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KINALIZÂDE ALĠ ÇELEBĠ’DE AHLÂKÎLĠĞĠN DĠNAMĠĞĠ 

OLARAK ÎMÂN -Kelâm Ahlâk ĠliĢkisi Bağlamında Bir Değerlendirme-

 

 

Hasan Tevfik MARULCU

 

 

ÖZET 

Kınalızâde‟nin (ö. 979/1572) ahlâk telakkisinde ahlâk ve amel, mücerred 

değer ve davranıĢ bütünlüğünden ibaret değildir. Bilakis ahlâk, îmânî değerlerin 

besleyerek dıĢa yansıttığı, diğer bir ifade ile özünü Allah inancından alan bir 

sistemdir. Zira inanç, dinin temelini ifade eden bir kavram olduğuna göre, akide 

temelinden yoksun, îmâna dönüĢmemiĢ bir anlayıĢın dıĢa vurduğu eylemler, olumlu 

bir görünüĢe sahip olsa da, ahlâk değil, ancak ideoloji olarak nitelendirilebilecektir. 

Hâlbuki Kınalızâde‟ye göre ahlâk, insanın, ruh ve beden bütünlüğü ile alâkalı olup, 

kemâlî îmânla özdeĢleĢmiĢ bir yapıya sahiptir. Bu açıdan ahlâk ve ahlâkîlik, değer 

ve amel yönüyle bütünleĢmiĢ, kemâl-i îmân ve kemâl-i ihlâs kavramlarıyla denk 

düĢmüĢ olmaktadır. Kelâmcılara göre kavram olarak islâm ve îmân, adeta bir 

nesnenin iç ve dıĢı gibi aynı Ģeyin iki farklı yönünü ifade eden terimler olsa da, Ali 

Çelebi‟ye göre Ġslâmın, îmânî olgunluğun bir gereği olarak dıĢa yansıyan ahlâkî 

erdem ve eylemleri de kuĢatması açısından ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğu 

anlaĢılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Din, Îmân, Ahlâk, Kelâm, Kınalızâde. 

 

ABSTRACT 

Islamic Faith/îmân as the basic dynamics of morality in terms of Kinalizada Ali 

Chalaby - An Evaluation in the context of Kalam and Ethics – 

Kinalizada's (d. 979/1572) moral understanding and practice of morality, is 

not composed of only the value of integrity and behavior, but rather his moral 

system stems from its primary creed of îmân that can be stated as acknowledging 

God with full sincerity of heart whilst accepting all His attributes and their obvious 

corollaries. Because it is a concept that expresses the basis of religion, human 

actions, although apparently positive, that are devoid of this belief is not moral but 

                                                 

  Bu makale daha önce, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ġlahiyat Fakültesi, Uluslararası 

Kınalızâde Ailesi Sempozyumu‟nda sunulan tebliğin tashih edilmiĢ halidir. 
  Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı 
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however they can be defined as ideology. According to Kinalizada‟s perspective, 

morality is related with perfect faith. In this respect, ethics and moral actions, are 

resulted with perfect faith and sincerity. Ethics, is not the same of esence of faith 

but, it is confirmed perfect faith in terms of brings to actions in a moral dimensions, 

as provided by mental and physical integrity of human beings that innate disposition 

towards virtue, knowledge, sincerity and work done with this belief is called good 

deeds/al-amal as-salih. So Îmân and Islam are two different aspects of the same 

thing in terms of Kalam scholars. But according to Kinalizada, the concept of Islam 

in a way refers the most perfect because it is a form that belief turned into action 

form. 

Keywords: Religion, Faith, Ethics, Kalam, Kınalızâde. 

 

A. Kınalızâde Ali Çelebi’nin Hayatı ve Ġlmî KiĢiliği 

Osmanlı ilim dünyasını etkilemiĢ ve on altıncı yüzyılda kültür hayatının 

Ģekillenmesine katkıda bulunmuĢ önemli düĢünürlerimizden birisi Kınalızâde 

ailesi ve onun önemli bir bireyi olan Ali Çelebi (ö. 979/1572)'dir.  

Tam adı Alâuddîn Ali Efendi b. Muhammed Ġsrâfîl‟dir. Sakalını 

boyamasıyla meĢhur Ispartalı Abdülkadir Hamîdî'nin torunu olduğu için bu 

sülale “قناليزاده/kınalızâde”, veya kına anlamına gelen Arapça Hinna‟dan nisbet 

olan “الحناكم/hinnâvî”, veya “الحنائي/hinnâî” nisbeleriyle tanınmaktadır.
1
 O, Mîri 

mahlaslı Emrullah Efendi'nin Ali, Abdurrahim ve Müslim adlarında üç oğlundan 

birisidir. Ispartalı olduğu açık olan ailenin bazı günümüz yazarları tarafından 

Yunanistan‟a nispet edilmesi ise açık bir hatadır.
2
 

Devrinin önemli isimlerinden muhtelif ilimler tahsil etmiĢ,
3
 Ġstanbul 

yıllarında Çivizade'ye mülazımlık görevinde bulunmuĢtur. Çivizade, sufî 

kaynaklarda Ġbn Arabî ve Mevlânâ'yı din dıĢı ilân eden ekolün en sert temsilcisi 

olarak bilinmesine rağmen Ali Çelebi‟nin vahdet-i vücûd görüĢünü benimsemiĢ 

olduğu görülmektedir. Onun varlık anlayıĢı bağlamında kelâm düĢüncesini ise 

Celâlüddîn Devvânî‟nin (ö. 908/1502) Ģekillendirdiği söylenebilir. Nitekim 

Devvânî, döneminde Kelâmî görüĢleriyle etrafında kalabalık bir muhitin 

oluĢtuğu, Uzun Hasan‟ın oğlu Yakub döneminde Fars eyaletinin kâdı‟l-

                                                 
1  Ömer Ferruh, Mealimü'l-Edebi'l-Arabî fi'l-Asri'l-Hadîs, Dârü'l-Ġlm li'l-Melayin, Beyrut 

1985, I/ 445. 
2  Ömer Ferruh, a.g.e., I/ 445, Hasan Aksoy, “Kınalızâde Ali Efendi” XXV/416, ġemseddin 

Sami, Kâmus'ul-A'lâm, Mihran matbaası 1314, V/3696, Hüseyin Algül, Ahlak-ı Alai : 

Ahlak Ġlmi/Kınalızâde Ali Efendi, Tercüman Yayınları Ġstanbul ts., s.13-24, Ömer Rıza 

Kehhâle, Mu‟cemü‟l-Müellifîn: Teracimu Musannifi‟l-Kütübi‟l-Arabiyye, Beyrut : Dâru 

Ġhyai't-Türâsi'l-Arabî, Beyrut [t.y.], VII/34; Ebü'l-Mekarim Necmeddin Muhammed 

Necmeddin el-Gazzi, (ö. 1061/1651) el-Kevakibü's-Sâire bi-A'yâni'l-Mieti'l-AĢire, thk. 

Cebrail Süleyman Cebbur, Dâr'ul-Kütübi-l-Ġlmiyye, Beyrut 1997, III/167-170;Ebû'l-Felah 

Abdülhay b. Ahmed b. Muhammed Ġbnü'l-Ġmâd, ġezeratü'z-Zeheb fî Ahbâri Men Zeheb, 

Dâru Ġhyai't-Türasi'l-Arabi, Beyrut ts., VII/388-390. 
3  Ömer Ferruh, a.g.e., I/ 445. 
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kudâtlığını yapan önemli bir düĢünürdür.
4
 Bu bağlamda 16.yy kaynaklarında 

Osmanlı coğrafyasından ilim tahsili için Ġbn Arabi'nin (ö. 638/1240) 

düĢüncelerini benimsemiĢ olanlar, ilim tahsili için Devânî'ye gitmiĢlerdir. Bu 

açıdan Ali Çelebi de, eserleri Osmanlı medrese literatüründe ders kitabı ve 

referans kabul edilen Devânî'ye iĢaret etmiĢ, Tecrîd-i Akâid'inden alıntılar 

yapmıĢ, pek çok görüĢünü benimsemiĢtir. 

Kınalızâde Ali Efendi, döneminde müderrislik ve kadılık gibi 

görevlerden sonra kazaskerliğe kadar yükselmiĢtir. Çok iyi derecede Arapça ve 

Farsça bilen Ali Efendi, Kelâm, Tefsir, Hadîs, Fıkıh gibi Ġslâmî ilimlerin yanı 

sıra Felsefe, Mantık, Meânî, Beyân ve Bedi‟ gibi ilimlerde de önemli bir yere 

sahiptir. Arapça, Farsça ve Türkçe Ģiirlerinin olması, onun bu üç dildeki 

maharetini göstermesi açısından önemlidir. En tanınmıĢ eseri, ġam kadısı iken 

Ahlâk-ı Nâsırî‟den yararlanarak ġam Beylerbeyi Ali PaĢa adına 1564 yılında 

yazdığı Ahlâk-ı Alâ‟î adlı kitabıdır. Bu eser Bulak matbaasında 1248 tarihinde 

basılmıĢtır. Sadece Ġstanbul kütüphanelerinde  yetmiĢten fazla nüshası 

bulunmaktadır.
5
 

Ayrıca Molla Husrev'in (ö. 885/1480) Dürerü'l-Hukkâm fî Ğureri'l-

Ahkâm adlı fıkıh eserine yazdığı HâĢiye ale'd-Dürer‟i; Hz. Peygamber 

öncesinden baĢlayan Arap tarihini konu eden bir tarih kitabı, muhtelif 

makamlara yazılan mektup ve dilekçelerinden oluĢan MünĢeât Risalesi, 

ZemahĢerî ile Ebu Hayyân Muhammed b. Yusuf el- Endülüsî'nin tefsir 

konusundaki görüĢleri karĢılaĢtırdığı el-Muhâkemât adlı eseri, Beydâvî tefsirine 

hâĢiye, Hidâye üzerine hâĢiye, Teftazânî‟nin Mutavvel‟ine bir hâĢiye, varlık 

anlayıĢını konu ettiği Risâle-i Vücûd, Hanefî ricâlini konu eden Muhtasar Fî 

Zikri Tabakâti'l-Hanefiyye‟si ve yine Risâle fî Beyâni Devrâni's-Sûfîyye, Risâle 

Fi'l-Hikmet, Risâle fi'l-Ġ'râb gibi eserleriyle meĢhurdur.
6
 

Kınalızâde‟nin vefatına gelince hicrî 979 olduğu Ģu beyitlerle tarih 

düĢürülmesinden anlaĢılmaktadır: 

“Kazasker-i Ġslâm-ı güzîn 

Ol Âlî Nam-ı reisü‟l-fudalâ 

Dediler nakledecek tarihin 

Ġrtihâl eyledi kutb-u ulemâ” (979) 

                                                 
4  Devvânî'nin etkinliği ve yaĢadığı dönemin karakterisitik özelliği için bkz. John E. Woods, 

Akkoyunlular: AĢiret, Konfederasyon, Ġmparatorluk: 15. Yüzyıl, trc. Sibel Özbudun, 

Milliyet Gazetesi, Ġstanbul 1993, s. 180 vd. 
5  Hasan Aksoy,“Kınalızâde Ali Efendi”, XXV/416. 
6  Nev'izade Ataullah Efendi Atâî (ö. 1045/1635), Hadâiku‟l-Hakâik fîTekmileti‟Ģ-

ġekâik=Zeyl-i ġekaik, Matbaa-i Âmire, Ġstanbul t.s., I/164-167;Mustafa Koç,Ahlâk-ı 

Alai/Kınalızâde Ali Çelebi, Ġstanbul 2007, s. 11 vd.; Nev'izâde, Ataullah bin Yahya, Zeyli 

ġakaik c.1 s.164-167. 
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Yine vefatı ile ilgili söylenen “Elin Hınâlızâde yudı gör âb-ı hayattân” 

ifadesi de 979‟u vermektedir. Böylece o, Edirne'de vefat etmiĢ, Ġstanbul yolunda 

Seyyid Celâli türbesi civarında Nazır çeĢmesi adlı yere defnedilmiĢtir.
7
 

 

B. Îmân Tanımı ve Muhabbet ile ĠliĢkisi 

Ali Çelebi sûfî bir kiĢiliğe sahiptir. Bu açıdan onun inanç ve ahlâka dair 

tüm görüĢlerinin temelinde, kendisinden lezzet duyulana meyletme demek olan 

muhabbet vardır. Ona göre aĢktan daha genel olan muhabbet,
8
 sevgi anlamında 

basit bir kavramdan ibaret değildir. Bilakis muhabbete bu ismin verilmesi, 

kalbde Allah rızâsından baĢka her Ģeyi mahv/yok etmesindendir. Ayrıca 

muhabbet sadece insan ile alakalı olmayıp bütün eĢyada sâridir. Zira muhabbet, 

ikiliği ortadan kaldırmaya yönelik bir meyl olup vahdeti gerektiren bir 

mefhûmdur. Bu konuda o,  

“Sırr-ı hubb-ı ezelî ber heme eĢyâ sârîst 

Verni ber-gûl nezedî bülbül-i bî-dîl feryâd”
9
 

Yani; 

“Ezelî muhabbet sırrı tüm eĢyada sâridir,  

Yoksa gönlünü kaptırmıĢ bülbül, gül için feryat etmezdi” beyitlerini dile 

getirmektedir. 

Ali Çelebi‟ye göre muhabbet, tabiî ve iradî olmak üzere iki kısımdır. 

Annenin çocuğuna olan sevgisi tabiî/fıtrî muhabbet iken, talebenin hocasını, 

mürîdin Ģeyhini sevmesi gibi ihtiyâr ve irâdeye dayalı olarak geliĢen ise irâdîdir. 

Ali Çelebi‟nin muhabbet ve aĢka dayalı bu düĢüncesi, onun îmâna 

bakıĢıyla da paralellik arz etmektedir. Nitekim her insanda fıtrî olarak Tanrı‟ya 

inanma ihtiyacı ve îmâna eğilimi vardır. Bu durum insanın yaratılıĢında, 

yaratıcısına karĢı olan muhabbet olarak mayasında mevcuttur. Ancak kiĢinin 

mü‟min olabilmesi için bu meyil yeterli olmayıp, onun îmân yönüne sevk etmesi 

yani irâdesini inanma yönünde kullanması ile mümkün olabilecektir. Bunun için 

o, inanmak anlamına gelen tasdikte, Ģuurlu bir boyun eğmek demek olan iz‟ân 

ve ikrârın da bulunmasının gerekliliğini ifade etmiĢ, iz‟ânın tasdîk için mutlak 

Ģart olduğunu kabul etmesi ile birlikte, dil ile ikrârın daha çok ahkâm-ı 

Ġslâmiyye‟nin uygulanabilmesi için Ģart olduğunu belirtmiĢtir. Bununla birlikte 

özürsüz olarak ikrârın terk edilemeyeceğini de beyan etmiĢtir.
10

 

                                                 
7  Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, haz. Ali Fikri Yavuz, Ġsmail Özen, Meral 

Yayınevi, Ġstanbul ts., I/371. 
8  Zira muhabbet özsel anlamdakaynağı bir olsa da birden fazla kiĢi için beslenebilmektedir. 

Sözgelimi Yaradandan ötürü yaratılanı sevmek muhabbettir. AĢk ise ortaklığı asla kabul 

etmeyen bir yapıya sahiptir. Bu konuda Ali Çelebi “ki Ģart-i ıĢk buved dil yekî vu yâr 

yekî/… gönlün ve sevgilinin bir olması aĢkın Ģartındandır” mısrasını söylemiĢtir. 
9  Kınalızâde Ali Efendi, Ahlak-ı Alâî (TaĢ Baskı), Matbaatu‟l-Bulak, Bulak 1248, s.7. 
10  Kınalızâde, Ahlak-ı Alâî, s.7. 
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Nitekim Ali Çelebi, îmânın “Tasdîk bi'l-cenân ve ikrâr bi'l-lisân” olmak 

üzere iki nesneden ibaret olduğunu açıkladıktan sonra, “mükellefin kalb ile 

Hazret-i Risâlet-penâhî hâtimiyyet-destgâhî Muhammed-i Mustafâ'yı Hakk -

celle ve alâ- cânibinden ne getirdiyse ve mebde ü me'âd ve usûl-i ma'rifet ü 

i'tikâddan her ne buyurduysa cümlesinde tasdik-ü iz'ân ve kabul-ü teslîm edip 

zebân/dil ile tasdîk-i kalbisine muvâfık ikrâr u i'tirâf ede”
11

 diyerek îmânın 

efrâdını câmi‟ ağyârını mâni‟ bir tarifini yapmıĢtır.  

Her mükellef için tasdîk ve ikrâr zorunludur. Hatta bunlardan birisinin 

ihmâli söz konusu olduğunda, kiĢi ikrâr bi'l-lisân etmekte özrü olması müstesna, 

îmân etmiĢ olmayacaktır.  

Ali Çelebi‟ye göre kendi ifadesiyle amel-i a'zâ erkân-ı salât u sıyâm ve 

sâyir ibâdât-ı me'mûre ise îmânın aslında dâhil değildir.
12

 Hattâ kiĢi inkâr yada 

küçük görme gibi bir sebepten olmayarak bir takım farzları terk etse, îmân, 

tasdîk-i kalb ve ikrâr-ı lisândan ibaret olduğu için îmân mertebesinden düĢmez, 

kâfir olmaz. Ancak bir taraftan o, isyanın da îmânâ zıt bir mefhum olduğunu 

belirtmiĢtir. Ona göre îman ve küfür birbirine zıt olduğu gibi îmân ve 

isyân/fısk/günah da birbirine zıttır. Ancak iki zıtlık arasında fark vardır.
13

 

Nitekim birbiri ile iliĢkili mefhûmlar arasında birbirine bağlanabilirliği 

sağlayan cihetler/yönler olmalıdır. Söz gelimi iki mefhûm arasında „ve‟ 

denilebiliyorsa bu yönlerden birisi mutlaka olmalıdır. Çünkü ma'tufun aleyh 

yani kendisine bağlanılan ile ma'tuf yani bağlanan arasında zihinde irtibatı 

sağlayacak her hangi bir alâka ve münasebet yoksa atıf kullanılamaz.  

Bu yön bazen münasebet, temâsül yani eĢitlik veya Ģibh-i temâsül yani 

denklik olabileceği gibi tezad yani zıtlık ve Ģibh-i tezad yani zıtlık benzeri dahi 

olabilir. Eğer zıtlık tam anlamıyla teâbud yani uzaklaĢma ve karĢıtlığı ifade 

ediyorsa buna tezâd-ı hakîkî/gerçek zıtlık denir. Sözgelimi siyah ile beyazın 

zıtlığı buna örnek verilebilir. Ancak siyah, renk olarak kırmızı yada yeĢil gibi 

beyaz dıĢındaki renklerden de ayrı, onlara da zıttır. Bununla birlikte bu zıtlık 

„siyah ve beyaz‟ arasındaki iliĢki ölçüsünde değildir. Bu bağlamda „siyah ve 

beyaz‟ gibi zıtlıklara „tezad-ı hakîkî‟, siyahın beyaz dıĢındaki diğer renklerle 

zıtlığına ise „tezad-ı meĢhûrî‟ yada „tebâyün‟ denilmiĢtir. Bundan hareketle 

Kınalızâde‟ye göre küfür ve Ģirk, îmânın tezad-ı hakîkîsi olduğu için bir insanda 

hem küfür, hem îmân bulunamazken, ma‟siyet ve fısk ise yine eylem olarak 

îmâna zıt ve Müslümanda bulunmaması gereken kötü ahlâktan olsa da, tezad-ı 

hakîkî mesabesinde olmadığı için, fâsığın yani büyük günah iĢleyen yada 

farzları terk edenin îmândan çıktığına hükmedilmemiĢtir. Dolayısıyla Ali 

Çelebi‟ye göre küfür ve Ģirk, îmânın tezad-ı hakîkîsi, fısk ve isyan ise tezad-ı 

meĢhûrîsidir.
14

 

                                                 
11  Kınalızâde, Ahlak-ı Alâî, s.83. 
12  Kınalızâde, Ahlak-ı Alâî, s.83. 
13  Kınalızâde, Ahlak-ı Alâî, s.83. 
14  Kınalızâde, Ahlak-ı Alâî, s.106. 
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Böylece Ali Çelebi sahih olarak gelen sözgelimi “'Zina eden, zina ettiği 

sırada, mümin olduğu halde zina etmez. Hırsızlık yapan, hırsızlığı esnasında, 

mümin olarak hırsızlık etmez, içki içen, içtiği esnada, mümin olarak içki 

içmez…”
15

 gibi rivayetleri tezad bağlamında izah etmiĢ, seleften bazı kiĢilerin 

niçin îmâna amel-i sâlihi de dâhil ederek isyânı îmâna zıt olarak düĢündüklerini 

açıklamıĢtır. Ali Çelebi‟ye göre ameli îmâna ekleyen selefin muradı îmân-ı 

kâmildir. Çünkü rızâ-yı Hakk te'âlâ ancak îmân-ı kâmil ile hâsıl olacaktır ki 

kemâle ermiĢ bir îmân, kiĢinin kalbinde kalmayacak onun davranıĢlarına 

yansıyacaktır. ĠĢte bu bağlamda güzel ahlâk, îmân-ı kâmilin dıĢa yansımasından 

oluĢan ahlâktır.
16

 

Ali Çelebi bu nedenle mükellefe vâcib olan amellerin biri kalbî diğeri 

kâlibî/bedenî olmak üzere iki kısma ayrıldığını belirtmiĢtir. Ayrıca bunlardan 

her birinin de iki yönü bulunmaktadır. Birisi kalbî tasdîkten ibaret îmânın aslına 

bakan yönü, diğeri ise onun dıĢa yansıması açısından kemâl-i îmâna yönelik 

kısmıdır. 

Dolayısıyla Ali Çelebi‟ye göre güzel ahlâk, bir açıdan tasdîk yani 

îmândan diğer açıdan ise salih amelden oluĢmaktadır. Îmândan yoksun güzel bir 

davranıĢın aslında ahlâkî olamayacağını, îmânın kemâli için de kiĢinin 

yaratıcısını sıfatlarıyla tanıması ile gerçekleĢeceğini belirtmiĢtir. Bu bağlamda 

güzel ahlâkın ilk temelini kiĢinin Yaratıcısını tanıması oluĢturmaktadır. Nitekim 

o bu konuda “asl-ı îmânda mu'teber olan amel-i kalbî, ma'rifet-i Hakk te'âlâdır 

sıfât-ı kemâl ve nu'ût-ı celâli ile. ve i'tikâd-ı bi'set-i enbiyâ vü rüsûl ve sıhhat-i 

me'âd ve yevm-i âhir ve sâir îmânda mu'teber olan akâiddir”
 17

 diyerek insana ilk 

vacip olanın marifetullah yani Allah‟ı tanıması olduğunu açıklamaktadır. 

Bu bağlamda namaz, oruç ve diğer güzel amellerin yapılması îmânın 

aslından değil kemâlindendir. Ancak öz bulunmazsa kemâlinden bahsedilmesi 

imkânsız olunca, sözgelimi terk-i zinâ ve terk-i Ģürb-i hamr gibi „türûk/terkler‟ 

de „ef'âl/eylemler‟ kadar dıĢa yansıyan güzel ahlâktan olmaktadır.
18

 

Ali Çelebi mantıktaki tezadın yanı sıra, Ģart ve meĢrûta dayalı ikinci bir 

taksîme daha yer vermiĢtir. Bu bağlamda mükellefe ilk olarak lâzım olan ve 

ikincinin geçerliliği için Ģart yerinde bulunan îmândır. Diğeri ise îmanın dıĢa 

vurumu ve Ģart sebebi ile dıĢa yansıyan sözgelimi Allah‟a layıkıyla kul olmaya 

çalıĢarak her iĢinde onun rızasını araması, diğer insanların onun elinden ve 

dilinden emîn olması, yalan söylememesi vs. gibi iradeye bağlı olarak yapmak 

veya yapmamaya dayalı meĢrut kısmıdır. Bu kısım da üç bölümdür:  

a. Ġbâdet-i bedenî,salât/namaz gibi, 

b. Ġbâdet-i lisânî,tilâvet-ü zikrgibi, 

                                                 
15  Buharî, EĢribe, 1. 
16  Kınalızâde, Ahlak-ı Alâî, s.84. 
17  Kınalızâde, Ahlak-ı Alâî, s.84. 
18  Kınalızâde, Ahlak-ı Alâî, s.84. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Kınalızâde Ali Çelebi‟de Ahlâkîliğin Dinamiği Olarak Îmân -Kelâm Ahlâk ĠliĢkisi Bağlamında Bir 

Değerlendirme- 

 

145 

 

c. Ġbâdet-i mâlî,sadaka vezekât gibi. 

Ali Çelebi‟ye göre aslında her Müslüman bu gerçeği namazındaki 

tahiyyat ile itiraf etmektedir ki “et-Tahiyyâtu lillâhi ve's-salavâtu ve't-tayyibâtu” 

ifadesinde “Tahiy yât”, ibâdât-ı kavliyye; “salavât”, ibâdât-ı bedeniyyeye; 

“tayyibât” ise ibâdât-ı mâliyyeye iĢaret etmektedir. 

Ali Çelebi bu taksimini de “Hakk te'âlâ mâbeyninde olan hukûk” ile 

“kendiyle halk mâbeyninde olan hukuk”a bağlamıĢ, bu konuda “ ”...Allah'ın emrine saygı ve yarattıklarına Ģefkat“ ”كالشفقةي على خىلًق الٌلوً التعظيمي ألمًر الٌلًو 
19

 hadîsini 

delil getirmiĢtir. 

Ali Çelebi vahdet-i vücûd anlayıĢına yakın bir düĢünür olmasına 

rağmen, her varlığın tanrısallığını ve Tanrı‟dan sudûr ettiğini ileri süren panteist 

anlayıĢı kesin bir dille reddetmiĢ, yaratma ve iradenin varlığını savunmuĢ, 

yaratılmıĢların Tanrı olamayacağını ve uluhiyetten bir cüz taĢıyamayacağını, 

sudûr yani ukûl-u aĢara (on akıl) teorisini ve Allah‟ın akl-ı faal olup tüm 

mevcudatın ondan çıktığını ifade eden görüĢlerin gerçek anlamda Ġslâmî tevhid 

olmadığını açıkça ifade etmiĢtir.
20

 Zira Allah, diğer varlıkların çıktığı bir mebde‟ 

yani kaynak değil, el-Mübdi‟ yani kaynağı da yaratandır ve onun kudreti her 

Ģeyin gerçek sebebidir.
21

 

Ali Çelebi, Allah‟ın el-Mübdi‟ olduğunu ve âlemin ve baĢlı baĢına bir 

âlem olan insanın bilinmesi ile rabbin tanınabileceğini Ģöyle ifade etmektedir:  

“Zîrâ nefs-i nâtıka-i insânî cemî'-i mevcûdât-ı hâriciyye ve mâhiyyât-ı eĢyâya 

turuk-ı sahîha ve edille-i sarîha ile âlim ve suver-i tasavvurât-ı mutâbıka ve 

tasdîkât-ı yakîniyye sahife-i müdrikesinde kâyim olacak Mübdi'-i Evvel -celle 

zikruhu- sıfât-ı kemâl ve nu'ût-ı celâl ve ef'âl-i mukaddese ve ahkâm-ı 

münezzehesiyle ve ukül-i mücerrede ve nüfûs-ı mutahhere ve felek-i 

muhaddidu'l-cihât ve kürre-i sâbitât ve eflâk-ı külliyye vû cüz'iyye ve kevâkib-i 

seyyâre vû sâbite ve anâsır-ı basîta-i müterettebe ve mevâlîd-i selâse-i 

müterekkebe - ki ma'din ü nebât ve asnâf-ı hayvânâttır- ve insân -ki müstecmi'-i 

kuvâ vü tabâyi' ve nefs-i mücerred ve cesed-i mâddîden mü'ellef olmakla 

berzah-ı câmi'dir.
22

 Bu bağlamda insanın özel bir yere sahip olduğunu ve onun 

varlığında adeta tüm âlemin topladığını belirten Kınalızâde, “ .nefsini bilen rabbini bilir” ifadesine sık sık yer vermiĢtir“ ”رىبَّوي مىٍن عىرىؼى نػىٍفسىوي فػىقىٍد عىرىؼى 
23

 

                                                 
19  KeĢfu'l-Hafâ, II/15, HN: 1558. 
20  Kınalızâde, Ahlak-ı Alâî, s. 226. 
21 Nitekim o bu konuda “Kudret-i Hakk te'âlâ -ki mü'essir-i hakikidir…” demektedir bkz., 

Ahlak-ı Alâî, s. 226. 
22  Kınalızâde, Ahlak-ı Alâî, s.13. 
23 Sözgelimi bkz. s. 121. Sofiler arasında “  ifadesi hadîs olarak ” ُ مىٍن عىرىؼى نػىٍفسىوي فػىقىٍد عىرىؼى رىبَّو

meĢhur olmuĢ, özellikle onların dilinde çokça kullanılan ifadelerden birisi haline 

gelmiĢtir. Bununla birlikte sahîh kaynaklara göre söz konusu ifadenin hadîs olmadığı 

anlaĢılmaktadır. Nitekim gerek Aliyyu‟l-Kârî gerekse Ġbn Teymiye söz konusu ifadenin 

uydurma olduğunu nakleder. Yine Sem‟ânî rivayetin Yahya b. Muâz er-Râzî‟ye 
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Ali Çelebi‟ye göre ârif; Yaradan‟ı, O‟nun isim ve sıfatları çerçevesinde 

doğru tanıyan, varlığın arkasındaki hikmetlere vâkıf bulunan, fiilden fâile, 

eserden müessire intikâl etmesini bilen, nefsini ve acziyetini doğru okuyarak 

Allah‟a kulluğunu idrak eden ve bütün bunlarla vicdan mekanizmasını iĢletmeye 

muvaffak olandır. 

 

C. Tevhîd ve Ulûhiyyet 

Sözlükte „ ذ –وّاذ  اِّ يُىَت ‟ kalıbında mastar olan ve „birleme‟ anlamına gelen 

tevhîd, Allah'tan baĢka ilâh olmadığına îmân etmektir. Tevhîdin Ġslâmî 

bağlamda geçerli olabilmesi için öncelikli olarak Ģirke hiçbir Ģekilde karıĢmamıĢ 

olması gerekmektedir. Bu nedenle Ali Çelebi ulûhiyetin üç sıfata râcî olduğunu 

ifade eder. 

 Birincisi vâcibü'l-vücûdluk sıfatıdır ki vücûdu kendiden olup gayrıdan 

olmayıp varlığından ayrılması muhâl olandır. Bu sıfat sadece Allah Teâla‟ya 

mahsûstur. Seneviyyeden yani dualist Tanrı anlayıĢına sahip gruplardan baĢka 

bu sıfatta Allah‟a ortak koĢan olmamıĢtır.
 24

 

 Ġkincisi cisim ve cevherleri yaratanın sadece Allah olduğuna 

inanmaktır. Bu sıfat dahi yine sadece Allah‟a mahsûstur. Ali Çelebi, Seneviyye 

ve Tanrı‟dan ilk aklın ondan da ikinci ve onuncu akla kadar akıl ve feleklerin 

çıktığına, onuncu akıldan ise akıl ve felek yerine dört unsurun sudûruna inanan 

filozofların tevhidin bu sıfatına ters düĢtüğünü açıklamıĢtır.
25

 

Mu'tezile‟ye gelince her ne kadar insanın kendi fiilini yarattığını söylese 

de bu konuda yanılmıĢ ve bid‟ate düĢmüĢ olmakla beraber, bu iddiaları Allah‟ı 

inkâr ve ona Ģirk koĢmak değildir. Zira onlara göre de cevher ve cisimlerin 

yaratılıĢı sadece Allah‟a mahsûstur ve insana verilen bu güç Allah tarafından 

verilmiĢtir.
26

 

Ulûhiyyetin üçüncü sıfatı ise ibâdetin sadece Allah‟a tahsîs edilmesidir. 

Bu bağlamda melek, yıldız, felek ne olursa olsun Allah dıĢında bir Ģeye tapmak 

                                                                                                                   
dayandığını, merfû olmadığını açıklamıĢtır. Nevevî de ifadenin hadîs olarak sabit 

olmadığını ancak anlamı açısından yanlıĢ olmadığını ifade etmektedir. Sözgelimi bu söz, 

kendinin câhilliğini bilen Allah‟ın ilmini, kendinin muhtaçlığını bilen, Allah‟ın 

ihtiyaçsızlığını, kendinin yaĢlanıp fenaya gittiğini bilen, Rabbinin bekâsını bilir demektir 

(Ali el-Kari, Ebû'l-Hasan Nureddin, el-Esrâru'l-Merfûa fi'l-Ahbâri'l-Mevdûa, thk. 

Muhammed b. Lütfi Sabbağ, Dârü'l-Emâne, Beyrut 1971, s. 238, Hadis No:937; aynı 

müellif, el-Masnû' fî Ma'rifeti'l-Hadisi'l-Mevdu', thk. Abdülfettah Ebû Gudde, 

Mektebetü'l-Matbuati'l-Ġslamiyye, Kahire 1984, s. 179 H.N: 349; Suyuti, Ebû'l-Fazl 

Celaleddin Abdurrahman, el-Hâvî li'l-Fetavâ, Dârû'l-Kitâbi'l-Arabi, Beyrut ts., II/451 vd.; 

aynı müellif, ed-Dürerü'l-Müntesira fi'l-Ehâdîsi'l-MüĢtehira, Mustafa el-Babi el-Halebi, 

Kahire 1960, s. 258, HN:420; Aclûnî, KeĢfu‟l-Hafâ ve Muzîlu‟l-Ġlbâs an mâ ĠĢtehera 

mine‟l-Ehâdîsi alâ Elsineti‟n-Nâs, II/343, No: 2532. 
24  Kınalızâde, Ahlak-ı Alâî, s.226. 
25  Kınalızâde, Ahlak-ı Alâî, s.226. 
26  Kınalızâde, Ahlak-ı Alâî, s.226. 
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Ģirktir. Bu konuda Ali Çelebi “  Ve Rabbin ondan baĢka“ ” ُ اهكىقىضىى رىبُّكى أىالَّ تػىٍعبيديكٍا ًإالَّ ًإمَّ 

hiçbir Ģeye ibadet etmemenize hükmetmiĢtir”
27

 âyetini delil getirmiĢ, bu sıfatına 

mebnî ehl-i tevhîde hanîf dendiğini belirtmiĢtir. Nitekim “ ًنيفنا كىمىا   onlara de ki: „Hayır! Hanif olarak hakka tapan Ġbrahim'in dinine“ ”كىافى ًمنى اٍلميٍشرًًكينى قيٍل بىٍل ًملَّةى ًإبٍػرىاًىيمى حى

(uyarız) ki, o hiçbir zaman müĢriklerden olmadı”
28

 âyetinde geçen hanîflik 

tevhidin bu vasfına iĢârettir. Bu bağlamda “  Bunlar bizim“ ”ىىؤيالًء شيفىعىاؤينىا ًعٍندى اللَّوً 

Allah katında Ģefaatçilerimizdir”
29

 diye Allah dıĢındaki herhangi bir Ģeye 

tapılması dahi Ģirk olmaktadır.
 30

 

Ali Çelebi bu üç sıfatta tevhîdin olmamasını Ģirk-i ekber olarak 

nitelendirmiĢtir. Ancak söz konusu bu tevhidin varlığı ile birlikte kiĢinin 

ameline gösteriĢi katması Ģirk değil, kalbî hastalıklardan birisi olan riyadır.
 31

 

 

D. Güzel Ahlâka Sahip Olmanın AĢamaları 

Bir insanın güzel ahlâka sahip olması, onun îmânının kemâliyeti 

ölçüsünde gerçekleĢir.
32

 Bunun için de önce kiĢinin sağlam bir akîdeye sahip 

olması Ģarttır. Bu açıdan insan ruhunun huzur bulması ve gerçek anlamda 

mutluluğu tashîh-i i‟tikâd ve buna bağlı tahsîl-i ulûm ile hâsıl olur. Bunlardan 

sonra tahsîl edilmesi gereken ilimlerden birisi de ahlâk ilmidir ki bu ilim, salih 

amel kapsamına giren hâlet ve hasletleri öğrenerek onlar ile süslenme ve bu 

kapsama girmeyenlerden de tahallî yani temizlenme yollarını göstermeye 

yarayan bir ilimdir.
33

 Nitekim Ali Çelebi‟ye göre “kurb-i Hakk'a vusûl ve 

zümre-i mele-i a'lâya duhûl” gerçek saadet ve huzûrdur. Ali Çelebi‟nin mele-i 

a‟lâ adını verdiği, en yüksek topluluk, yada diğer bir ifadeyle meleklerden veya 

onların büyüklerinden meydana gelen topluluğa girebilmenin ilk basamağı, 

kiĢinin „i'tikâdât-ı bâtıla‟dan temizlenmesi ve „muhâlata-ı ahlâk-ı zemîme ile 

mütedennes ve mülâbese-i a'mâl-i kabîha‟dan temizlenmiĢ olması gerekir.  

Bu liyakatin ilk Ģartı îmân ile baĢlar. Îmân öncelikle ma‟rifetullahı 

gerektirir. Bu nedenle kiĢi eğer hikmet-i nazarîye dair ilimleri öğrense bile 

akâyid-i hakkadan hâlî ve âtılsa aynı Ģekilde vücûd-ı Kerîm-i Müte'âl ve sıfât-ı 

kemâl ü celâlini yani Allah‟ı ve sıfatlarını bilmiyorsa onun kendi ifadesiyle 

                                                 
27  Ġsrâ, 17/23. 
28 Bakara, 2/135. 
29 Yûnus, 10/18. 
30  Kınalızâde, Ahlak-ı Alâî, s.226. 
31  Kınalızâde, Ahlak-ı Alâî, s.226. 
32  Nitekim Ali Çelebi bu konuda Ģöyle demektedir: Pes ma'lûm ola ki fâyide-i tahsîl-i ilm-i 

hikmet-i amelî oldur ki nefs-i insânî hikmet-i nazarî sebebi ile vech-i sâbık üzere i'tikâdât-

ı Hakk'a ve ulûm-ı mutâbıka ile mütehallî ve akâyid-i bâtıla ve cehliyyât-ı basîta vü 

mürekkebeden mütehallî olduktan sonra hikmet-i amelî dahi tahsil edip anın sebebi ile 

mehâsin-i a'mâl ve mekârim-i ahlâkın tefâsîline ârif ve mesâvî-yi a'mâl-i deniyye ve 

fezâyih-i ahlâk-ı rediyyeye vâkıf olup muktezâyı ilm ile âmil ve her taraf ilm ü amelde 

kâmil olacak… bkz. Kınalızâde, Ahlak-ı Alâî, s.16. 
33  Kınalızâde, Ahlak-ı Alâî, s.17. 
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“zulmet-i cehl-ü dalâlette hâlidîn ve sa'îr-i küfr ü Ģekavette muhalled-i ebede'l-

âbidîn zümresinden olacaktır. Ancak kiĢi Rabbini tanımıĢ, sıfatlarını bilmiĢ ve 

Hz. Peygamberin getirdiği her hükmü kalbiyle tasdîk etmiĢ bununla birlikte 

inkâr etmediği halde dînî hükümlerede riayet etmeyerek Salih amel iĢlememiĢse 

o kiĢi “rahmet-i bî-hisâb-ı Rahîm-ü Vehhâb'dan dâimâ mahrûm olmayacaktır” 

ve ona “va'd-i rahmet-i Rahmân eriĢinceye kadar “âteĢ-i sûzân” da 

temizlenecektir. 

Bu açıklamalarıyla Ali Çelebi‟nin Ehl-i Sünnet çizgisinde bir îman 

anlayıĢına sahip olduğunu ifade etmiĢtir.  

Ancak eğer bir kiĢi i'tikadât-ı sahîha ve ma'ârif ü ulûm-ı mutâbakaya 

Ģâmil olduktan sonra ayrıca hikmet-i ameliyye tahsil eder ve muktezâyı imiyle 

âmil olup tehzîb-i ahlâk ve ibâdet-i ma'bûd-ı Hallâk‟ta kusur etmezse “ اٍلًجٍنسي ًإلىى 
”Her cins, kendi cinsine meyleder“ ”اٍلًجٍنًس يىًميلي 

34
 gereğince yükselmeye 

baĢlayacak, adeta bir mıknanısla mele-i a'lâ‟ya çekilecektir. 

Bu nedenle Ali Çelebi‟ye göre beden gibi ruhî hastalıklar da vardır ve 

ilm-i ahlâk tıbb-ı rûhânîdir. Nitekim kiĢi de güzel yada çirkin ahlâk yok ise bu 

ilimle onda ahlâk-ı hasene tahsil olur. Eğer onda hulk-ı redî yani kötü ahlâklar 

var ise bu ilimle onlar ahlâk-ı haseneye tebdîl olur.  

 

E. Ahlâkın ġekillenmesinde Fıtrat ve Çevrenin Rolü 

Ali Çelebi yaradılıĢ, tıynet, hilkat anlamlarına gelen fıtratın ne olduğunu 

açıkladıktan sonra hukemânın insan fıtratının aslı konusunda ihtilâf ettiğini, 

bazısına göre insanın “hayr-ı mahz” yani iyiliğin kendisinden yaratıldığını ifade 

etmiĢtir. Nitekim bu konuda Hz. Peygamber‟in“  Her çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne ve babası (kendilerine“ ”يػينىصّْرىانًًو أىٍك ييمىجّْسىانًوً كيلُّ مىٍوليودو ييولىدي عىلىى اٍلًفٍطرىًة فىأىبػىوىاهي يػيهىوّْدىانًًو أىٍك 

benzeterek) onu YahudileĢtirir, HıristiyanlaĢtırır veya MecusileĢtirir”
35

 gibi 

hadisleri delil getirdiklerini beyan eder. Bu bağlamda Allah Tealâ yarattığı her 

çocuğun kalbine, yaratıcısına inanma duygusunu yerleĢtirmiĢ, bu nedenle her 

insan, Allah'a inanmaya meyilli olarak dünyaya gelmiĢtir. Bu nedenle her 

insanın, yaratıcısını bir ispata ihtiyaç duymaksızın bedaheten kabul etmesi 

fıtratında mevcuttur.  

Bazı hukemâya göre ise insanın nefsinde yaratılıĢı ve fıtratı bakımından 

nûrânî olan yönü bulunmakla birlikte bir takım zulumât da vardır. Bunun için 

insan nefsinin Ģer yani kötü tarafı da mevcuttur. Bu nedenle kiĢi irâdesini iyilik 

tarafına sevk eder, onu isterse Allah‟ın tevfîki ile o kiĢi tebdîl-i hilkat ve tahvîl-i 

fıtrat olarak tamamen hayra dönüĢür. Bunun aksi olarak yine kiĢi kötülüğü 

arzular iradesini kötüye sevk ederse, Allah‟ın hizlânı ile kötü ahlâk onda 

kökleĢir, kötülükler alıĢkanlık olur ve fıtratı da Ģerre dönüĢür.
36

 

                                                 
34  KeĢfu'l-hafâ, II/4, HN: 1531. 
35  Buhârî, Cenâiz 79 ve 80; Müslim, Kader 22-25. 
36  Kınalızâde, Ahlak-ı Alâî, s. 152. 
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Ancak bütün bunlar insanın iradesindedir. Ali Çelebi insanın irade 

sıfatına sahip olduğuna “  Ġnsan ancak“ ;” كىأىف لٍَّيسى ًلإلنسىاًف إالَّ مىا سىعىى كىأىفَّ سىٍعيىوي سىٍوؼى يػيرىل 

çalıĢtığına eriĢir, ve onun çalıĢması Ģüphesiz görülecektir”
37

;  , “ ا كىانيوا  جىزىاء ًبمى
”...yaptıkları iĢlerin karĢılığı olarak“ ”يػىٍعمىليوفى 

38
, “  Kazandıkları“ ”جىزىاءن ًبمىا كىانيوا يىٍكًسبيوفى 

iĢlerin karĢılığı olarak...”
39

, “  kiĢinin kazandığı iyilikler“ ”لىهىا مىا كىسىبىٍت كىعىلىيٍػهىا مىا اٍكتىسىبىتٍ 

kendi lehine, kazandığı kötülükler de kendi aleyhinedir”
40

, “ اسيبػيلىنى ًذينى جىاىىديكا ًفينىا لىنػىٍهًديػىنػَّهيٍم كىاؿَّ  ” “Ama bizim yolumuzda çalıĢanları, elbette kendi yollarımıza 

eriĢtireceğiz”
41

 gibi pek çok âyetin delil olduğunu ifade etmiĢtir.
42

 Ayrıca o bu 

konuda Ģu anlamlı beyitlere yer vermiĢtir: 

Çû lezzât-ı mecâzî-râ be-sad mihnet kunî  

Hâsıl sa'âdet-i hakîkî-râ çi gûne râygân yâbî
43

 

“Dikkat, mecazî lezzetleri yüz sıkıntıyla elde ederken 

Nasıl gerçek saadete bedava ulaĢasın?” 

Ali Çelebi‟ye göre nefs-i insânî ne hayr-ı mahz ve ne Ģerr yani saf 

kötülük üzere yaratılmıĢtır. Dolayısıyla fıtratta hayra olan meylin daha fazla 

olması ile birlikte kötüye meyl de mevcuttur.
 44

 

 

F. Îmân ve Güzel Ahlâka Davet Üslûbu 

Ali Çelebi de Ġslâm mantıkçıları gibi kıyas türlerinin uygulama 

alanlarının burhan, cedel, hitabet, safsata ve Ģiir olmak üzere beĢ kısımda 

toplandığını kabul etmiĢtir. Ona göre bu beĢ yoldan burhan, cedel ve hitabet türü 

makbuldür. Nitekim “ ٍوًعظىًة اٍلحىسىنىًة كىجىاًدٍلهيٍم بًالًَّتي ًىيى أىٍحسىني  ًة كىاٍلمى ًبيًل رىبّْكى بًاٍلًحٍكمى  ”ادٍعي ًإلىى سى

“Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır! Ve onlarla en güzel Ģekilde 

mücadele et…”
45

 meâlindeki âyet, davette her üç yolda da iĢaret etmektedir. 

Nitekim âyette geçen “hikmet” red ve inkâr için itiraz kabul edilmeyecek Ģekilde 

hakikati ispat eden en güçlü delil burhâna; “mev'iza” ise, bir topluluk yada 

kiĢiye kalbini yumuĢatacak ve iyiliğe sevk  edecek hakikatleri anlatmak olan 

hitâbete; “câdilhum” ifadesi ise gerektiğinde, hasmı ıskat ve ilzâm için cereyan 

eden sert münâkaĢa anlamına gelen cedele iĢâret etmektedir. Âyetteki sıra da 

önemlidir zira kuvvetliden zayıfa doğru sıralanmıĢtır. ġiir ise davet üslûbu için 

uygun değildir. Zira çoğu zaman “mukaddimât-ı kâzibe-i mütehayyileden 

mürekkeb” olduğu için “mu'allim-i akâyid-i hakka ve mürĢid-i hakâyık-ı sâbite 

                                                 
37  Necm, 53/39-40. 
38  Vakıa, 56/24. 
39  Tevbe, 9/95. 
40  Bakara, 2/286. 
41  Ankebut, 29/69. 
42  Kınalızâde, Ahlak-ı Alâî, s. 152, 153. 
43  Kınalızâde, Ahlak-ı Alâî, s. 154. 
44  Kınalızâde, Ahlak-ı Alâî, s. 154. 
45  Nahl 16/125. 
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için lâyık değildir.” Nitekim “  ,Biz ona Ģiir öğretmedik“ ”كىمىا عىلٍَّمنىاهي الشٍّْعرى كىمىا يػىٍنبىًغي لىوي 

(Ģiir) ona yakıĢmaz da”
46

 buyurulmasının hikmeti de budur.  

Safsata veya diğer adıyla mugalataya gelince, karĢısındakini yanıltmak 

için söz söylemeye dayandığı için davet üslûbu olamaz. Bu bağlamda Ali Çelebi 

de safsata ve mugalatayı yine ona dayanan ve insanı her Ģeyin ölçüsü kabul eden 

felsefî düĢünce sistemini ifade eden sofizmi (sophism) reddetmektedir. Ona göre 

mugalata ve safsata eĢ anlamlı olup batılın ve cehaletin kendisidir. Ancak onun 

öğrenilmesi konusunda ise Ģu beyitleri söyler: 

“ قّْيًو  فىمىن ال يعرؼي الشٌر ًمن الخير يقعي فيوً * عىرىفتي الٌشٌر ال للشرّْ لكن لًتػىوى ” 
“Kötülüğü kötülük için değil ondan korunmak için bildim 

Çünkü kötülüğü iyilikten ayırt edemeyen kötülüğe düĢer”
47

 

 

G. Sonuç ve Değerlendirme 

Netice olarak Ali Çelebi‟ye göre mücerredât yani soyut konularda bir 

hükme varabilmek için nazar ve istidlâl son derece önemlidir. Hatta müĢebbihe 

ve mücessime fırkalarının hatası, nazar ve istidlâllerindeki eksiklik ve hatalardan 

kaynaklanmaktadır. O bu konuda Devvânî ve Seyyid ġerif Cürcânî‟den 

nakillerde bulunarak  “Kuvvet-i nazariyyede ne kadar ifrât olsa da rezîlet 

değildir, belki ne kadar eĢedd ü akvâ olsa ol kadar efdal-ü evlâdır. Rezîlet ü 

mezmûm olan kuvvet, ameliyye- ye müte'allik olan idrâk ü temyizdedir ve 

“cerbeze” diye ana derler” demektedir. Burada Ali çelebinin eleĢtirdiği nazar 

değil cerbezedir. Cerbeze ise kurnazlık demektir. Özellikle haklı ve haksız 

sözlerle hakikati gizlemeye veya süslü sözlerle aldatma becerisine cerbeze adı 

verilmektedir.
48

 

Ali Çelebi‟ye göre kemale ermiĢ bir îman, tasdîkten ibaret değil kiĢinin 

tahsîn-i ef'âl ve tekmîl-i a'mâline de kaynak olma özelliğini taĢımalıdır. Bu îmân 

için kiĢinin çalıĢması, irâdesini harcaması Ģarttır. Allah‟ı tanımak ise O‟nu 

zâtında tefekkür mümkün olmayacağı için mahlûkatın/yaratılmıĢların 

düĢünülmesi ile gerçekleĢecektir. Ancak mahlûku düĢünmek ile Allah‟ın 

sıfatları bilgisine ulaĢmak yaratılmıĢların Tanrı olduğu anlamına gelmez. 

Mahlûk adeta karanlıkta bir ıĢığın yanması ile aydınlanan ve görünen eĢya gibi, 

varlığını Allah‟tan alan, onun sayesinde var görünen zuhûrattan ibarettir. 

Cehalet yani bilgisizlik de iki kısımdır. Bilmediğini bilmek sûretiyle 

olan câhillik cehl-i basît, bilmediğini bilmemek türünden olan cahillik ise ceh-i 

mürekkebdir. Cehl-i basît baĢlangıçta kınanmıĢ değildir, zîrâ cehl-i basît 

olmayınca eğitim ve öğretim meydana gelmez.  

                                                 
46  Yâsîn, 36/69. 
47  Beyit Haris b. Saîd b. Hamdân Ebû Firas el-Hamdânî‟ye (ö. 357/968) aittir. Bkz. Ġbn 

Ebi‟d-Dünya, Abdullah b. Muhammed, Kura'd-Dayf, thk. Abdullah b. Hamd el-Mansûr, 

Riyad 1997, I/84. 
48  Kınalızâde, Ahlak-ı Alâî, s.106. 
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Cehl-i mürekkeb hakkında ise Hz. Ġsâ -aleyhi's-selâm-dan menkûl bir 

rivayete yer vererek: “Esamm-u ekmehin mu'âlecesine/tedavisine bi-avnillâhi 

te'âlâ kâdirim de, ammâ ahmak ilâcında âciz-ü kâsırım” dediğini nakletmiĢtir.
49

 

Ali Çelebi‟ye göre amel, îmândan parça olmasa da kâmîl îmanın dıĢa 

yansıması ve ahlâkîliğin Ģartı olduğu açıktır. Ġbadet etmeyen veya günah iĢleyen 

mü‟mine kâfir denmese de o kiĢi olgun bir îmâna sahip değildir. Îmân ile küfür 

ve Ģirk tam anlamıyla birbirinin zıttı olduğu için biri varsa diğeri olamaz. Bu 

bağlamda o, Hanefîler gibi îmânın ya var ya yok olduğunu söylemiĢ, artıp 

eksilmeye konu olamayacağını belirterek kuvvet bakımından farklılaĢabileceğini 

açıklamıĢtır. 
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