inceleyip tahkik eden ve muhtevasını anlayıp bu konuda zihin yoran kimseye yaraşan şey, fasıllar içinde anlatılanları uygulamaya ve onları yöntem edinerek huylarını yönetmeye çalışmaktır.
Ayrıca bu kimseler bütün gayretiyle nefsini yetkinleştirmeye yönelmeli
10 ve kendi olgunluğunu istemede gevşeklikten sakınmalıdır. Olgunluğa
ulaşabilecek birinin noksan olması ve yetkinlikten aciz kalması ne kötü
bir durumdur!
Böylece ahlâk eğitimine dair sözümüzü bitiriyoruz. Övgü her daim
Aklı Bahşedenedir. Amin.

[خاتمة الكتاب]
فقــد أتينــا علــى صفــة اإلنســان التــام الجامــع لمحاســن األخــاق؛

والطريقــة التــي تؤديــه إلــى هــذه الرتبــة ،وتحفــظ عليــه هــذه المنزلــة .وقدمنــا

مــا يجــب تقديمــه مــن سياســة األخــاق وتهذيــب النفــوس .فمــا أولــى مــن
5

نظــر فــي هــذا القــول وتصفحــه ،وفهــم مضمونــه وتدبــره ،أن يأخــذ علــى
نفســه باســتعمال مــا بيــن فصولــه ،ويســوس أخالقــه بالتطــرق إلــى الــذي ُفنــن

فــي تضاعيفــه ،ويجتهــد كل االجتهــاد فــي تكميــل نفســه ،ويســتفرغ غايــة
الوســع فــي طلــب تمامــه .فمــا أقبــح النقــص بالقــادر علــى التمــام ،والعجــز

مــن المســتعد لنيــل الكمــال.
10

وهــذا حيــن نختــم القــول فــي تهذيــب األخــاق .والمجــد لواهــب العقــل

دائمــا أبــدا .آميــن.
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