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On alt›nc› yüzy›l Osmanl› âlimlerinden olan K›nal›zâde Ali Efendi, Osmanl›
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Efendi’den, Davut Paﬂa Medresesi Müderrisi Sinan Efendi’den ve Atik Ali
Paﬂa Medresesi Müderrisi Merhaba Efendi’den ders alm›ﬂt›r. Daha sonra
Sahn Medresesinde müderris olan Kara Salih Efendi’den, Anadolu Kazaskeri olan Çivizâde Muhyiddin Mehmet Efendi’den ilim tahsil etmiﬂtir.
K›nal›zâde, zaman›nda medreselerde okutulan bütün ilimleri tahsil etmiﬂ,
tefsir ve hadis ilimlerinde ihtisas sahibi olmuﬂtur. Dinî ilimler d›ﬂ›nda matematik ve astronomi ilimlerinde de behresi vard›r. Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere üç dilde ak›c› ﬂiirler yazm›ﬂt›r. ‹yi bir hatip ve müzakereci
olan K›nal›zâde’nin önemli özelliklerinden biri de dikkatli ve titiz bir alim
olmas›d›r. Çeliﬂkili meseleleri çözümlemekten ve aç›klamaktan, meseleleri
ayr›nt›l› ve kapsaml› bir ﬂekilde incelemekten zevk ald›€›n› Ahlâk-› Alâî adl› eseri göstermektedir.
‹yi bir e€itim alan K›nal›zâde, Bursa, Edirne, ‹stanbul gibi Osmanl›’ya baﬂkentlik yapm›ﬂ kültür merkezlerinde müderris ve kad› olarak görev yapm›ﬂ;
ﬁam ve M›s›r gibi merkezlerde çok say›da âlimle tan›ﬂma ve onlar›n görüﬂlerinden istifade etme imkân› bulmuﬂtur. Gitti€i yerlerde bilgisi ve ﬂahsiyeti ile herkesi kendisine hayran b›rakan K›nal›zâde, f›k›htan tefsire, hadisten
ﬂiire ve edebiyata kadar pek çok eser yazm›ﬂ, ders kitaplar› ﬂerh etmiﬂtir. Fakat çal›ﬂmalar›n›n belki de en ünlüsü amelî hikmet/pratik felsefe üzerine
yaz›lan Ahlâk-› Alâî isimli kitab›d›r.2
K›nal›zâde Ahlâk-› Alâî’yi bizzat kendisinin eserinin baﬂ›nda da ifade etti€i gibi Nasîrüddîn-i Tûsî’nin Ahlâk-› Nâs›rî isimli kitab›yla Celâleddîn Devvânî’nin
Ahlâk-› Celâlî adl› eserini örnek alarak yazm›ﬂt›r. Bu iki kitab› ana kaynak olarak kullanan K›nal›zâde bunlar›n d›ﬂ›nda Kur’an ve hadisler gibi dinî kaynaklarla, edebî ve tarihî kaynaklara baﬂvurmuﬂ, çok zengin bir bilgi birikimini
eserine aktarm›ﬂt›r. Bu aç›dan Ahlâk-› Alâî kendisinden önce yaz›lan kitaplarla k›yaslanmayacak kadar çok malzeme içermektedir. O Gazzâlî, Cürcânî,
Sühreverdî gibi düﬂünürlerin ad›n› an›p eserlerinden nakiller yapar. Ayr›ca
‹bn Sînâ, ‹bn Miskeveyh gibi düﬂünürlerin eserlerini de inceledi€ini ve kendi
görüﬂlerini aç›klarken bunlardan da do€rudan faydaland›€› görülür. Dolay›s›yla K›nal›zâde Ahlâk-› Alâî’yi yazarken sadece Ahlâk-› Nâs›rî ve Ahlâk-› Celâlî’deki bilgilerle yetinmemiﬂ, baﬂka kaynaklara da baﬂvurarak kendisine gelen
birikimi eserine aktarmaya, seleflerinde eksik kald›€›na inand›€› yerleri tamamlamaya, çeliﬂkili gibi görünen yerleri çözmeye çal›ﬂm›ﬂt›r.

2 Di€er Türkçe eserleri ﬂunlard›r: Münﬂeât, Divân, Târih, Muammeyât, Nüzhetnâme, Kaside fî Medhi’n-nebî,
‹nﬂa-i Atik, Risâle-i Vücûd. K›nal›zâde’nin yirmiden fazla Arapça eseri bulunmaktad›r. Bunlardan baz›lar› ﬂunlard›r: el-‹s’âf fî Ahkâmi’l-Evkâf, Risâle fî Vakf›’n-Nukûd, Hâﬂiye ale’d-Dürer, Hâﬂiye alâ Kitâbi’l-Kerâheti mine’l-Hidâye, Risâletü’l-Kalemiyye ve’s-Seyfiyye.
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K›nal›zâde Ali Efendi insan›n ilmiyle amil olup kemal ve saadete ulaﬂmas›,
ebedi mutlulu€u elde edebilmesi için bebeklik, çocukluk, gençlik, yetiﬂkinlik
ve yaﬂl›l›k dönemlerini içine alan ve kendisi, ailesi, yan›nda çal›ﬂanlar, komﬂular› ve ülkesine karﬂ› ahlakl› bir hayat yaﬂamas›n› sa€layacak bütün yaﬂam› kuﬂatan öneriler sunmuﬂtur. Nitekim Ahlâk-› Alâî isimli eserini birey, aile ve devlet ahlak› olmak üzere üç bölüme ay›rarak yazm›ﬂt›r. ‹ﬂ ahlak›n›n
kiﬂinin kendi bireysel ahlak›n›n d›ﬂ›nda aile ahlak›yla ve toplumsal ahlakla
iliﬂkisi dikkate al›narak onun bu bölümlerdeki tavsiyeleri bir bütün olarak
de€erlendirilip iﬂ hayat›na dair baz› ahlaki ilkelere ulaﬂ›labilir. Elbette K›nal›zâde iﬂ ahlak›n› içine alan bir eser yazmam›ﬂ ve konuyu bu aç›dan ele almam›ﬂt›r. Ancak bugünkü anlam›yla “iﬂ ahlak›” ad› alt›nda yer almasa da ve günümüzdeki içeri€ine tam manas›yla sahip olmasa da onun adalet, helal kazanç, yan›nda çal›ﬂanlara karﬂ› davran›ﬂlar, meslek sahibi olarak devlet baﬂkan› ve görevleri ile yan›nda çal›ﬂanlarla olan iliﬂkilerle ilgili aç›klamalar›nda iﬂ ahlak›na dair bilgiler ve temel ilkeler bulunabilir. Bu on alt›nc› yüzy›l
Osmanl›, genel olarak ‹slam düﬂüncesi çal›ﬂma hayat› ve iﬂ ahlak›na dair temel yaklaﬂ›mlar hakk›nda baz› ipuçlar› verebilir.
Adalet, Toplumsal Düzen ve ‹ﬂ Ahlak›
K›nal›zâde’ye göre insan sosyal bir varl›kt›r (medenî bi’t-tab) (K›nal›zâde,
1833: I / 76, 77 ve II / 91) ve bir cemiyet içinde yaﬂamak zorundad›r. ‹nsan›n baﬂka insanlarla bir arada yaﬂamas›n›n erdemli kiﬂilerden faziletin ö€renilmesi gibi birtak›m faydalar› olsa da (K›nal›zâde, 1833: I / 94) esas sebep
insanlar›n birbirlerinin hizmetine ve yard›m›na muhtaç oluﬂudur. Çünkü insan, hayat›n› sürdürebilmek için yemek, içmek, bar›nmak, giyinmek, düﬂmanlardan korunmak gibi birtak›m ﬂeylere muhtaçt›r. Ancak bunlar› tek baﬂ›na temin etmesi mümkün de€ildir (K›nal›zâde, 1833: I / 76-77). Bu sebeple Allah yeryüzündeki bütün varl›klar› insan›n hizmetine vermiﬂtir. Bütün
varl›klar çeﬂitli yollarla insana hizmet etseler de insanlar bir arada yaﬂay›p
birbirlerine yard›m ve hizmet etmek zorundad›rlar. Çünkü insan, türünün
ve ﬂahs›n›n bekas› için birbirinin yard›m›na ve hizmetine di€er hayvanlardan daha fazla muhtaçt›r. ‹nsan, hayvanlardan farkl› olarak daha yumuﬂak
bir yarat›l›ﬂa sahiptir. ‹htiyaçlar› da hayvanlar gibi basit de€ildir. Hayvanlar
bar›nma, beslenme, savunma vb. ihtiyaçlar›n›n basit olmas›ndan dolay› topluluk içinde iﬂ bölümüne ve beraber yaﬂamaya ihtiyaç duymazlar. Ak›l ve düﬂünme özellikleri olmad›€› için onlar›n ihtiyaçlar› Allah taraf›ndan karﬂ›lanm›ﬂt›r. Oysa insan ak›l ve düﬂünmesiyle giyim, g›da, silah, mesken gibi kendi ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaya muktedirdir. Fakat insan›n tek baﬂ›na bütün ih107
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tiyaçlar›n› karﬂ›layabilmesi imkâns›zd›r. Mesela giyimi için terzilik, dokumac›l›k, ip e€irme, ayakkab›lar› için dericilik, yamac›l›k, bar›nma için marangozluk, demircilik beslenmesi için çiftçilik, hayvanc›l›k gibi birçok zanaat›/s›naati bilmesi ve hepsini yapmas› gerekir. Oysa bunlar›n her biri bir zanaatkâr›n/s›naatçinin iﬂidir. Yiyeceklerin elde edilmesi ve kendisini koruma
iﬂi de böyle birçok kiﬂinin yard›m›yla gerçekleﬂir. Bütün bu s›naatlerin hepsini bilip icra ederek tüm gereksinimlerini kendi baﬂ›na karﬂ›lamas› mümkün olmad›€› için insan›n bir arada yaﬂamaya ve karﬂ›l›kl› iﬂ bölümü yapmaya ihtiyac› vard›r. Bundan dolay› herkesin bir zanaat/s›naat edinip kendisine yetenden fazlas›n› ihtiyac› olana vermesi, kendi ihtiyac› olan› baﬂkas›ndan almas› gerekir. Bu sebeple toplumda herkes bir zanaata/s›naate yönelip
onunla meﬂgul olur. ‹nsan›n bir topluluk içinde yaﬂamas› ve toplumsal tabiatl› olmas› bu manaya gelir. Toplumda sa€lanan bu iﬂ bölümü sayesinde herkesin ihtiyac› karﬂ›lanm›ﬂ olur (K›nal›zâde, 1833: I / 75-78). K›nal›zâde’ye
göre cemiyetteki herkesin ayn› s›naate/zanaata yönelmemesi ilahî hikmetin
ve lütfun bir gere€idir. Tersi olsayd› iﬂ bölümü yap›lmad›€› için toplumun,
dolay›s›yla hayat›n düzeni bozulurdu (K›nal›zâde, 1833: II / 72).
‹nsanlar›n baz›lar›n›n zengin baz›lar›n›n fakir olmas› da yine ilahî takdirin
gere€idir. Çünkü bununla toplumdaki iﬂ bölümü ve düzen sa€lanmaktad›r.
E€er herkes zengin veya fakir olsayd› kimse kimseye hizmet etmezdi. Bunun için K›nal›zâde; hizmet edenle hizmet edilen aras›ndaki bu iliﬂkiyi
“Cümlenin murad› vâs›l ve nizâm-› âlem hâs›l ola.” sözlerinden anlaﬂ›laca€› gibi toplumdaki yard›mlaﬂman›n, düzenin ve iﬂ bölümünün bir gere€i olarak
aç›klar (K›nal›zâde, 1833: II / 73). K›nal›zâde’ye göre bu yard›mlaﬂman›n ve
düzenin sa€lanabilmesi için idare edenler ile edilenler aras›nda da vücuttaki organlar aras›ndaki iliﬂkiye benzer bir iliﬂki olmal›d›r. Vücudun organlar›ndan kimi reis, kimisi de bu reise uyan konumundad›r. Vücudun sa€l›kl›
bir ﬂekilde çal›ﬂmas› için reis ile reise uyanlar birbirlerine muhtaçt›rlar. Bunun gibi toplumda baz› insanlar reis, baz›s› reise tabi olan konumundad›r.
Ancak hepsi bir yönden di€erine muhtaçt›r. Bu yüzden birbirleriyle iliﬂki
kurmak, yard›mlaﬂmak ve beraber yaﬂamak zorundad›rlar. Dolay›s›yla insanlar›n birbirinin yard›m›na muhtaç olmalar› âlemdeki düzeninin gere€idir (K›nal›zâde, 1833: II / 76). Her fert üzerine düﬂen görevini tam olarak
yaparsa toplumda düzen sa€lanm›ﬂ olur (K›nal›zâde, 1833: III / 8).
K›nal›zâde, görüldü€ü gibi insanlar›n iﬂ bölümü ve yard›mlaﬂma ihtiyac›ndan
dolay› bir arada yaﬂamak zorunda oldu€unu belirtir. Ancak insanlar›n bir
arada yaﬂama ve iﬂ bölümü yapma zorunlulu€u dolay›s›yla sosyal hayatta birtak›m problemleri de beraberinde getirir. Bunlar ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir:
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Toplum içinde beraber yaﬂan›p ihtiyaçlar karﬂ›l›kl› olarak giderilirken
önemli bir sorun, karﬂ›l›kl› yap›lan iﬂler aras›nda eﬂitlik ve farkl›l›k oranlar›n›n bilinememesidir. Anlaﬂmazl›klar›n ç›kmamas› için insanlar›n arzu ettikleri ﬂeyleri almalar› ve al›ﬂveriﬂlerinde haklar›na raz› olmalar› sa€lanmal›d›r.
Toplumdaki iﬂ bölümün gere€i terzi marangoza terzilik, marangoz terziye
marangozluk yapar. Bu durumda zanaatlar/s›naatler aras›nda eﬂitlik ve adaletin sa€lanabilmesi için birinin di€erine ne kadar terzilik veya marangozluk
yapaca€›n›n bilinmesi gerekir. Ancak zanaatlar/s›naatler aras›ndaki eﬂitlik
ve farkl›l›€› bilmek, oranlama yapmak oldukça zordur. Bunun için zanaatlar/s›naatler dengeyi, dolay›s›yla adaleti sa€layacak bir unsura (orta de€er)
ihtiyaç vard›r. Bu unsur dinar veya dirhem yani parad›r. Bundan dolay› filozoflar paraya “orta adalet” veya “arac› adalet” (âdil-i mütevass›t) demiﬂlerdir. K›nal›zâde “Anlara nakdeyn dahi dirler ve hukemâ dînâra âdil-i mütevass›t
dirler.” cümlesiyle bunu ifade eder. Ancak bu, adaleti sessizce sa€lad›€› için
ayn› zamanda “suskun adalet”/”sessiz adalet” (âdil-i sâmit) olarak da an›l›r
(K›nal›zâde, 1833: I / 77-78).3 K›nal›zâde bir baﬂka yerde adaleti korumak
ve bütün muamelelerde, al›ﬂveriﬂte de€iﬂmeyen, her ﬂeyin miktar›n›n ve de€erinin onunla tespit edildi€i bir cevher gerektirdi€ini belirterek bunun “küçük kanun (namûs-u asgar)” denilen para (dinar) oldu€unu aç›klar (K›nal›zâde, 1833: I ve II / 7).4
Görüldü€ü gibi K›nal›zâde paray› toplumda adaleti sessizce sa€layan bir arac› olarak düﬂünmektedir. Çünkü halk›n yapt›€› al›ﬂveriﬂten memnun olup
hakk›na raz› olmas› para ile gerçekleﬂir. Dolay›s›yla halk›n aras›nda iktisadi
sebeplerle tart›ﬂma ve kavga meydana gelmeyece€i için toplumda düzen ve
ahenk oluﬂur. Ayn› zamanda al›ﬂveriﬂ kolayl›€› sa€lad›€› için insanlar aras›ndaki iﬂ bölümünü destekler. Böylece bireyler aras›ndaki iliﬂkiler daha sa€l›kl› olur, aralar›nda yak›nl›k ve kaynaﬂma meydana gelir. Bu ﬂekliyle para devletin iyi yönetilmesine arac›l›k eder. Ancak devlet içinde bu düzeni sa€lamak
ve iyi bir idare meydana getirmek için paran›n devlet baﬂkan›n›n kontrolü
alt›nda olmas› gerekir (K›nal›zâde, 1833: I / 78). Devlet baﬂkan›n da ilahî kanuna (ﬂeriat) uymas› gerekece€inden sonuç olarak paran›n da ilahî kanuna
(ﬂeriat) uygun bir ﬂekilde kullan›lmas› ve de€erlendirilmesi gerekecektir.
Onun yard›mlaﬂmaya ve iﬂ bölümüne dair bu tahlillerinden iﬂ ahlak›na dair
baz› ilkeler tespit edilebilir.
3 krﬂ. ‹bn Miskeveyh, 1398: 126-127 ve 1983: 105-106; Tûsî, 1369: 134-135 ve 1964: 97-98; Devvânî,
1316/1898: 113-114.
4 krﬂ. Tûsî, 1369 h.: 210 ve 1964: 157; Devvânî, 1316/1898: 194.
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Toplumdaki düzen ve iﬂ bölümü için susan adalet her zaman yeterli de€ildir. Dolay›s›yla “âdil-i nât›k” yani konuﬂan adalete ihtiyaç vard›r. ‹ﬂ bölümü
dolay›s›yla iﬂ ve toplum hayat›nda zorbal›k, hak yemek gibi olaylar meydana gelebilir ve bir kiﬂi di€erinin zulüm görmesine sebep olabilir. Çünkü herkes arzu etti€i ve zevk ald›€› ﬂeye ra€bet eder. Bu durumda bir kimsenin arzu duydu€u ve almay› istedi€i bir ﬂeye di€eri de yönelip almak ister ve buradan çat›ﬂmalar ve haks›zl›klar do€ar. Bu durumda zulmü ve korkuyu ortadan kald›ran, iﬂlerin r›za ile yürümesini sa€layan, her ikisine de hükmeden
bir idarecinin olmas› gerekir ki yenme-yenilme ve zorbal›k giderilsin, taraflardan her biri iste€ine ulaﬂs›n. Toplum hayat›n›n gere€i olarak terzi marangoza terzilik, marangoz terziye marangozluk yaps›n. Di€erleri de bunun gibi birbirlerinin ihtiyaçlar›n› yerine getirsinler (K›nal›zâde, 1833: I / 76-77).
Çünkü karﬂ›l›kl› olarak adalet, orta adalet olan para ile meydana gelmedi€i
ve baz› nefisler onun adaletinden emin olmad›€›nda konuﬂan adalet kuvvetli ile zay›f aras›ndaki dengesizli€i düzeltip eﬂitli€i sa€lamal›d›r. Zulmü kald›rmak, düﬂmanl›€› yok etmek, zay›f ile kuvvetli aras›ndaki dengeyi düzenlemek için gerekli olan adil kiﬂi padiﬂaht›r. Ancak padiﬂah namus-› ilahî nin
hükümlerine uymal› ve paran›n sa€lad›€› adalete kendi iste€i ile uymayan
herkesi adalet yoluna sokmal›d›r.
K›nal›zâde, ilahî kanunu (ﬂeriat) toplumda düzeni sa€lamak, yönetmek ve
adaleti gerçekleﬂtirmek için gerekli görmektedir. ‹lahî kanun bunun için en
temel araç konumundad›r. Devlet baﬂkan› ve para, ilahî kanuna tabi olmal›d›r. Devlet baﬂkan› bu ilahî kanunu uygulayacak kiﬂidir ve kendisine bu sebeple ihtiyaç duyulmaktad›r. “‹lahî kanun” denilince daha çok din ve dinî kurallar akla gelse de devlet söz konusu oldu€unda devletin dinî dünyevi bütün
kanunlar›n› ifade eder.5 K›nal›zâde de ilahî kanunu “nâmûs-u rabbânî” (K›nal›zâde, 1833: I / 78), “nâmûs-u ilâhî” (K›nal›zâde, 1833: I / 76), “nâmûs-u
ﬂâri’” veya “ﬂerîat-› ilâhiye” (K›nal›zâde, 1833: II / 73), “ﬂerîat-› mutahhere”
(K›nal›zâde, 1833: I / 76) isimleriyle adland›rarak toplumda düzen ve adaletin sa€lanmas› için gereken kanunlar›n ilahî kaynakl› olmas› gere€ine iﬂaret
eder. Çünkü adaletin meydana geldi€i orta noktay› ak›lla bilmek çok zordur.
Allah, kullar›na rahmetinin ve beldeleri himaye etmesinin bir sonucu olarak
ilâhî kanunu (ﬂeriat) indirmiﬂtir. ‹lahî kanun (ﬂeriat), adaletin yerini belirlemede en mükemmel ölçüdür (K›nal›zâde, 1833: I / 76).
K›nal›zâde padiﬂahlar›n da kanun ortaya koyup bununla insanlar› ve ülkeleri yönetebileceklerini kabul eder ve buna Mo€ol ‹mparatoru Cengiz Han’›

5 ﬁeriat kelimesinin manas› için bk. Tahânevî, 1404/1984: I / 6759-761.
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örnek gösterir. Cengiz Han ak›l ve zekâ gücüyle “yasa” ad›n› verdi€i kanunlar koymuﬂtur. Halk aras›nda bu yasalar kabul görmüﬂ ve buna uygun hareket edilmiﬂ, yasalara uygun amel etmeyenler de cezaland›r›lm›ﬂt›r. Ancak
yasalar veya bu tür insanlar taraf›ndan ortaya konulan kanunlar bunu ortaya koyan padiﬂah, onun evlatlar› veya ona tabi olanlar›n devleti devam etti€i sürece var olmuﬂtur. Zaman geçip devletin gücü azald›kça kanunlar de€iﬂmeye, hükümler ve cezalar›n esaslar› aﬂa€›lanmaya baﬂlar. Cengiz Han’›n
yasalar› da Cengiz Han’›n saltanat›n›n sona ermesi ile yok olmuﬂtur. Oysa
ilahî kanun (ﬂeriat) bin y›ld›r tazeli€ini korumaktad›r. Dolay›s›yla insanlar›n
ortaya koyduklar› yasalar›n geçici olmas›na karﬂ›n, Allah’›n gönderdi€i kanunlar kal›c›d›r. Bu da, ilahî kanunun (ﬂeriat) insanlar›n ortaya koydu€u kanunlar karﬂ›s›ndaki bir di€er üstünlü€üdür.
K›nal›zâde ilahî kanuna (ﬂeriat) uymayan›n kâfir ve münaf›k oldu€unu belirtir. Bu sebeple toplumda ilahî kanunun (ﬂeriat) uygulanmas›na ve devlet
baﬂkan›n›n ilahî kanuna (ﬂeriat) tabi olmas›na son derece önem vermiﬂtir.
Özellikle onun suçlular›n cezaland›r›lmas› ve bu s›ras›nda adalete riayet
edilmesi, aﬂ›r› ceza verilmemesi, fakat gereksiz yere merhamet gösterilip affedilmemesi ve cezas›z da b›rak›lmamas› biçimindeki ilahî kanunun (ﬂeriat)
tatbiki konusundaki önerilerini bu aç›dan de€erlendirebiliriz. Ülkedeki düzen ve asayiﬂ, ilahî kanunun (ﬂeriat) tam olarak uygulanmas›yla sa€lanabilir. Bunun için K›nal›zâde bozgunculuk, yol kesme gibi kötülüklerin artmas›n› sebep göstererek, ilahî kanun (ﬂeriat) d›ﬂ›nda baﬂka yollara baﬂvuran ve
gereksiz kan dökenleri, özellikle kendi dönemindeki baz› emirleri eleﬂtirmiﬂtir (K›nal›zâde, 1833: III / 11-12).
Buna göre halk aras›nda adaleti sa€lamak ve korumak için üç ﬂey gereklidir:
(1) Nâmûs-› rabbânî, (2) Hâkim-i insânî, (3) Dînâr-› mîzânî. Asl›nda bu tasnif
de Aristo’nun Nikomahos Ahlâk›’ndan6 gelme olup bilindi€i kadar›yla ‹bn
Miskeveyh’den itibaren ‹slam ahlakç›lar›nca da benimsenmiﬂtir. Nitekim
K›nal›zâde Yunanl› filozoflar›n bu üçüne “namus” ad›n› verdiklerini belirtir.
O “zîrâ lügatlerinde namus “siyâset”e derler, her birinde siyâset ma’nâs› vard›r.” sözleri ile bunun gerekçesini aç›klar (K›nal›zâde, 1833: I / 77-78). Dolay›s›yla adaletin araçlar› olarak verilen üç maddenin her birinde siyaset manas› vard›r. Buna göre birinci namus ilahî kanun; ikinci namus devlet baﬂkan›; üçüncü namus para olmaktad›r. Namusu siyaset manas›na çevirir ve
yönetmek olarak anlarsak; paran›n yönetimi, padiﬂah›n halk› yönetimi ve
ilahî kanunlar›n yönetimi bir araya gelince “en büyük siyaset” ortaya ç›kar.
Bu durumda siyaset toplumda adaleti sa€layan bir araç konumundad›r.
6 Aristoteles, 1924: V, 5.8, 6.3, 6.4-7 ve 1988:1133a/15-30, 1134a/30, 1134b/1-5, 1135a/5-12.
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Toplumsal düzen ancak adaletle gerçekleﬂece€ine göre adaletin ne oldu€unun bilinmesi gerekir. K›nal›zâde, öncelikle adaleti iki aﬂ›r›l›k ortas›nda insan›n kurdu€u denge ve ahenk ﬂeklinde güzel ahlakl› olman›n en önemli ölçüsü olarak verir ve adaleti “eﬂitlik” ve “orta” olarak tan›mlar (K›nal›zâde, 1833:
I / 75-76). Bir baﬂka yerde ise adaleti “insaf” olarak verir. ‹nsaf “n›sf (yar›m)”
kelimesinden türetilmiﬂtir ve bir ﬂeyin yar›s›n› kendisine al›p di€er yar›s›n›
orta€›na vermek demektir (K›nal›zâde, 1833: II / 79). Bu durumda adalet
kendi hakk›na raz› olup baﬂkalar›n›n hakk›na sayg› göstermek, onun hakk›n›
da al›p zulüm etmemek anlam›ndad›r. Adalet ayn› zamanda bir erdemdir ve
K›nal›zâde ve di€er ahlak düﬂünürleri nezdinde adalet erdeminin önemli bir
yeri vard›r. K›nal›zâde adalet erdemine ulaﬂm›ﬂ kiﬂiye “hakiki yetkinlik ve
ebedi mutlulu€un meydana geldi€i insan”, “hakîm-i mutlak” ve “feylesûf-u
kâmil” ad›n› verir (K›nal›zâde, 1833: I / 92). Bu adalet erdeminin gerçekleﬂmesinden meydana gelen bir üstünlük ve ﬂereftir. Bunun d›ﬂ›nda adalet erdeminin kendisinde var olan bir ﬂeref ve üstünlük vard›r. Ona göre bunun sebebi, “zîrâ adâlet müsâvâttan ibârettir. Ve ‘müsâvât’ -ki berâberliktir-” ifadesinden anlaﬂ›laca€› gibi, adaletin eﬂitlikten ve beraberlikten ibaret olmas›d›r
(K›nal›zâde, 1833: I / 75-76). K›nal›zâde adaletin eﬂitli€e dayanmas›ndan
kaynaklanan birlik düﬂüncesini Allah’›n birli€ine benzetmekte ve böylelikle
adaletten kaynaklanan birli€i hakiki bir olan Allah’a yak›n olmak ve ba€lanmak için âdeta bir araç gibi görmektedir. Ayr›ca o adaleti eﬂitli€e, eﬂitli€i birli€e, birli€i Allah’›n birli€ine ba€layan bir silsile izleyerek adaleti ayn› zamanda Allah’›n birli€inin bu dünyadaki misali olarak düﬂünmektedir.
K›nal›zâde’ye göre haks›zl›k ve zulme mani olmak için de adaletin ne oldu€unun ve adaletin d›ﬂ›nda kalan›n bilinmesine ihtiyaç vard›r. Bu ba€lamda
adaletin ne oldu€unun belirlenmesi için adaleti üç gruba ay›rarak inceler
(K›nal›zâde, 1833: I / 76 vd).7 Mal ve kerametin taksiminde, muamelelerde
ve mübadelelerde, terbiye ve te’dibatta. Adaletin bu üç çeﬂidinin hepsi toplum içinde al›ﬂveriﬂ, yöneten-yönetilen, iﬂçi-iﬂveren biçiminde insan›n di€er
insanlarla olan iliﬂkileriyle alakal›d›r ve iﬂ ahlak› kapsam›ndad›r.
Hiçbir kimseye haks›zl›k etmemek olan orta ve adalet mertebesine K›nal›zâde “Allah Tealâ’n›n yeryüzündeki terazisi” denildi€ini belirtir. Adaletin nerede gerçekleﬂece€i bilindikten sonra bu mertebeye nas›l ve ne ﬂekilde ulaﬂ›laca€› problemi ile karﬂ›laﬂ›r›z. K›nal›zâde’ye göre bu mertebeye ulaﬂmak
ve her ﬂeyde orta derecenin ne oldu€unu ak›l yoluyla bilmek son derece zor
7 Benzer görüﬂler ‹bn Miskeveyh, Tûsî ve Devvânî’de de görülür. Bütün bu görüﬂler ise Fârâbî’nin
Fusûlü’l-medenî’deki adalet tasnifine dayan›r. krﬂ. ‹bn Miskeveyh, 1398: 125 ve 1983: 104; Tûsî, 1369:
132-133 ve 1964: 96-97; Devvânî, 1316/1898: 111-112; Fârâbî, 1961: 141-143 ve 1987: 53-54.
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oldu€u için Allah Tealâ kullar›na rahmet etmek ve beldeleri korumak için bir
ölçü indirmiﬂtir. K›nal›zâde’ye göre bu “ﬂeriat ve nâmûs-u ilahî”dir. Bu ilk
mizan ve en mükemmel ölçüdür (K›nal›zâde, 1833: I / 76). Allah’›n ilahî kanunu (ﬂeriat) göndermesi rahmetinin eseri olarak kullar›na sa€lad›€› bir kolayl›kt›r. Ayr›ca K›nal›zâde, zor olmakla beraber insan›n ak›l yoluyla orta ve
adalet mertebesini bilip buraya ulaﬂabilece€ini kabul etmekte, bunu tamamen imkâns›z bulmamaktad›r.
K›nal›zâde’nin bu aç›klamalar› dikkate al›nd›€›nda toplumsal hayatta aksakl›klar› önleyen ve düzenleyen en temel ilke de adalettir. K›nal›zâde ve takip
etti€i gelenekteki düﬂünürler aç›s›ndan adaletin di€er bütün erdemlerin üstünde en temel erdem kabul edildi€i hat›rland›€›nda bu ﬂaﬂ›rt›c› de€ildir. K›nal›zâde ve ona rehberlik eden düﬂünürlere göre toplumsal hayat karﬂ›l›kl›
yard›mlaﬂma ve iﬂ bölümüyle mümkün olmaktad›r. Toplumsal düzenin gerçekleﬂmesi ve adaletin sa€lanmas› için gerekli gördü€ü para, devlet baﬂkan›
ve yasa asl›nda iﬂ hayat›nda da adalet sa€layan unsurlar konumundad›r. ‹ﬂ
hayat›nda adalet gerçekleﬂti€inde toplumsal düzen sa€lanacak, sosyal bar›ﬂ
gelecektir. Adaleti sa€layan araçlara siyaset ad›n›n verilmesi bu bak›mdan
manidard›r. Çünkü insanlar aras›nda iﬂ bölümü vesilesiyle iﬂ hayat›nda adalet gerçekleﬂti€inde toplumda adalet gerçekleﬂmiﬂ olmakta bu da birey, aile
ve devlet veya toplum baz›nda ahlak›n bütün yönleriyle ve tüm katmanlarda gerçekleﬂmesi anlam›nda gelmektedir. Bu ise iﬂ hayat›n›n ve ahlak›n›n
toplumsal düzen aç›s›ndan önemini ortaya koymaktad›r. K›nal›zâde’nin bu
aç›klamalar› “iﬂ ahlak›nda en son hedef ve amaç, toplumda adaletin, dolay›s›yla düzenin gerçekleﬂmesidir” ﬂeklinde okunabilir. Kiﬂisel olarak ise iﬂ ahlak›n›n gere€ini yap›p adalet erdemine sahip olan kiﬂi hakiki birlik olan Allah’a ve ebedi mutlulu€a ulaﬂmaya haz›r hâle gelir. Dolay›s›yla iﬂ ahlak›nda
en son hedef insan› ebedi mutlulu€a ulaﬂt›rmakt›r.
K›nal›zâde, adaletin bütün dünyan›n düzenini temin etti€ini ve hayat›n bütün alanlar›yla ilgili oldu€unu düﬂünmektedir. K›nal›zâde bu ilgiyi aç›klamak için daire ﬂekline baﬂvurur. Dairenin baﬂ› ve sonu olmad›€› için hangisinin di€eri olmadan meydana gelemeyece€i belirlenemez. Bu sebeple adaletin ilgili oldu€u bütün alanlar› bir dairenin etraf›na yerleﬂtirerek biri olmadan di€eri olmayacak ﬂekilde birine ba€lar ve buna adalet dairesi ad›n› verir
(K›nal›zâde, 1833: III / 49).8
Adalet sadece yaﬂayan insanlarla ilgili de€ildir. ‹bn Miskeveyh, Tûsî ve Devvânî’de küçük de€iﬂikliklerle yer alan K›nal›zâde’nin Aristoteles’e atfederek
8 Ayr›ca bk. K›nal›zâde Ali Efendi, t.y.a: 283 ve t.y.b: 94.
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Tûsî’den nakletti€ini belirtti€i bilgilere göre adalet üç k›sma ayr›l›r. Bunlar
(K›nal›zâde, 1833: I / 80-81):9
1. K›s›m: Allah’a kulluk görevini yerine getirmekle ilgili adalettir. Allah her
varl›€a vücut verip yüceltmiﬂ, s›n›rs›z nimetleriyle ﬂereflendirmiﬂtir. Bu sebeple kulun, kullu€un hakk›n› yerine getirmekte daim, hizmet dergah›nda
ve nimete ﬂükür etme yerinde kaim olmas› gerekir. Bu ise K›nal›zâde’ye göre kulun kendisiyle Allah’a kulluk aras›nda olan her hakk› en faziletli ve en
mükemmel ﬂekilde yerine getirmesi, ihlas ve riyazet ile varl›€›n k›r›nt›lar›n›
gayret ve kulluk kal›b›na dökmesiyle olur. Bu adaletin bir gere€idir; keza her
mükellefin zimmetine vacip, uhdesine laz›m olan hukukun da gere€idir.
2. K›s›m: ‹nsan›n hemcinsleriyle birlikte yaﬂad›€› insanlar ve komﬂular› ile
ilgili adalettir. K›nal›zâde’ye göre bunun için öncelikle hukuku eda etmek
gerekir. Bu sultanlara ve emirlere boyun e€me, imamlar› ve âlimleri büyükleyip sayg› gösterme, emaneti eda etme, muamelat hukukunu yerine getirme (kazâ’), arkadaﬂ ve komﬂulara verdi€i sözü tutma ile olur.10
3. K›s›m: Vefat edenlerin (eslâf) hukukunu yerine getirmekle ilgili adalettir.
Bu, ölmüﬂ kardeﬂlerin, babalar›n ve annelerin borçlar›n›n ödenmesi, vasiyetlerinin yerine getirilmesi, vak›f mallar›n›n tamirleri gibi konularda olur.
Kiﬂinin vakfetti€i mallar›n›n tamiri sadece K›nal›zâde’de yer al›r. Bu bize göre yaﬂad›€› dönemin vak›f kültürünün geliﬂmiﬂ olmas›n›n ve vakfiyelere büyük sayg› gösterilmesinin sonucudur. Ayn› zamanda bu, K›nal›zâde’nin kitab›ndaki yaﬂad›€› dönem hakk›nda fikir veren kendi ça€›yla ilgili ender bilgilerden ve ilavelerinden birisidir (K›nal›zâde, 1833: I / 80-81).11
K›nal›zâde’nin bu aç›klamalar› ile adaletin s›n›rlar› sadece yaﬂayanlar› de€il
ölülerin haklar›n› da kapsayacak ﬂekilde geniﬂletilmiﬂ olur. Böylelikle adalet
diri ve ölü tüm insanlar için söz konusu olur (K›nal›zâde, 1833: I / 80-81).
Ancak Allah’a karﬂ› görevlerini yerine getirmekteki adalet ﬂüphesiz en
önemli ve öncelikli olan›d›r. Bunu K›nal›zâde’nin Tûsî’den yapt›€› al›nt›lardan ö€reniyoruz. Bu aç›klamalara göre adaletin ﬂart›, ister para al›ﬂveriﬂi, ister tazimi ve hürmeti ifade için olsun muamelelerde ve al›ﬂveriﬂte hakk› ve
insaf› gözetmektir. K›nal›zâde bu konuda ﬂunu örnek verir: Bir kimseden
büyük ve cömertçe bir nimet görürsen karﬂ›l›€›nda, kendisine beden veya
9 krﬂ. ‹bn Miskeveyh, 1398 : 131 ve 1983: 108; Tûsî, 1369: 137-138 ve 1964: 100; Devvânî, 1316/1898:
122-123; Anay, 1994: 288.
10 K›nal›zâde bu k›s›mlar› Tûsî’den nakletti€ini söyler (bk. K›nal›zâde, 1833: I / 80-81). Fakat bu k›s›mdaki imamlara ve âlimlere sayg› göstermenin adaletin bir gere€i say›lmas› Tûsî’de de€il Devvânî’de yer al›r
(krﬂ. Tûsî, 1369: 137-138 ve 1964: 100; Devvânî, 1316/1898: 122-123; Anay, 1994: 288).
11 krﬂ. Tûsî, 1369: 137-138 ve 1964: 100; Devvânî, 1316/1898: 122-123; Anay, 1994: 288.
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mal hizmeti ile e€er bunlarla mümkün olmazsa sena ve hamdederek, dua ve
teﬂekkür ederek kudretinin yetti€i ﬂekilde mükâfat ve karﬂ›l›k vermen gerekir. Bir kiﬂi bu ﬂekilde karﬂ›l›k vermeye kudreti varken tembellik ederse
ay›plan›r. ‹ﬂte bunun gibi insana en büyük iyilik ve nimetler ihsan eden Allah’a karﬂ› insan›n kulluk borcunu yerine getirmesi de bir görevdir. Bu manada Allah’›n verdiklerine ﬂükretmek ve kulluk borcunu yerine getirmek
adaletin gere€i oldu€u gibi bu konuda ihmalkâr davranmak ve tembellik etmek K›nal›zâde’nin ifadesiyle “zulm-i sarîh ve cevr-i kabîhdir.” (K›nal›zâde,
1833: I / 81).12
Mal Kazanma Aç›s›ndan ‹ﬂ Ahlak›
K›nal›zâde özellikle aile ahlak› konusunda mal kazanman›n ﬂartlar› hakk›nda bilgi verir. O gasp, zulüm, dilencilik gibi helal olmayan yollarla kazan›lan
mal› de€ersiz görür. Dolay›s›yla bu tür yollarla yap›lan iﬂleri uygun bulmaz.
Genel olarak oyunla baﬂkas›ndan mal almak gibi zulüm ve haks›zl›ktan kaç›narak iﬂ yap›lmal›d›r (K›nal›zâde, 1833: II / 8). Ayr›ca kiﬂi kabiliyeti olan iﬂleri yapmal›d›r. Böylelikle hem az zamanda çok çaba harcamadan bir ﬂeyler elde edebilir, hem de kabiliyetinin olmad›€› bir iﬂle meﬂgul olarak zaman kaybetmemiﬂ, az zamanda bir iﬂ ortaya koymuﬂ olur (K›nal›zâde, 1833: II / 35).
K›nal›zâde baz› zanaatlar›/s›naatleri ve iﬂleri alçak görür. Ancak yine de toplumda düzenin devam› için bunlar›n yap›lmas› gereklidir. Ticaret, zanaat/s›naat ve ziraat aras›nda mal kazanman›n hangisinin daha iyi ve üstün oldu€u ile ilgili tart›ﬂmalardan onun ticarete s›cak bakmad›€› anlaﬂ›l›r. Ticaretin
çok sermaye gerektirmesi, uzun seyahatlere ç›kma zorunlulu€u, bozuk akitler yüzünden mal› kaybetme riski gibi sebeplerle ticaretle u€raﬂmay› tavsiye
etmemektedir (K›nal›zâde, 1833: I / 129, 153). Ticaretten elde edilen gelirin itidalin d›ﬂ›nda olmas›n›n da onun ticaret hakk›nda olumsuz görüﬂlere
sahip olmas›nda rolü oldu€u düﬂünülebilir (Ülgener, 1991: 72, 74, 76-78).
K›nal›zâde ticareti iyi bir iﬂ olarak düﬂünmemekte, bir kad› olarak bozuk
akitlerin düzeltilmesi gibi tavsiyelerde bulunmak yerine ziraat gibi baﬂka iﬂlerle meﬂgul olmay› önermektedir. Onun bu görüﬂünün Osmanl›’n›n ticaret
ve tüccarlar hakk›ndaki genel anlay›ﬂ›n› yans›tt›€› düﬂünülebilir. Zira ticaret
ve zanaatla/s›naatle meﬂgul olanlar›n hor görülüp küçümsendi€i, makam ve
mevki sahiplerinin k›zlar›n› bu kiﬂilerle evlendirmedi€i o dönemi anlatan
eserlerde belirtilmektedir (Abdülaziz Bey, 1995: 85).

12 krﬂ. Tûsî, 1369: 137-139 ve 1964: 100-101.
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K›nal›zâde’nin zanaatla/s›naatle ilgili görüﬂlerinden meslek ahlak›yla ilgili
ilkeler ç›kar›labilir. O zanaat›/s›naati kiﬂinin iyi ve sa€lam ö€renmesi, sat›n
alaca€› kimselerin tam olarak hoﬂnut olaca€› dereceye ulaﬂt›rmas›, hileden
ve aldatmadan kaç›nmas› gibi tavsiyelerde bulunur. Ancak kuyumculuk,
nakkaﬂl›k gibi dünya ziyneti ile ilgili zanaatlarda/s›naatlerde usta olmak için
uzun zaman gerekece€ini hat›rlatarak bunun vakit kayb› oldu€unu, telafi
etmek için usta olduktan sonra ömrün kalan›n›n ibadetle ve kazan›lan› sadaka etmekle geçirilmesini önerir. Onun bu tavsiyesi “iﬂkolik”li€e sebep olacak kadar iﬂine kendini adamamak, dünya ve ahiret, iﬂ ile özel hayat dengesini kurmak ﬂeklinde de€erlendirilebilir (K›nal›zâde, 1833: II / 9).
‹ﬂçi-‹ﬂveren, Yönetilen ve Yöneten ‹liﬂkileri Aç›s›ndan
‹ﬂ Ahlak›na Ait ‹lkeler
K›nal›zâde evde çal›ﬂanlar›, yard›mc›lar›, hizmetçileri veya köleleri Aristocu
bir gelene€in devam› olarak Tûsî ve Devvânî gibi evin temel unsurlar›ndan birisi olarak kabul eder. Bu anlay›ﬂ›n gere€i olarak evin di€er üyeleri gibi hizmetçilerin e€itimine ve terbiyesine eserinde yer vermiﬂ ve “bâb-› der beyân-› âdâb› terbiyet ve hizmet hadem ve haﬂem”13 baﬂl›€› alt›nda konuyu incelemiﬂtir. Elbette onun dönemindeki hizmetçiler ve köleler günümüzdeki iﬂçileri ifade etmemekle birlikte iﬂçi-iﬂveren iliﬂkileri çerçevesinde de€erlendirilebilir.
K›nal›zâde’ye göre hizmetçi ile hizmet edilen aras›ndaki iliﬂki zenginlik ve fakirlikten kaynaklanan ve âlemin düzenini sa€layan son derece do€al bir durumdur. Çünkü bu ﬂekilde fakir, bedeniyle zengine hizmet ederek onun mal›ndan faydalanmakta, zengin ise mal›yla onun bedenî gücünden yararlanmaktad›r. E€er herkes fakir olsayd› mal›ndan faydalanamad›€› için kimse
kimseye hizmet etmez, herkes zengin olsayd› kimse mal›na karﬂ›l›k hizmet
ettirecek bir insan bulamazd›. Dolay›s›yla hizmet edenle edilen aras›ndaki bu
iliﬂki karﬂ›l›kl› menfaate ve yard›mlaﬂmaya dayan›r ve âlemdeki düzeni sa€lar. Ancak yine de K›nal›zâde’ye göre insana baz› insanlar›n hizmet etmesi
Allah’›n büyük bir nimetidir. Dolay›s›yla bu nimetin k›ymetini bilmek ve ﬂükretmek gerekir. Bu ﬂükür ise hizmetçilerin Allah’›n emaneti oldu€unu düﬂünüp güzellikle muamele etmekle olur (K›nal›zâde, 1833: II / 73).
K›nal›zâde, hizmetçilere güzel davran›lmas› gerekti€ini belirterek bunu ﬂöyle aç›klar: Onlara güçleri yetti€i kadar iﬂ yüklemeli, dinlenme vakitleri tayin
edip bu zamanlarda onlardan hizmet beklenilmemeli, rahatlar› ve yaﬂay›ﬂla13 “Hizmetkâr ve maiyetin e€itim usulleri üzerine bölüm” anlam›ndaki bu k›s›m için bk. K›nal›zâde, 1833:
II / 52-55.
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r› tamamen bozulmamal›d›r. K›nal›zâde ister hizmet eden, ister hizmet edilen olsun insanlar aras›nda ortak bir tabiat (yarat›l›ﬂ) oldu€una iﬂaret ederek hizmetçilerin de yorulabilece€ini, onlar›n da istirahata ve dinlenmeye
ihtiyaçlar› oldu€unu hat›rlat›r. Dolay›s›yla bu konuda da insaf ve adaleti elden b›rakmamak gerekir. Ancak hizmetçilere merhametli davranmakta çok
ileri gitmek ve aﬂ›r› sab›rl› davranmak da düﬂünürler taraf›ndan do€ru bir
hareket olarak kabul edilmemiﬂtir. Özellikle hükümdarlar›n fazla sab›rl› ve
merhametli davranmas›n›n, saltanata olan sayg›y› ve tebaal›k adab›n› ortadan kald›raca€› düﬂüncesindedirler.
Hizmetçilerin terbiyesi için hürmet ve ihtiﬂam› ayakta tutmak gerekir. Ancak bunun için az suça çok ceza verilmemelidir. K›nal›zâde bunu zalim emirlerin kötü âdeti olarak tan›mlar. O yersiz cezalar›n ve uygun olmayan hareketlerin bu ﬂekilde davranmay› siyaset ve kontrol alt›na al›p yönetme sanan
merhametsiz sebebiyle ortaya ç›kt›€›n› düﬂünmekte, bunlara “Allah lanet
etsin” diyerek beddua etmektedir. K›nal›zâde’ye göre hizmetçiye kaba ve kötü söz söylememeli, yüz ekﬂitilmemelidir. Hizmetçi ile yersiz konuﬂmak ve
sohbet etmekten edep ve hayâ mertebesinden ç›k›p küstahlaﬂmas›na sebep
olaca€› için kaç›nmak gerekir. Suç iﬂledi€inde ceza verilmelidir. Ancak sürekli ceza vermek ve kötü söz söylemek bir süre sonra fayda vermez. Bu sebeple küçük suçlara ceza vermeyip görmezden gelmeli veya bu suçunu af etti€ini belirterek tekrarlamamas› için uyar›da bulunulmal›d›r. K›nal›zâde bu
noktada insan›n Allah’a karﬂ› iﬂledi€i günahlar›, hatalar› ve kusurlar› hat›rlatarak bunlar için Allah’a affetmesi için yalvaran bir kimsenin kendi eli alt›ndakilerin küçük hatalar› için aﬂ›r› ceza vermesinin uygun olmayaca€›n›
dile getirir. Böylece insan kendisinin de bir kul oldu€unu hat›rlayacak ve ceza verirken kendisini hizmetçisinin yerine koyarak ceza verecektir. Bu, insan› hizmetçi ve maiyetine karﬂ› daha merhametli ve daha ba€›ﬂlay›c› olmaya davet eden bir yaklaﬂ›md›r.
‹nsan›n hizmetçisine küfür ve iftira etmekten kaç›nmas› gerekir. K›nal›zâde
bu konuda Hz. Peygamber’in hadisine dayanarak bir kimsenin olmayan bir
ﬂey hakk›nda kölesine zina iftiras› atarsa (kazif) k›yamette iftira cezas›
(hadd-i kazif) ile cezaland›r›laca€›n› belirtir.
Hizmetkârlara bedensel yap›lar›na ve kabiliyetlerine göre iﬂ verilmelidir. Bir
hizmetçiye bir iﬂ verdikten sonra hemen al›p baﬂka bir iﬂ verilmemelidir.
Efendiler de hizmetçilerin iﬂlerini istekle yapmal›, zorla yapmamal›d›r. Bu tav›r hizmetçilere de akseder ve hizmetçiler de iﬂlerini böyle yaparlar. Ayr›ca
hizmetçilerin yemelerinde ve giyimlerinde kusur yani cimrilik etmemelidir.
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K›nal›zâde’nin devlet baﬂkan› ile halk aras›ndaki iliﬂkilerle ilgili görüﬂleri
yöneten ile yönetilenler aras›ndaki iliﬂkilere örnek olmak üzere verilebilir. Devlet baﬂkan› ile halk, yöneten ve yönetilenler aras›ndaki iliﬂkinin
nas›l olmas› gerekti€i ülkede adalet ve düzenin sa€lanmas› aç›s›ndan son
derece önemlidir. Ancak K›nal›zâde bu iliﬂkileri karﬂ›l›kl› olmaktan ziyade
halk›n devlet baﬂkan›na karﬂ› davran›ﬂlar› olarak düﬂünmüﬂ ve konuyu bu
aç›dan incelemiﬂtir.
K›nal›zâde’ye göre devlet baﬂkan› ile halk, yöneten ile yönetilenler aras›ndaki
ideal iliﬂkinin örne€i Emevi halifelerinin kendilerini eleﬂtirenlere verdi€i cevapta sakl›d›r. Hulefâ-i râﬂidinin uygulamalar›n› hat›rlatan ve adaletin sa€lamas›n› isteyenlere karﬂ› Emevi halifeleri “Siz bize Ebû Zer ve Ebû Derdâ gibi
riayet edin, biz size Ebû Bekir ve Ömer gibi halife olal›m.” ﬂeklinde cevap vermiﬂler ve halk›n tutumunun devlet adamlar›n›n yönetimleri üzerindeki etkisine iﬂaret etmiﬂlerdir (K›nal›zâde, 1833: III / 12). Bu idealin gerçekleﬂmesinde devlet baﬂkan›n halka, halk›n devlet baﬂkan›na karﬂ› baz› tav›r ve davran›ﬂlarda bulunmas› ve birtak›m sorumluluklar› yerine getirmesi gerekir.
Sonuç
K›nal›zâde toplumsal düzenin gerçekleﬂmesi için adaletin sa€lanmas›n› gerekli görür. O toplumdaki düzenin sa€lanmas›, insanlar›n birbirleriyle iliﬂkilerinin ve iﬂlerinin hakkaniyetli bir ﬂekilde gerçekleﬂebilmesi için adalet
erdeminin meydana gelmesi gerekti€ini belirtir. Adalet toplumdaki aksakl›klar› ortadan kald›ran, insanlar aras›nda eﬂitli€i sa€layan, dengeyi kuran
en temel ilke konumundad›r. Onun bu yaklaﬂ›m›na göre iﬂ hayat›yla ilgili
kurallarda, iﬂ ahlak›nda da en temel ilke adalettir. Çünkü toplumsal düzen,
insanlar aras›nda yard›mlaﬂma ve iﬂ bölümüyle gerçekleﬂecektir. ‹ﬂ bölümü
ve yard›mlaﬂma ister istemez iﬂ hayat›n› ve onunla ilgili kurallar› gündeme
getirir. Onun insanlar aras›ndaki karﬂ›l›kl› yard›mlaﬂma ve iﬂ bölümü konusundaki aç›klamalar› iﬂ hayat›yla ilgili olarak de€erlendirilebilir. K›nal›zâde ve takip etti€i gelenekteki düﬂünürlere göre toplumsal hayat ancak
karﬂ›l›kl› yard›mlaﬂma ve iﬂ bölümüyle mümkün olmaktad›r. ‹ﬂ bölümü ihtiyac›ndan iﬂ hayat›na, iﬂ hayat›ndan iﬂ ahlak›yla ilgili en temel ilkelere gidilebilir. ‹ﬂ bölümünün iﬂ hayat›ndan, iﬂ hayat›n›n iﬂ ahlak›ndan ba€›ms›z
olmas› mümkün de€ildir. ‹ﬂ bölümü ve iﬂ hayat›nda ahlakl›l›k ise ancak
adaletin sa€lanmas›yla oluﬂacakt›r. K›nal›zâde ve ona rehberlik eden düﬂünürler o dönemde ad› konulmasa da iﬂ ahlak›n›n temeli olan baz› ilkeler ve
bunun gere€i birtak›m sosyal sorumluluklar gerçekleﬂmeden toplumsal bar›ﬂ ve huzurun gerçekleﬂmeyece€ini çok önceden öngörmüﬂ gibidirler.
118

Ayﬂe S›d›ka Oktay / K›nal›zâde Ali Efendi ve ‹ﬂ Ahlak›na Ait Temel ‹lkeler

Onun insanlara meslek seçimindeki önerilerinin alt›nda da itidale uygunluk aran›r. Nitekim ticaret itidalin üstünde mal kazanmaya sebep oldu€u,
itidalin ötesinde risk ald›€› için yerilirken, kuyumculuk ve nakkaﬂl›k gibi
ustal›k için uzun zaman gerektiren dolay›s›yla itidali aﬂan iﬂler için kalan
zaman›n ibadete ayr›larak dengelenmesini tavsiye eder. Yöneten ve yönetilenler aras›ndaki iliﬂkilerde de adaletli davranmalar› istenir. Ancak yöneten konumundaki sultanlar›n ellerindeki güç ve iktidar sebebiyle bu adaletin tam olarak gerçekleﬂmeyece€inin belki de fark›nda oldu€u için yönetilenlere daha yumuﬂak ve itaatkâr olmalar›n› önerir. Yönetenlere ilahî kanuna uymalar› gerekti€i hat›rlat›l›r. Onun iﬂ ahlak› konusundaki düﬂünceleri de€erlendirildi€inde iﬂe ba€l›l›k, iﬂini, zanaat›n›/s›naatini en iyi ﬂekilde
ö€renmeyi, en iyi ﬂekilde yapmay› tavsiye etti€i ancak iﬂkoliklik tarz› iﬂe
kendisini adama, iﬂi hayat›n önüne geçirme, iﬂini yaparken hile vb. yollara
baﬂvurmaya engel olmaya çal›ﬂt›€› görülür. ‹ﬂi ve iﬂ hayat›n› amaç de€il, hayat›n idamesi için araç olarak ele al›r ve iﬂ ahlak›na da bu çerçeveden yaklaﬂ›r. ‹ﬂ ve hayat aras›ndaki itidal dengesini kuran bir yaklaﬂ›m sergiler. Ancak adaletin hakiki birin, birlik s›fat›n›n ifadesi oldu€u hat›rland›€›nda iﬂ
hayat›ndaki ve ahlak›ndaki gerçek amac›n, iﬂini en iyi ﬂekilde yapan ama iﬂkolik olup hayat›n gerçek hedefini unutmadan bireyleri hakka ulaﬂt›rmak
ve ebedi mutlulu€u kazand›rmak oldu€u anlaﬂ›l›r.
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