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Mehmed Sadık Rifat Paşa ve Risâle-i Ahlâk

Haz. Mükerrem Bedizel Aydın
Haz. Ender Büyüközkara

Osmanlı devlet adamlarından Mehmed Sadık Rifat (1807-1857)1  yoğun görevleri arasında 
pek çok eser vücuda ge�rmiş; özellikle siyaset, hukuk ve ahlak konularında yazmış�r. 
Ölümünden sonra, resmî ve özel yazılarından bir kısmı oğlu Mehmed Rauf Paşa tara�ndan 
Müntehabat-ı Âsâr başlığı al�nda toplanarak yayımlanmış�r. Eser şu yazılardan müteşek-
kildir: Rusya Muharebesi Tarihi, Gülbün-i İnşa, Avrupa Ahvaline Ait Risale, İtalya Seyahat-
nâmesi, Maruzat, Mustafa Reşid Paşa’ya Yazdığı Mektuplar, Viyana’dan Bâbıâli’ye Yazdığı 
Mektuplar, İskenderiye’den Bâbıâli’ye Yazdığı Mektuplar, Tanzimat-ı Hayriye’ye Dair Valilere 
Gönderilen Ferman ve Siyasî Yazılar, Resmî ve Hususî Mektupları, Meclis-i Vâlâ Reisi ve Meclis-i 
Tanzimat Âzası İken Kaleme Aldığı Mazbatalar, Devlet İşlerinin Düzeltilmesi İçin Muhtelif 
Zamanlarda Yazılan Layihalar ve Mazbatalar, Bazı Islahata Dair Kaleme Aldığı Layihalar, 
Risale-i Ahlak, Zeyl-i Risale-i Ahlak, Siyasetle İlgili Risaleler (Akyıldız, 2008, s. 401).2
 
Zeyl-i Risale-i Ahlâk

Rifat Paşa ilk kez ge�rildiği Hariciye Nazırlığı görevinden 1841 Aralık’ında azledildikten sonra 
sekiz ay süren mazuliyet dönemi içerisinde Risale-i Ahlâk’ı kaleme almış�r.3 Sultan Abdülme-
cid’in isteğiyle sıbyan mektebi talebeleri için yazılan bu risale, II. Abdülhamid devrine dek 
ders kitabı olarak okutulmuştur (Akyıldız, 2008, s. 400; Kayhan vd., s. 996; Günay, 1992, s. 
58).
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 Rifat Paşa daha sonra bu esere bir de Zeyl yazmış�r. Eserin yazılış tarihi kesin olarak 
bilinmemektedir. Ömer Mahir Alper Zeyl’e ilişkin biri tarihsiz, diğeri 1275 (1858/1859) tarihli 
iki baskıdan söz eder (Alper, 2004, s. 18). Alper’in bibliyografyasında yer almayan, 
Darü’t-Tıbaa�’l-Âmire tara�ndan neşredilen 1273 (1856) tarihli nüsha göz önünde bulundu-
rulduğunda (Rifat Paşa, 1273) eserin yazılış tarihi 1273 ya da önceki bir tarih olmak icap eder.

 Paşa, mukaddimede “Mebadi-i Ahlâk” adıyla zikre�ği “Risale-i Ahlâk” adlı eserini 
okuyan ve böylelikle güzel ahlâk sahibi olmaları umulan çocukların ileride büyüyüp çeşitli 
işlerle meşgul olacaklarını, bir kısmının da çeşitli rütbelerle devlet hizme�nde bulunacak-
larını, bu sebeple “memuriyet ve insaniyete lazım olacak” bazı nasihatler vereceği Zeyl-i 
Risale-i Ahlâk’ı kaleme aldığını ifade eder. 

 Rifat Paşa eserinde vatana, millete, padişaha ve dine hizmet etmenin faziletlerin-
den bahsetmekte, ilim ve akıl sahibi olmanın önemi, yaşça ve memuriyetçe büyüklere 
hürmet gösterme, meşveret etme, akraba ve ahbap hukuku gözetme gibi konular üstünde 
durmakta, vefa, sabır, i�dal, gayret, çalışkanlık gibi güzel huyları överek haset, zulüm, inat, 
hırs, tamah, rüşvet, korkaklık gibi kötü huylardan kaçınmak gerek�ğini anlatmaktadır. 
 
 Eserini, anla�ğı konuları güçlendirecek özlü sözler, kelam-ı kibarlarla süslemiş, 
ayrıca Enderunlu Vâsıf, Haşmet, Müverrih Raşid gibi bilinen ve bilinmeyen şairlere ait çeşitli 
beyitlere de yer vermiş�r. Bunların bazıları Arapça ve Farsça’dır.  
Eserin dili Risale-i Ahlâk’a göre daha ağırdır.
 
 Türkiye kütüphanelerinde yap�ğımız taramada bir yazma nüsha ile dört farklı 
baskıya ulaşılmış�r. Bunların özellikleri aşağıdaki listede verilmiş�r:
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İstinsah Tarihi Müstensihi Açıklama Kütüphane Varak 
 

- 
 

- Türkiye Kütüphanelerinde tespit 
edebildiğimiz tek yazma nüshadır. 
Sahifede talik hatla yazılmış 19 satır 
mevcuttur. Metin üzerinde yapılmış bazı 
ekleme ve çıkarmalar vardır. Yazma, 
baskı nüshalarla mukayese edildiğinde 
1275 baskısıyla uyumlu olduğu tespit 
edilmiştir. 

İBB Atatürk 
Kitaplığı 
Muallim 
Cevdet K 0448 

24 v. 

Baskı Tarihi Matbaa  Kütüphane Sayfa 
1273 [1856] 
Rebiülevvel 

Darü’t-Tıbaatü’l-
Âmire  

 İBB, İSAM 55 s. 

1275 [1859] 
1 Cemaziyelahir 

Takvimhâne-i 
Âmire  

Müntehabat-ı Âsâr içinde bulunmaktadır. 
İlk birkaç sayfada kenarlarda madde 
başları mevcuttur. 

ATAÜNİ, İBB 42 s. 

1293 [1876/1877] 
 
 

Ali Bey’in 
Matbaası 

Müntehabat-ı Âsâr içinde bulunmaktadır. 
1290-1293 yılları arasında basılmış 11 
ayrı cilt birlikte ciltlenmiş halde, Zeyl son 
ciltte yer almaktadır. Ciltlerin bazıları 
Tatyos Divitciyan Matbaası, bazıları 
Dikran Karabetyan Matbaası, bazıları da 
Ali Bey’in Matbaası’nda basılmıştır. 
 

ATAÜNİ, İBB 38 s. 

- - Muhtemelen daha yeni tarihli bir baskıdır. İBB 43 s. 
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Çeviri Metnin Hazırlanmasında Uyulan Esaslar

1. Çeviri metnin oluşturulmasında eserin farklı basımları arasında en eski tarihli olan 1273 
tarihli baskı tercih edilmiş�r. Gerek�ğinde yazma nüsha ile 1275 tarihli baskıya da müracaat 
edilmiş�r. 1273 ve 1275 tarihli baskılar büyük ölçüde benzerlik arz etmektedir. Aralarında 
bazı farklılıklar olmakla beraber bunlar büyük yekûn tutmazlar.
1293 tarihli baskı ile tarihsiz baskı ise ilk üç nüshadan ter�p yönünden farklılık arz etmekte-
dir.

2. Eserde yer alan beyitler ve özlü sözlerin başlangıç ve bi�şlerinde bulunan (*) işare� 1273 
tarihli nüshada zaman zaman ihmal edilmiş�r. Bu durum zaman zaman karışıklığa yol açmak-
ta ve metnin rahat anlaşılmasına engel teşkil etmektedir. Bu sebeple daha ��z bir baskı 
olan1275 baskısı esas alınmış, yine bu baskıda yer alan “Beyit”, “Nazım” gibi açıklamalar ile 
özlü sözlere işaret eden “ع” sembolü “§” şeklinde metne dâhil edilmiş�r.

3. Metnin daha rahat anlaşılması için orijinalinde yer almayan bazı noktalama işaretleri 
kullanılmış�r. Bazı kelimeler (oldukda>olduğunda; kendüye>kendine;  ahbab>ahbap vb.) 
günümüz imlâsına göre yazılmış�r.

Zeyl-i Risale-i Ahlâk

 Bundan akdem ter�p ve tab’ ve neşrolunan Mebadi-i Ahlâk nam risaleyi okuyup 
mealini güzelce anlayan e�al ve sıbyan tehzib-i ahlâk etmiş olacakları me’muldür. Yavru 
füyuzat-ı ilahiye ile büyüdükçe saye-i lütuf-vâye-i hazret-i şehinşahîde elbe�e bir maslahat 
ve kârda ve bazıları ise devlet ve millet ve umur-ı memlekete müteallik memuriyet ve 
hizmet-i ma-bihi’l-i�ihara teşebbüs eyleyeceklerinden ekserisi büyüyüp böyle şeylerde 
is�hdama sinn ü zamanca kesb-i liyakat etmiş olacaklarından fazla şimdiye kadar belki 
memuriyetlerde ve keyta ve keyta menasıb-i âliye ve hidemat-ı mühimmede bulunacakları 
akdem-i me’mul olup elhâsıl her ne türlü [3] sınıf ve hizmet ve memuriye�e bulunsalar 
beher-hâl memuriyet ve insaniyete lazım olacak bazı kelimat-ı nushıyye Zeyl-i Risale-i Ahlâki-
ye kılındı. 

 Kişi her hâlde nimet-i mütenevvia-i ilahiyeye müteşekkir olarak havf-i Allah’ı kalbin-
den çıkarmamalı; zira her din ve mezhepte re’sü’l-hikmet-i mahafetullah olarak bu âlemde 
vukû bulan her bir fenalık kendinde havf-ı Hüda olmayan eşhastan zuhura gelmektedir. Her 
şeyden ziyade i�kad-ı diniye ve usûl-i mezhebiyesine kemaliyle i�mat ve riayet ve muvaza-
bet etmeli. Zira usûl-i diniyesinde salabet ve metanet ve sebat ve hürme� olmayan şahıs sair 
şeylerde dahi mübâlâtsız olarak her hangi mezhepte olur ise olsun mezmum olup hüsn-i 
i�kadı olmayan şahıs emr-i dünya ve ukbada teselliyet-i kalbiyeye nail ve mazhar olamaz ve 
enzar-ı nâsta bile i�barat-ı sahiha ve hürmet-i kâmileden mahrum olur. Bu cihetle ashab-ı 
diyanet ve erbab-ı sebat ve metane�en olmalıdır; fakat taassup ile diyane� fark edip 
taasuptan iç�nap ve hilye-i celile-i diyanet olan [4] fezaili ik�sap etmelidir.

 Irz ve namus dahi kişinin evlad ü iyal ve mal ü menalinden ve belki mâye-i hayat ve 
zindegânîsi olan can ve ruh-ı revanından aziz ve muhterem ve cümleden akdem ve elzem 
olduğundan hiçbir şey ümidiyle namusunu feda etmek olamaz. Umur-ı zâ�ye ve bey�ye-
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sinde herhalde şeref-i namusunu canı gibi muhafaza ile hetk-i perde-i namusu mucip olabi-
lecek ve menfaat-i adîde ve mütenevvia için bile olsun namus ve i�bar-ı nakîsa verecek her  
menfaat-i adîde ve mütenevvia için bile olsun namus ve i�bar-ı nakîsa verecek her türlü zül 
ve hakaret ve rezalet ve fezaha�en bayağı yır�cı hayvandan kaçar gibi kaçmalı ve her cihetle 
muhafaza-i ırz ve namus uğruna nakdîne-i mukadderini saçmalıdır. Zira ehl-i namus ve 
insan-ı kâmile göre bu âlemde namussuz yaşamaktan ölmek evladır.

 Bu cihetle is�hsal-i menfaat-i zaide mülahazasıyla kendisinin şan ve namus ve 
memuriyet ve rütbe ve haysiyete nakîsayı müstelzim olacak kâffe-i ahvalden ve hâlât ve 
etvar-ı na-makbulenin cümlesinden ziyade i�ka ve ih�raz [5] ve iç�nap edip sermaye-i 
i�barını böyle mezmum şeylere değiş�rmeye. Her hâlde hazret-i padişah-ı âlem-penaha 
ziyade itaat ve sadakat ve kalben kemaliyle muhabbet etmek cümlemize farz-ı ayn mesabe-
sindedir. Her kim hâlinde feyiz ve rifat ve refah ve saadet isterse sahihan veli-nimet-i 
şehinşah-ı meâlî-haslet efendimiz hakkında ubudiyet ve sıdk ve is�kamet ve muhabbet 
etmelidir. Zira devlet ve mille�ne ihanet edenler hiçbir zamanda necat ve selamet-i sahiha 
ve rahat-ı müstedime bulamayarak ve her birerleri nice felaketlere ve türlü bela ve hasaret-
lere dûçar ve giri�ar olarak akıbet-i hâlleri vahim olageldiği erbab-ı tevarihe âzâde-i kelefe-i 
te�imdir. Bu cihetle her hâlde sıdk ve is�kame�ne tagayyür ge�rmeyerek devlet ve vatan ve 
mille�ne muhabbet-i daimesi olarak elinden ve dilinden geldiği velhâsıl mütehammil ve 
muktedir olduğu kadar devlet ve mille�nin her türlü is�hsal-i saadet-hâline leyl ü nehar sa’y 
ü gayret eylemelidir. Çünkü devlet ve milletçe hizmet ve memuriyetlerde bulunacak zatlarda 
sıfat ve ahlak ve âdâpça en ip�da bulunması lazım [6] olan dirayet ve zekâvet ve iffet ve 
emanet ve sıdk ve is�kamet ve adl ve insaf ve vekar ve temkin ve sebat ve metanet ve hilm 
ve hamiyet ve kerem ve merhamet ve ulüvv-i himmet ve mürüvvet ve insaniyet gibi büyük 
adam olmaklığa şayan olan ahlâk-ı hasenedir ve işbu sıfat-ı za�ye-i memduhaya hüner ve 
malumat ve tecrübe gibi haysiyet-i kesbiyesi dahi munzam olması elzemdir. Ve kendinde 
bulunması mezmum olan sıfat-ı kabihe ve muzırra dahi hırs ve tamah ve cehil ve zulüm ve 
taaddi ve ihanet ve gaflet ve hıffet ve kibir ve humk ve belahet ve tekâsül ve rehavet ve 
huzuzat-ı nefsaniyeye inhimâk ve mütabaat misilli şeylerdir. Bu cihetle sıfat-ı memduha ile 
mu�asıf olarak zemaim-i ahlâktan vareste olmalı. Zira böyle sıfat-ı zemime ile mecbul olan 
zat her ne kadar rütbe-i celile ashabından olsa bile nazar-ı ehl-i kemâlde hakir ve küçük 
görünerek ulüvv-i kadr ü i�bar ve haysiyet erbabından addolunamaz ve her hâlde memur 
olduğu mesalih-i mütenevvianın rü’yet ve tesviyesinde akıl ve dirayet ve malumat ve tahki-
kat vechile hareket ederek menafi-i umumiyeyi mülahaza ile [7] kemâl-i is�kamet üzere işini 
rü’yet edip menfaat-i mahsusasını menafi-i âmmeden is�hsal etmeye kanaat etmeli.

 Beyana muhtaç değildir ki tabiat-ı beşeriyece medar-ı şeref ve i�bar olan mera�p 
ve menasıba herkesin talep ve rağbetlerinden birer gûne mekasid-ı mahsusaları olup 
bazılarının niyet-i halisesi mukteza-yı hubb-ı vatan ve millet ve şiar-ı gayret ve hamiyet üzere 
devlet ve mille�ne hizmet ederek mucib-i menfaat ve mün�c-i hayr ve beka-yı hüsn-i nam 
vasiyet olacak umur-ı nafia ve memduhaya muva�k olarak kesb-i memduhiyet ve makbuliyet 
ve hem de medar-ı hüsn-i zindegânî ve asayiş-i hâli olacak sure�e ik�sab-ı refah ve menfaat 
etmek mülahazasına mebnidir. Ve bazısının garazı ise ik�za-yı cibilliyet-i rediyesi üzere din ve 
devlet ve mille�ne hizmet ve menfaat maddeleri mültezimi olmayarak mutlaka hırs ve 
tamah belası ile rütbe ve menasıbı ancak menafi-i za�yesine hasr ile her ne suretle olur ise 
olsun tahsil ve iddihar-ı mal ü menal e�âr-ı [8] fâsidesi içindir. Ve birtakımı dahi devlet ve 
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millete hizmet ve ibka-yı nam ve şöhret veyahut is�hsal-i mal ve menfaat mütalaalarına 
mebni olmayarak mücerret hubb-ı cah ve icra-yı huzuzat-ı nefsaniyeye vesile olmak için ister. 
Vakıa tahsil-i mera�b ve menasıb is�hsal-i huzuzat-ı cismaniye ve is�kmal-ı gayret-i ruhaniyeyi 
mucip olan lezaiz-i dünyeviyeden ise de kemal-i insaniyeye göre hidmet-i mühimmede 
bulunan zat bu misilli rütbe ve menasıbı şu üç suret-i meşruhadan evvelki derecede musar-
rah olan e�âr-ı hâliseye mebni talepkâr olmalı ve böyle niyet-i hayriyede olan zat hem devlet 
ve mille�ne ve hem de mütenaim olduğu devlet sayesinde kendine hayır ve menfaat etmiş 
olur ve cemii zamanda ve her devlet ve mille�e kesb-i hüsn-i şan ve şöhret ve saadet-i hâl ve 
akıbet eylemiş olan zat bu misilli niyyat ve mülahazat-ı hayriyede olanlardır. Derece-i 
saniyede olan takım eğerçi is�hsal-i servet ü saman eder ise de devlet ve mille�ne menfaa� 
olmayarak ve kendisi dahi şan ve şöhret-i memduha tahsil [9] edemeyerek hayır ile ibka-yı 
nam edemediğinden başka il�zam eylediği hırs ve tamah belasıyla nice nice vartalara dûçar 
olduğu emsali delale�yle zahirdir. Üçüncü derecede bulunan zevat bütün bütün ashab-ı 
hiffet ve sefaha�an mâdut olup ne devle�ne ve ne kendine bir gûne menfaa� olmayarak 
müddet-i memuriye� bî-faide vü semere olacağından fazla devle�ne dahi mün�c-i hasaret 
olmuş olur. Bu cihetle o misilli mesalihe memur bulunan zevat mertebe-i evvelîde olan 
meslek-i memduhu tarik-i is�kamet ve necat i�haz ederek etvar ve harekâ�nda sıfat-ı 
mergube ve ef’al-i makbule üzere hareket etmeli ve memur olduğu mesalihte âkilâne ve 
bî-garazâne malumat üzere hareket edip vukuf ve maluma� olmayan maslahatlarda tahsil-i 
malumat etmeye sa’y ve ikdam etmeli ve göreceği mesalihte menfaat-i za�ye veyahut 
riayet-i hâ�r veya havf ve ih�raz misilli agraz-ı mütenevvia ile hakikat-i hâl ve ik�za-yı masla-
ha�an udûl etmeyip maslaha�n icab-ı sahihi her ne ise ona göre tesviyesine [10] himmet 
etmeli ve muhafaza-i menfaat-i umumiye husûlü için her türlü ikdam ve himme�e kusur ve 
müsamahayı tecviz etmeyip namus-ı zat ve memuriyete halel verecek maddelerde ve kendi 
kendisine i�ira olunmaya sebep verecek işlerde ve mahallerde bulunmamalı ve azviyat 
vukuunda tebrie-i zimmet ve i�zara bile hacet bırakmamalı ve mesalih-i memuriye�e 
rüfekasıyla hüsn-i i�had üzere olup hiç birbirleriyle bilâ-mucib-i husumet ve nefsaniye� 
is�lzam edecek ef’ali ir�kâp etmemeli ve birbirleriyle kardeş gibi olarak bir devlete hizmet 
eylediklerini daima der-hâ�r etmeli ve esbab-ı memuriyetlerini faide-i za�ye is�hsaline hasr 
ve alet etmeyip fevaid-i umumiyeyi tercih ve is�kmal ile daima mazarrat-ı âmmeyi taklil ve 
menfaat-i umumiyeyi teksir edecek şeylerin husûlüne dikkat ve nezaret etmeli ve esbab-ı 
ârâyiş ve unvan kesb-i şöhret-i hasane etmeye medar-ı kâ� olmadığını ve nüfuz ve ikbal ve 
i�barın mütemadi kalamayacağını bilerek tahsil-i şöhret için sabit ve bâkî olabilecek kadr ü 
haysiyet-i za�ye tedarikine çalışmalı, mal ile [11] zengin olmaktan hüsn-i sabt ile olmayı 
tercih etmeli ve ez-her cihet-i cihanda namını müessir-i hasene ile ibkaya gayret eylemeli. 
Hizmet ve memuriye�e bulunan zevata göre i�haz edecek iki usûl vardır ki biri harekât-ı 
mutedile ve emniyet-i daimede imrar-ı zaman ile tahsil-i hüsn-i sabt ederek makbul-ı cihan 
ve diğeri etvar-ı reddiye-i mütenevvia ile vak�ni bî-huzur geçirip şöhret-i gayr-i marziyeye 
giri�ar olarak rüsvâ-yı âlemiyan olmak�r. Âkil olan elbe�e evvelki sure� tercih eder.

 Ahz-ı rüşvet ile ibtal-i hak ve isbat-ı ba�l edecek ve rahne-i mülk ve devle� mün�c 
olacak şeylerden be-gayet sakınmalı. Çünkü ir�şa ile iş görmek zat-ı maslaha� ifsat etmek ve 
adeta namusunu akçeye değişmek demek olduğundan ne�cesi türlü mazarrat ve rezaletlere 
ve enva-i nedametlere bâdî olur. Hususiyle maslahat-ı maliyeye müteallik şeylerde kat’an 
sirkat ve ir�kâba cesaret etmemeli. Eğer bu misilli harekât-ı reddiyeye mütecasir olan olur 
ise  zu’m-ı  fâsidince  böyle  ir�kâplardan  kesb-i kâr  ve  menfaat  ederim  derken  fi hadd-i 
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za�hi [12] bu maddeler hâlât-ı na-meşruadan ve mazarrat ve mesuliyet-i azîmeyi mün�c 
olacağından başka zahiren dahi muzırrat-ı nefsiyeyi müstelzim olarak ar�k öyle adama kimse 
emniyet edemeyerek ve bir daha bir hizme�e is�hdam olunmayarak evvelki nimet-i refah ve 
asayişinden dûr ve nice zaruret ve felaket-i hâl ile âmmca menfur olur.

 Nev’-i benî Âdem nüsha-i kübrâ olarak sa’y ve gayret eylediği şeyi husûle ge�rmek 
is�dadı kendisine mevhibe-i mahsusa-i ilahiye olup dem-i hilkat-i Âdem’den beri bu âlemde 
nice nice sanayi ve muhteraat icat ve ihdasına bâis olmuştur. Hele mukaddemleri nice şeyler 
türlü suûbet ve müşkilat tah�nda iken sonraları enva-ı suhulet ve menfaat-i müteaddidesi 
husûle ge�rilmiş�r. Ez-an cümle ezman-ı kadimede seyr-i sefain yalnız sevahil-i bahre 
münhasır gibi olduğu hâlde muahharan pusula fenni bulunarak ve haritalar yapılarak sefain-i 
cesîme inşa ve deryalar aşılarak ebhar-i adîdeyi seyr ü sefer ve nice nice ekalim ve cezayir 
keşfolunarak fütûhat-ı mütenevvia ve �caret-i külliye menfaa�ne mazhar [13] olunmuştur. 
Ez-mâ tekaddüm telif ve tahrir-i kütüb ve neşr-i ulûm müteassir iken sanat-ı tabaat 
bulunarak bu vecihle ne derece tahsil-i ulûm ve fünûn kesb-i suhulet etmiş�r ki tarifi hâsılı 
tahsil kabîlindendir. İdare-i umur-ı mülk ü devlet ve is�kmal-i mamuriyet millet ve memleket 
zımnında kavanin-i nafia vaz’ ve tesisi ve talim-i cünud-ı muntazama ve icad-ı barut ile imal-i 
enva-i edevat ve mühimmat-ı harbiye ile nice fütûhat-ı cesîme ve vukuat-ı azîme zuhura 
gelmiş ve bayağı bu şeyler âlemin hâl-i aslîsini bütün bir başka hâle koymuştur. Mukaddem-
leri beş al� bin sene müdde�e husûle gelmiş olan şeylerden ziyade beş al� yüz senede 
measir-i mütenevvia ve âsâr-ı külliye zuhura gelmiş�r ve muahharan dahi eslâfa reşk ü gıbta 
ve muasırîn ve ahlâfa menfaat ve memnuniyet-i müfritayı mucip olacak şeyler ki mesela 
vapur sefineleri ve demiryollar ve telgraflar ve kumpanyalar tabiriyle sermaye-i külliye vaz’ 
olunarak akd-i şirketle cesîm �caret ve vapurlar kuvve�yle enva-i destgâh ve fabrikalar inşa 
ve imaliyle türlü sanatlar [14] ve sair nâ-kabil-i ta’dad bunca menfaat ve hünerler lisan-ı 
Fransuval elsine-i umumiye i�haz ve müteaddit mektepler ihdas ve icat ve fünun ve tevarih-i 
gûnâgûn ve telifat-ı kesire tab’ ve neşir olunarak bu cihetle vüs’at ve kesret ve suhuletle 
is�hsal olunan türlü marifetler olup bunların fevaid-i azîme ve menafi-i umumiyesi tarife 
gelmez derecede olarak kırk elli sene ve belki daha az müddet içinde zuhura gelerek beş al� 
yüz seneden beri vukua gelen âsâra tefevvuk etmiş�r. Ve bunların cümlesi Cenab-ı Hakk’ın 
insana ihsan eylediği liyakat ve is�dat ve sa’y ve gayret ve ulûm ve fünun ve maarifin 
tahsiline ikdam ve dikkat semeresiyle kâffesi eşref-i mahlûk olan insan işidir.

 Mamuriyet-i mülk ve memleket kesret-i nüfus ve ziraat ve sanat ve sermaye ve 
�caret ve ahalice sa’y ve gayret ile hâsıl olur ise de bu dahi akıl ve ilme menut ve muhtaç 
olmakla tahsil-i malumata ikdam etmelidir. İşte bu şeylere şu iklim ve memlekete ve bu 
kavim ve millete münhasır denmeyerek kâffesine insan [15] işi nazarıyla bakılarak esbab-ı 
is�hsaline gayret eylemelidir. Zira � �الص�� ولو  العلم   ,buyrulmuştur. * İlmi tahsile çalış   اطلبوا 
Çin’de ise var ara, bul * musarraı bu kelam-ı vahy-i i�samın tercümesi olabilir, zira bu misilli 
teshilat teksir-i münasebat-ı milliye ve tevfir ve tezyid-i �caret ve mamuriyet-i mülkiyeyi 
mucip olmaktadır. Ve keyta ve keyta böyle sürat ve kesret-i sanayi ve ihdasata nazaran daha 
nice şeyler zuhura geleceği bedihiya�andır.
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 Muhibb-i sadık odur ki her vecihle kendisinden emniyet olunarak tarh-ı tekellüf 
olunup ez-her cihet ondan tahaffuz dâîyesinde olunmaya. Bu misilli muhibb-i hâs ve mü�e-
fik-i mahsus aleyhinde bir i�fak vuku bulur ise razı olmayarak mümkün mertebe hüsn-i 
muhafazasına ve imkân-ı zaman müsait olamaz ise bî-taraf durup bu hususta dahi kabul-i 
sarih göstermeyip nihayet mümkün olamaz ise muvafakat-ı zaruriye irae ederek sonra yine 
elinden ve dilinden geldiği ve �rsat düştüğü vakit dost ve mü�efiki hakkında her türlü 
muavenet-i mümkinede tecviz-i kusur etmeye. Dost ve muhiplerini teksir edip [16] adû ve 
husema teksirinden ih�raz ede ve hasbe’l-maslaha bazı adavet ve husume� hâsıl olan zat ile 
uzun uzadıya adavet tutmayıp a’dasını mertebe-i ye’se îsâl etmek usûl-i ih�ya�yeye muva�k 
olmadığından vesail-i münasibe ve i�zarat-ı layıka vukuunda terk-i husumetle izhar-ı mezâ 
mâ-mezâ ede ve kendinden sonra beka-yı namını mucip olacak measir-i hasene vaz’ına 
muvaffak olmaya gayret ede. Nefret-i âmmeyi ve halkın sıkılmasını müstelzim olacak hâlât-i 
menfure îkâıyla mebguz-i âlem olmaklıktan iç�nap edip herkese muktedir olduğu mertebe 
iyilik etmiş olduğunu ve hiç kimseye bilerek bi-gayrı hakkın bir gûne gadr ve zarar etmediğini 
muhakkak bilerek ömür sürmek gibi hüsn-i hâl olamadığından her hâlde memduh ve 
makbul-ı cihan olmaklığa sa’y-i firâvân eyleye. Hengâm-i ikbal ve idbârında müsavi hâl olup 
yani vakt-i ikbalde ne ziyade mesrur ve müteazzım ve ne de zaman-ı idbarda mükedder ve 
mütezellil olmayıp kader ve kısme�ne razı olarak asıl lazım olacak sefa-yı kalb ve i�bar ve 
namusunu vikaye ve muhafazaya cümleden ziyade dikkat eyleye. [17]

 Cemî zamanda fesat ve nifaktan ih�raz ve her hâlde ıslah-ı umur ve ihlas ile 
hayır-hâhlığı izhar ve ibraz etmelidir, zira i�fak-ı kizb ü düruğ misilli � haddi zâ�hi rezail-i 
hısalden olduğunda i�fak vardır. Bu rezileyi ir�kâp eden ukaladan olsa bile yine menfur-ı 
âlem ve mezmum-ı ümem olur. Hususiyle büyük zatlar beyninde ilka-yı fesad ve nifak etmek 
gibi muzır şey olamaz ve müna�k şahıs hiç bir mahalde nazar-ı hürmet ve kabulde görülemez 
ve bu cihetle elinden ve dilinden geldiği kadar salâh-ı zat ve hâl ve ıslah-ı umur ve ahval-ı 
gayret ve himmet edip memduh ve makbul olmaklığa sa’y ve dikkat etmelidir. Kendisinden 
büyüklere ta’zim ve tekrim ve muva�k-ı maslahat olan idare ve umurlarını ifa ve tetmim 
etmek ve akran ve emsaline hürmet ve riayet ve küçüklere şe�at eylemek mürüvvet-i insaniye 
âsârından olmakla bu hususlara sarf-ı zihn ve himmet etmeli ve mesalih-i vakıalarının imkân 
ve ik�zası üzere tesviyesine bezl-i makderet edip kat’an bunlardan im�na ve is�ğna sure� ve 
fütur ve im�nan hâlâ� gösterilmemelidir. Çünkü [18] bu misilli erbab-ı ih�yacın temşiyet-i 
umur-ı vakıalarına kudret-i mevcude olduğu hâlde tagarrur-ı nefsiye için onlardan rû-gerdân 
olunduğu hâlde miknet-i ik�dariye elden zayi ve telef ve böyle olan zatlara sonra bâis-i 
nedamet ve esef olduğu çok kere görülmüştür. Tesviye-i mesalih-i ibada merci bulunulmasını 
mahz-ı lu�-ı hak bilip ve hiç incitmeyip mümkün mertebe tanzim-i mesalihe himmet ve 
gayret etmek teşekkür-i nime�en madû�ur. İk�dar-ı hâle göre lede’l-hâce bazıları hakkında 
hüsn-i muavenet ve il�mas ve şefaat etmek dahi şerait-i mürüvvet ve insaniye muva�k 
olduğundan münasibi veçhile böyle hayırlı maddelerde diriğ-i himmet etmeyip müstehak-ı 
mükâfat olanlara lütuf ve inayet ve â�fet ve himayet ve sahabet muamelesini icra etmelidir.

 
⁴“İlim Çin'de dahi olsa talep ediniz.” (Hadis-i Şerif) Beyhakî, el-Medhal, I/392-393, h. 324; Şu’abu’l-Îmân, III/193-194, h. 1543. Metinde geçen Arapça ve 
Farsça cümlelerin gerek tercümesi gerek kaynaklarının tespiti hususunda desteğini esirgemeyen Dr. Öğr. Üyesi Ali Vasfi Kurt’a teşekkürlerimiz sunarız.
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 Uğur-ı din ve devle�e feda-yı can ve hubb-ı vatan ik�zasınca is�hsal-i saaadet-hâl-i 
mülk ü millet ve husûl-i mamuriyet-i memleket hakkında sarf-ı tab ü tüvan edercesine 
hizmet ve gayret ve kesb-i hüsn-i sabt ve şöhret ile ibka-yı nam oluna. Ve bir de ziyadesiyle 
sakınacak şeylerden birisi [19] dahi umur ve mesalihte iz’ac-ı nas ve ibad olmaya ye’s ve 
nefret ve taciz-i halk ve ibadı mün�c olacak hâlât-ı zulmiye ve gayr-ı layıkadan ih�raz oluna.

 Umurunda rehavet ve teseyyüb pek muzır olup böyle olan adamların işi ileriye 
varamayarak nihayet ahvali perişan olacağından her neye memuriyet zuhur ederse kemal-i 
gayret ve ikdam ve hüsn-i rü’yet ve temşiye�ne ih�mam oluna. Heva ve müşteheyata 
inhimâk dahi kişiyi işinden dûr ve türlü rezail ve fezayih ir�kâbına mecbur edegeldiğinden 
her türlü menhiyata inhimâktan mücanebet etmek elzemdir. Umur-ı idaresinde ehl-i kanaat-
ten olup her hâl ü kârda telef ve serefden mübaadet ve denaet ve hısset ve buhul ve zille�en 
mücanebet ederek vasat-hâl ile memduhü’l-haslet olup zira buhul ve hısset her ne kadar 
mezmum ise israf ve itlaf dahi o kadar makduh olduğundan başka kişi haddinden ziyade 
masarif-i beyhûde ile israf-ı mal eder ise elbe�e her türlü tamah ve ir�kâba mecbur ve bu 
mecburiyetle nam ve şan ve namus ve i�bar ve unvanına halel [20] verecek nice nice rezail-i 
umura tasaddi ve taaddiye bâdî olacağından her hâlde kâni ve bulunduğu hâle müteşekkir 
olarak haset ve hırs ve tamahtan ziyadesiyle hazer ede. Zira tamah ve ir�kâp sebebiyle nice 
nice erbab-ı ikbal ve i�bar mertebe-i âliye-i şeref ve cahlarından cah-ı idbara dûçar oldukları 
meşhut ve zahirdir.

 Hasbe’l-beşeriye mesalih-ı vakıada bilerek bilmeyerek kişinin bir gûne hatası zuhur 
eder ise hatasında ısrar etmeyip i�raf ile hakîmane suretle imkânı mertebe ıslah ve tadile 
gayret ederek mazarrat-ı hâliye ve â�yesinden devlet ve millet ve za�nı muhafazaya sarf-ı 
dirayet ve dikkat eyleye. Ve her bâr vukuat-ı zamaniyeden ibret alarak ve tecrübe-i maslahat-
ta ahval-i sabıkayı emsal i�haz ederek ahval-i mücerrebeyi tekrar nefsinde tecrübe etmek 
vadisinde bulunmalı ve hatası sebkat etmiş olan mesalihe ziyadesiyle dikkat ederek yine 
dûçar olduğu muhataraya bir dahi giri�ar olmaktan sakınmalı ve masarifat-ı zaruriyesinden 
fazla yeddine fazla mal geçer ise menfaat-i za�yesiyle beraber mamuriyet-i [21] mülkiyeye 
medar olacak şeylerin is�hsaline sarf eyleye. Ve ashab-ı hüner hakkında riayet ve erbab-ı 
ih�yac haklarında muavenet-i mümkünede bezl-i himmet ve her hâlde tatyib-i hâ�r ve celb-i 
kulûblarına sarf-ı mürüvvet ede ve kendine ve devlet ve mille�ne ulüvv-i himmet sahibi ve 
cümle hakkında hayr-hâh ola ve tavır ve muamelede ve lütuf ve sitemde erbab-ı ifrat ve 
tefri�en olmayarak ez-her cihet i�dal üzere hareket eyleye. Emr-i i�dal daima hayrü’l-umur 
olan evsat hâlidir. Bir şeyin iki ucu birleşir denir yani ifrat ve tefri�n fenalığı birdir, demekdir. 
Ahlâk-ı memduha bu iki hâlin ortasında bulunan mehamid ve fezaildir. Mesela, kuvve-i 
nâ�ka ve gazabiye ve şehvaniyenin saf ve vasatları hikmet ve şecaat ve iffet, canib-i ifratları 
cerbeze ve tehevvür ve fücur ve canib-i tefritleri gabavet ve cübn ve humûd olmakla etrafları 
rezailden mâdu�ur. Sehavet ve şecaat ve vakar ahlâk-ı hamideden olup bunların ifra� 
sefahat ve cüret ve kibir olup tefri� dahi buhul ve cübn ve mezele�r. İki tara� dahi mezmum 
ve medhûldür. [22] Erbab-ı cünha hakkında ik�za-yı hâle göre af ve merhamet ve reca ve 
şefaat ve muavenet edip insaf ve i�dalden hariç muamele-i ceza ve gadr ve garaz ve nefsani-
yet etmeye ve mesalih-i vakıada ne kendisi âharını iğfal ve ne de sairlerinin iğfala�na i�mat 
eylemeye ve bir maslahata hüsn-i mülahaza ile rey edip karar verdiğinde sebat ve metanet 
üzere olarak tereddüt ve televvün göstermeye ve re’yinde e�âr-ı zaîfe ashabından 
olmayarak kaviyyü’l-kalb ola ve umurunda nafizü’l-kelam olup lakin teferrüd-i dâîyesiyle 
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ifrat-ı nüfuz ve ikbalden iç�nap eyleye ve hakkında vahşet-i âmmeyi mucip olacak ef’al ve 
harekâ�an sakına ve rüfekasına ve halka daima emniyet-bahş olup mamafih kendisini 
is�hfaf dahi e�rmeyerek nazar-ı halkta mühîb ve muvakkar göstere ve dost ve hayırhâhları-
na emniyet-i tâmme ve kendinin harekât-ı vakıasından dolayı hayır ve şer ve nik ü bed vukuat 
ve mesmuat ve tahkika�an lazımü’l-ihtar olan şeyleri ifade etmek üzere ruhsat-ı kâmile verip
 böyle şeyleri mücrimlerden sual-i hâlden [23] hâlî olmayıp ve ifadat-ı vakıayı mizan-ı akl  ve 
dirayetle muvazene ederek ihtar ve hayırhâhlarından müstefit olarak muktezasına göre 
hareket eyleye ve bazılarının beyan-ı hâlde havf ve ih�raz eylediklerini derk eder ise derhal 
emniyet verip esbab-ı ih�raziyelerinin indifaıyla is�hsal-i malumat ve ı�la-ı ahval-i vukuata 
sarf-ı rü’yet eyleye ve mesalih-i vakıada cihet-i hileyi bilip lakin kendi hile ve iğfala� ir�kâp 
etmeyip ve cemî zamanda mün�c-i vehamet olduğu üzere fart-ı müdahine ve iğfalata 
aldanmayıp daima sıdk ve is�kamet ve adale� kendine müsteşar-ı mutlak ve refik-i sadık 
mesabesinde i�haz edip hâlen ve is�kbalen menfaat-i za�ye ve mahzuziyet-i nefsiyesi 
husûlü için muzır olan şeylerden iç�nap eyleye ve ahval-ı mülkiyeyi daima taharri ve sual ve 
erbabından tahkikten hâlî olmayarak ref’ ve tanzimi lazım gelen maslahatlar olduğu hâlde 
ıslah ve tadil ve tesviyesine müsaraat eyleye ve mugayir-i nizam ve mahall-i asayiş-i mülk ve 
enam olacak [24] mevad-ı muzırra ve mefasid-i reddiye zuhurunda derhal men’i vesail-i 
lazımesinin is�hsaline ikdam ede ve bu şeylerde daima ma-dûnî olanlara hüsn-i misal 
göstere ve her hâlde teb’a ve zîr-destan ve kâffe-i ibadullahın teshil-i havayic-i zaruriyelerini 
mucip olacak şeylere ez-her cihet dikkat oluna. Bir de devlet memurlarına ziyade mühim ve 
elzem olan madde azil korkusuyla ik�za-yı maslahata muzır hareke�e bulunmamak�r, zira 
icab-ı hâle göre âdî azilde beis yoktur. Yine sâye-i hazret-i şahanede nasbolunur. Ashab-ı 
menasıba göre en ziyade havf olunacak şey rütbe-i sadakat ve mertebe-i aliye-i namus ve 
haysiye�en azlolmak�r. Buna da ekseriya tamah ve ir�kab-ı beliyesi ve sair türlü harekât-ı 
reddiye-i rezilesi sebep olur. Mansıp ve memuriye�en azlin yine nasb ve ibkası kabil değil ise 
de hadd-i enkerde rütbe-i sadakat ve haysiye�en mazul olanların nasbıyle iade-i i�barat-ı 
sabıkaları müşküldür. Bu cihetle ukala-yı memuriyet her şeyden fazla vikaye-i namusu ve 
i�barlarını gözetmek farz-ı ayn mesabesindedir ve maiye� memurlarının dahi [25] tahkik ve 
ıslah-ı hâllerine dikkat ede. Velhâsıl memuriyet-i devle�en bulunan zevat âkil ve mutedil ve 
malumatlı ve sadık ve hayırhâh ve insaniyetli olup evsaf ve harekât-ı meşruha ile mevsuf 
olarak hilaf-ı ahvalden ih�raz ve iç�nap ve mübaadet eyleye. Zira erbab-ı malumat ve 
mütalaaya göre sıfat-ı meşruha üzere hareket eden zevat hem kendine ve hem de bulunduğu 
devlete hayırlı ve aksi hâlinde bulunan ne kendine ve ne de devlet ve mille�ne hayrı olur. Bu 
maddelerde edille ve berahin iradı hâsılı tahsil kabîlinden olup erbab-ı malumat ve tecrübeye 
göre cümlesi müsellemdir ve dostlar arasına ilka-yı husumet ve fesat etmeyip cemî zamanda 
fesat ve nifaktan ih�raz ve her hâlde ıslah-ı umur ile hayırhâhlığı izhar ve ibraz etmelidir. Zira 
erbab-ı nifak velev ukaladan olsa bile yine menfur-ı âlem ve mezmum-ı ümem olur. Hususi-
yle büyük zatlar beynine ilka-yı fesad etmek gibi muzır şey olamaz ve müna�k şahıs hiçbir 
mahalde nazar-ı hürmet ve kabulde görülemez. Bu cihetle elinden ve dilinden geldiği kadar 
[26] salâh-ı zat ve hâle ve ıslah-ı umur ve ahvale gayret ve himmet edip memduh ve makbul 
olmaklığa sa’y ve gayret eylemelidir.

 Bazı mevadda mücerret sözüm olsun veyahut garaz ve nefsaniyet ve vikaye-i zat ve 
mesned-i menfaa� bulunsun diye rahne-i mülk ve devle� mün�c olacak şeyleri kat’an tecviz 
etmeye ve icra-yı garaz için yalan ve i�ira ve iğfal misilli bilahire mahcubiye� mucip olacak 
ef’al ve akval-ı reddiyeye cesaret eylemeye. Mesalih-i vakıada ve herkesin tesviye-i umurun-
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da buhul ve denae� ir�kâp etmeyerek elinden geldiği kadar mürüvvet ve fütüvvet ve 
muavenet muamelesini icra eyleye ve heva ve hevesi ir�kab-ı maasîye mükib olmaya. Her 
hâlde iffet ve vakarı mutat eyleye, hususan katl-ı nüfus ve gasb-ı emval ve hetk-i ırz ve 
namusu ve tecrim ve zulüm ve taaddi ve ahz-ı rüşvet ve bilâ-mucib kesr-i kulûb misilli 
mezalim-i azîme ve menhiyat-ı kabîheyi vechen mine’l-vücuh ir�kâp etmeye ve bu misilli 
mevadd-ı nâ-meşruaya i�ba ve müteallika�na zinhar rû-yı müsaade ve tesamüh göster-
meye ve her hâlde müteallika�nın dahi etvar-ı [27] mergube ve i�daliye üzere hareket 
etmelerine dikkat ve nezaret eyleye ve umur-ı memuresinde betaet etmeyip leyl ü nehar 
ikdamat-ı mütemadiyede kusur etmeyerek mesalih-i mülk ve mille� her bâr kendi mesalih-i 
mahsusasına tercih ve takdim eyleye ve umur-ı memuresine müteallik mevadda ve hususan 
ahval-i âleme dair şeylere tahsil-i vukuf ve malumat etmekten ve taharri ve tecessüsten hâlî 
olmaya. Hile ve fesatlı şeyleri tahkik ile mekr-i düşmen ve bedhahdan emin olmayarak ve 
hemîşe mütebassır ve âgâh olarak ve kendisiyle husumet-i şedidesi sebkat etmiş olan 
eşhasın pek de temellukat-ı ebleh-firibânesine aldanmayarak sahihan kizb olan müdaheneyi 
kabul etmemeli. Zira öyle müdahene vehame� mün�c olur bir hile ve hud’adır. Bu cihetle 
ih�yat-kârâne muamele edip ancak kendisi dahi hile ve tezvirat yoluna sapmayarak âkilane 
ve müstakimane reviş ile hakîmane muamele ve hareket ve eşhas-ı mechule ve mezmume 
ile kesret üzere ih�lat etmeye ve etvar-ı laubalîyanede bulunmaya ve her hâlde devlet ve 
millet ve dostlarının hayırhâhı olarak kimse [28] hakkında bedhah olmaya. Erbab-ı câh ve 
ikbal eğer halka buhul ve tekebbür ile izhar-ı sû-i muamele ederse nimet ve cahını zevale 
vermiş olur ve tesviye-i mesalihte usanmak sure� gösterir ise şeref ve câhı zayi olması 
mücerrep�r. Bu cihetle ashab-ı hâcât ve mesalihi yanına gelmekten men ve def’ etmeyip 
ifade-i meram ve maksutlarına ruhsat ita eyleye. Ekseriya ve mümkün olur ise daima ukala 
ve erbab-ı tecrübe ile ülfet ve muhabbet edip kötü ve mezmum adamlarla mecaliseden 
mücanebet etmek kişiye farz mesabesinde bulunduğundan böyle şeylerden ve hususiyle 
mezanne-i töhmet olan maslahat ve mevkide bulunmaktan ziyade i�ka edip her bir şahıs 
kendi kabaha�ni cümleden ziyade bileceğinden kişi nefsi önünde hiçbir şey ile mü�ehem ve 
mâyup olmamaklığa dikkat etmelidir. Hâsılı nefsinin önünde ve kalbinin tasdik ve şehadet 
edecek menzilesinde her türlü töhmet ve kabaha�en sakınmalıdır ve bunun çare-i müessire-
si dahi her ne kadar büyüdükçe kişi kalbine mehafet-i ilahiyeyi o kadar ziyade ilka ve iğraz ve 
nefsaniyet ve fesa�an [29] fuadını tasfiye ve tathire sa’y-i evfa etmek�r.

 Her ne kadar umur-ı diniye ve mezhebiyede salabet ve metanet tavr-ı memduh ise 
de taassup hâl-i tahsin olunacak meslek değildir. Çünkü riya ve taassup sıfat-ı makbuleden 
olmadığından başka taassup zat ve maslahat ve mülk ve milletçe nice nice mazarrat, türlü 
türlü hasaretlere sebep ve bâdî olduğu bedîhîdir. Bu cihetle mücerret taassuba mebni, 
hayırlı ve menfaat-i mülk ve mille� mün�c olur hâlât-ı haseneyi terk ve tehir etmemelidir. 

 İlim bilmek demek olduğundan her şeyin iyisini öğrenmek ve bilmek sıfat-ı insani-
yece en makbul hâl-i im�yaz olduğundan kişi bilmediği şeyi öğrenmeye heves ve sa’y ve 
gayret etmelidir. Okuyup yazmayı ve sair her nev’ hüner ve sana� tahsil etmek ve iyisini 
öğrenmek meziyet-i insaniyeden mâdut ve fevaid-i adîdesi müsellem ve meşhu�ur. Bu 
cihetle her türlü tahsil-i maarif ve sanayie insan himmet etmelidir. Hususiyle ziraat ve sanaat 
ve �caretle kesb ü kâr ve taayyüş ve is�hsal-i [30] sermaye ve servet etmek esbabına 
teşebbüs ederek emr-i taayyüşte bütün bütün devle�ne yüklenmemelidir ve kendi hüner ve 
sana�ndan is�fadeye gayret etmelidir. Zira kendisince hiçbir gûne husûl-i menfaate 
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teşebbüs etmeyerek yalnız hükûmet sır�ndan geçinmek sure�ne hasr-ı hâl eden eşhas 
faideli teb’adan addolunamaz. Devlet ve mille�nden maaş ve vazife ile taayyüş eden zevat 
dahi aldıkları vazifeleri nice zahmet ve meşakkatler ile husûle geldiğini her bâr mülahaza ile 
buna teşekküren vazife-i umûr ve maslahat ve farîza-i zimme� layıkıyla idare ve devlet ve 
mille�ne hüsn-i hizmetle mukabele ve ifa-yı hukuk-i nimet etmelidir.

 İnsan olana göre yalnız kendisinin tahsil-i malumat ve kemalat etmesi kâfi olmayıp 
ahla�nın yani evladının terbiyesine dahi çalışmalıdır. Zira bir hayr-ı halef ye�ş�rmek insanca 
pek büyük eser bırakmak�r ve ip�da bir adam evladına padişahının hayırlı teb’asından 
olmak sıfa�nı ik�sap e�rmek ve devlet ve mille�ne bâr olmayacak suretle geçinecek yol 
bulacak terbiyeyi vermek lazımdır. Liyaka� olmasa bile medar-ı taayyüş bulur ümidiyle 
oğlunu bir tarik-i devlete koyan babanın ne oğluna [31] ve ne de peder-i müşfik-i manevîsi 
olan devle�ne hayrı olur. Bir baba ve anaya göre oğlunu liyakatsiz olarak ve mü�ehirane 
bâb-ı devle�e geçindiğini görmekten marifetli bir çilingir görmek daha hayırlıdır. Kız evlada 
hüsn-i terbiye vermek lazımdır, zira onlarca dahi kemalat-ı cevherden ağır hülliyat olduğun-
dan başka âguş-ı mâder insanın en evvelki mektebi olmakla �fl-ı nevzadını hüsn-i ahlâk 
sütüyle infak eden ümmeha� ye�ş�rmek mille�ne ve insaniyete en büyük hizme�r.

 Kişi kendinden sinnce ve rütbe ve memuriyetçe büyüklere hürmet ve riayet ve 
umûr-ı lazıme ve makbulede itaat etmek dahi âdâb-ı mer’iye ve şerait-i insaniyedendir. Bu 
cihetle insan her hâlde hüsn-i idareye dikkat edip böyle şeylerde yalnız rütbe-i za�yesiyle 
ik�fa etmeyip evlat ve ahfad ve sairini nev’i olan ibad hakkında dahi hüsn-i hâl ve âdâb ve 
menfaa� mucip olacak şeylerin elinden geldiği mertebe husûlü esbabına gayret etmelidir ve 
her şeyde mutlaka kendi hazz-ı nefsi ve nef’-i za�sini gözetmeyip devlet ve millet ve mem-
leke�nin her türlü menafi-i lazıme ve saadet-i daimesini müstelzim olacak şeylere sa’y ve 
mertebe ve memuriyet ve hizme�nin ik�zası derece çalışmalıdır. [32] Hâsılı iyiliklerden nice 
nice hayır ve menfaatler ve fenalıklardan türlü türlü mazarratlar zuhura geldiğini ve geleceği-
ni daima düşünüp her hâlde devlet ve millet ve memleke�ne ve belki kâffe-i ibadullaha iyilik 
etmek niye�ni ve bu meslekten kat’an feragat etmemek e�ârını kalbinden hiçbir vaki�e 
çıkarmayıp mümkün oldukça fiilen dahi icrasına himmet etmelidir.

 Tezyinat-ı zahire-i za�ye insana göre me�aret-i sahiha olmadığından böyle 
beyhude olacak şeylerde israf ve itla� kişi tecviz etmeyerek hâline münasip sure�e hareketle 
ve bulunduğu mülk ve mille�n mahsulat ve imala�na rağbetle husûl-ı mamuriye�n esbab-ı 
lazımesi is�hsaline medar olmaklığa çalışmalıdır ve ashab-ı dirayete göre aklının erdiğini 
yapıp nefis ve mizacının istediğini icra etmemelidir.

 İnsanca memduhiyet-i sahihayı mucip olan ahlâk-ı hasenenin güzidesi sıdk ve 
is�kamet olup her hâl ve umûrda kişi is�kame� il�zam etmeli ve hila� yola gitmemelidir ve 
her ne kadar is�kamet yolu tenha yol ise de [33] tarik-i müstakim olduğundan câ-yı selamet 
ondadır. Her kimse ki câh-ı sıdk ve is�kame�en udul eylerse ya nedametle tarik-i sevab ve 
müstakime avde�ni veyahut vadi-yi zarara dûçar olmasını mün�c olur.
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 .mefahimi üzere doğruluk dü cihanda bâis-i selame�r  (النجاة �� الصدق) (السالمة مع االستقامة)
Dost odur ki sana doğrusun diye dost değildir o ki doğrusun demeye (صد�قك من صدقك ال من 
 mealince akval ve ef’alde etvar-ı müstakimane üzere hareket etmelidir. Her ne kadar  (صدقك
sıdk tara�nda zahiren hatar görünür ise de yine sıdk-ı kelamı ih�yar lazımdır, zira necat 
ondadır ve ne kadar kizbde menfaat-ı sûrîye müşahede olunsa bile zarar ve muhatarası 
mücerrep�r. Cemî maslaha�a hak ve is�kamet birdir. Kelimat-ı sadık makbul-i enam ve 
akval-i kâzibe cemî edyanda haramdır (§) * مكن فحش ودروغ وهزل پ�شه * Ancak insanı tarik-i 
is�kame�en inhiraf e�ren maddeler ya muhabbeten bir za�n mücerret rızasını tahsil etmek 
veyahut rızasının hila�nda bulunur isem infial eder de hakkımda zararı vuku bulur [34] 
mülahazasıyla gadrindan korkmak veyahut bir menfaat-i mahsusa ve müştereke is�hsal 
etmek için olabilir. Tahsil-i rıza ve menfaat niye�yle olan şeylerin terk ve icrası emr-i ih�yarî 
ise de def-i mazarrat için olan muvafakat-i zarurî kabîlinden olmakla bu hâl vukuunda insan 
nihayet muhafaza-i za�ye daire-i meşruasından hariç hareke�e bulunmak kâr-ı âkildir. 

 Merd-i âkile göre umûr-ı vakıada hazm ve ih�yata riayet etmelidir. Bidayet-i 
maslaha�a fikir ve mülahaza edip acele ve tehalük etmemelidir. (Beyit) * Kâr-ı evvelde kişi 
akıbet-endiş gerek * Her işin âkıbe�n âkile der-piş gerek * Zira encamını mütalaa etmeksizin 
mübaşeret olunan hususlara ekseriya hatalar ve sû-i ne�celer vukuu tecrübe olunmuştur. Bu 
cihetle teenni üzere hareket şiar-ı ih�yat-kârîdendir. Her umûrda ih�malat-ı akliyeyi mülahaza 
ile bir hâlin hudusundan evvel ik�za eden tedbirini ter�p eylemek mukteza-yı hazmdır. (§) * 
E� hazm ü ih�ya� pişe erbab-ı ukul * ve tecrübe-i sahihası [35] hâsıl olmayan şahsın iddia-yı 
sadaka�ne i�mat etmek mugayir-i hazmdır. Sûü’z-zan min el-hazm * د �مان� و  م�اش  نفس   �د 
 Zira badehu vukua hile ve tedbir-i kâr-ger tesir olamaz. Şu kadar tekâsül ve betaet ve *   �اش
maslahatça fevt-i �rsat etmek dahi muzırdır. Âkil olan �rsa� fevt eylemez, nice umûr olur ki 
tesamüh ve tekâsül sebebiyle sû-i hâli ne�ce verdiği mücerrep�r. O hâlde teessüf ve nedamet 
müfid olmaz. Nedamet acısı gibi ziyade teessüf edecek elem-i ruhanî olamaz (§)پش�ما�� چه سود 
 İadesi müstahil olan umûr-ı teessü�en insana bazı hâlât-ı müessire hâsıl *   آخرچودراول خطا كردى
olur ki o hâlet umûr-ı â�ye ve hususat-ı sairenin ıslah ve tedbirinden kişiyi âciz eder ve ziyade 
teessüf nefse dahi mazarrat iras eyler. Maziye teessüf ve is�kbali ümit etmek abes olarak âkile 
göre hâl-i hazırdan is�fade etmelidir. Bir maslaha�a �rsat fevt olduğunda beyhude teessüf 
etmeyerek cihât-ı saire ile iade-i mâfâta gayret oluna ve hasbe’l-beşeriye mesalih-i vakıada 
bilerek bilmeyerek bir gûne hata [36] zuhur eder ise hüsn-i ıslahı esbabına i�na oluna. Bu 
cihetle mesalih-i vakıada sû-i tedbir ve kubh-ı ef’al ve zat ve rütbe ve memuriyete yakışmayan 
her nev’ harekât ve a’malden ih�raz etmelidir.

 Umûr-ı vakıada sebat ve metanet insanca büyüklük sıfat ve alame�dir. Televvün ve 
tereddüt za’f-ı akl ve noksan-ı dirayet eseridir. Bir maslahata şürû ve mübaşeret olunduğunda 
onu itmama ye�ş�rmeli ve bir söz ve re’y vukuunda hila�na kelam ve hareket etmemelidir. 
Tereddüt-i hâl sebebiyle nice umûr-ı mühimme muhtel ve müşevveş olur. Bu cihetle insan-ı 
kâmil re’yinde musib ve me�n ve sabit olmalıdır. Lakin mugayir-i akl-ı selim re’y-i nâ-savabda 

⁵ Necat sıdktadır. Cürcânî, Ta’rîfât, thk. Muhammed Sıddîk el-Minşâvî, Dâru’l-Fadîle, Kâhire, ts. s. 121. Selamet istikamet iledir. (Erduvânu’l-Asgar) Seâlibî, 
el-İ’câz ve’l-Îcâz, nşr. İskender Âsâf, Birinci Baskı, Mısır, 1867, s.50.
⁶ Dostun sana karşı doğru olandır, seni doğru kabul eden değil.
⁷ Küfür, yalan ve şakayı âdet edinme.
⁸ Kötü huylu olma ve su’i zanda bulun!
⁹ Başta hata yaptığından, son pişmanlığın faydası olmaz.

⁵

⁶

⁷

⁸

⁹
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ısrar ve inat etmemeli, zira beyhude inat ve ısrar türlü türlü müşkilat-ı umûra sebep olduğu 
mücerrep�r. Taannüt, noksan-ı akla ve her şeye uymak dahi za’f-ı re’ye delil-i kavîdir. Umûr-ı 
is�’mal-i hile ve desise ve iğfal ekseri husûl-i metalib ve mekasıda bâdî olur ise de 
ne�cesinde vehame� mucip olduğu tecrübe olunmuştur. Adem-i nifak ve hile emniyet-i 
kalbiye ve selamet-i za�yeyi müstelzim olur. Mualecata zehir [37] karış�rıldığı gibi bazen 
hasail-i memduhada lede’l-hace hiyel-i makbule is�mali dahi lazıme-i ih�yat ve diraye�en 
addolunabilir. Bazı haslet-i zemîmesi olan bütün bütün şayan-ı takbih olamayıp lakin hiçbir 
gûne sıfat-ı memduhası olmayan şahıs müstehak-ı zem ve takbih olur. Hud’a-ı bedia kişi 
a’dâsının medar-ı is�nad ve ik�darı olan dostunu kendisine düşman edip onunla muzaffer ve 
nail-i matlab olmak�r.

 Mesalih-i vakıa-i mühimmede meşveret umûr-ı mesnune ve makuleden olup kişiye 
meşvere�en efdal mutemet ve mevsuk dost olamaz. İnsan hasbe’l-beşeriye re’y-i hoduyla 
gördüğü maslaha�a isabet edemeyip ekseriya hatada bulunur * Beyit * Mütefavit olur 
elbette  ukul  * Meşveretle bilinir her makul *  mısdakınca   ictima-ı erbab-ı  ukul  ile 
re’yde cihed-i  savab  zahir  olur,  lakin  meşveretle  gördüğü  işlerde  hata  nadir  vuku  bulur. 
المشورة * ترك  مع  صواب   Vakıa meşveretsiz hatalar çok olur, meşvere�n şart-ı azamı *  ال 
meşveret olunan [38] ukala ve mu’temen zatlar ve mevsuk ve mutemed olup buhul ve cübn 
ve hırs ve tamah ashabıyla müşavere etmek caiz ve münasip değildir. Müsteşar olan zat dahi 
cahil ve müdahin olmayarak hak ve savab ve emniyet üzere re’y ve mütalaasını beyan 
etmelidir. Hüsn-i tedbir her bir maslaha�n hakika� üzere garaz-ı âhar karış�rmayarak 
mülahaza-ı sahihası beyanıyla doğru re’y etmek�r ve is�şare olunan kimsenin re’yi tab’ına 
muva�k gelmez ise gücenmemelidir ve hususan mesalih-i devle�e olunan meşveretlerde 
kendisinden küçük bir adamın makul olan bir re’y ve i�razını kendisine cünha addedip 
darılmak caiz değildir, zira her meşverete dâhil olanların bildiğini ve bildiğinin doğrusunu 
söylemeleri lazımdır. Meşvere�e tecebbür amelde olan tecebbürden ziyade nâ-makbul ve 
gayr-i makuldür.

 Sabır, nev’-i benî Âdeme pek lazımlı şeydir, çünkü ik�za-yı gerdiş-i nâ-hemvar 
cihe�yle insan avarızat-ı kevniyeden hâlî olamaz, derhal çare ve tedbiri bulunamayan 
maddelerde [39] sabır ve tahammülden  başka  çare  olamaz ( الظفر  ve (الص�� يورث 
 Vuku-ı havadisa�a sabır ve sebat üzere nail-i meram olur. Böyle şeylerde      (من ص�� وصل المراد)
acele nedame� mün�cdir. Nitekim (ثمرة العجلة الندامة)    denilmiş�r * Beyit * Def’ etmeye �r-i 
sitem gerdiş-i çarhı * Âlemde tahammül gibi hergiz siper olmaz * Umûrda acele encamı 
kabih ve vahim ve eseri mezmum bir vasıfdır ki ne�cesi hiffet ve tehevvür ve nedamet olup 
zelel ve hatadan hâlî değildir. Teenni ve teemmül hüsn-i husûl-i merama bâdî ve tacil ve şitab 
ise bilahire nedamete müntehi olagelmiş�r. * Beyit * Teenni pişe-i kâr-ı ekhandır. * Teemmül 
bâis-i emn ü emandır. *
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¹⁰ İstişare etmeden hiçbir şey doğru olmaz. (Hz. Ali) Bâ’ûnî, Cevâhiru’l-Metâlib fî Menâkıbı’l-İmâmi’l-Celîl Ali b. Ebî Tâlib, thk. Muhammed Bâkır 
el-Mahmûdî, Macma’u İhyâi’s-Sekâfeti’l-İslâmiyye, Kum, 1415, II/151, h. 62.
¹¹ Sabrın sonucu zaferdir. (Hz. Ali) Luis Şeyho, Mecâni’l-Edeb fî Hadâiki’l-Arab, Dördüncü Baskı, Beyrut, 1886, II/68. Sabreden muradına erer.
¹² Acele işten pişmanlık doğar. (Amr b. el-Âs) Mubârekfûrî, Tuhfetu’l-Ahvezî, Dâru’l-Fikr, yy. ts. VI/153.
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 Hukuk-ı akraba ve ahbabı gözetmek şiar-ı insaniyet ve âsâr-ı refah ve mürüvvet 
ve fütüvve�r. Riayet-i hukuku olmayan şahıs insandan mâdut değildir. Kişi karabet-i za�ye 
ve münasebet ve muhabbet-i mahsusası olan zevat hakkında her türlü levazım-ı vefakârîye riaye�e 
kusur etmemeli, dostân beyninde hâsıl olan husumet bayağı husema ve a’da meyanında 
olan adavetden ziyade şedid olacağından kişi muhafaza-i hulûs ve muhabbe� [40] il�zam ile 
husume� mün�c olacak esbabın vukua ge�rmesinden ih�raz etmelidir. Muhabbet-i kaviyesi 
olan za�n husume� dahi şedid ve müessir olur. Muavene�ne muhtaç olunan za�n ahlâk-ı 
hamidelerinden ziyade ahlâk-ı zemîmelerini bilmek lazımdır. Hususan tahdis-i nimet en 
büyük fazile�r. Ne kadar küçük olur ise olsun birinden bir iyilik görüldüğünde feramuş etme-
melidir. İnsan iyilik gördüğü adamın birinden bir bahş görse bile yine lü�unu unutmamalıdır. 
Bir matlabın kesbi her ne türlü sa’b ve düşvar ise de bade’l-husûl onu muhafaza etmekten 
âsândır. Zira nice umûr olur ki i�fak-ı baht ve saadet-i tali’ ile zahmetsizce hâsıl olur, ama 
bî-tedbir mazbut ve müstemir olamaz.

 Ulüvv-i himmet ve hüsn-i sabt ü şan ve is�ğna gibi hâlât-ı memduha olmadığından 
her hâlde insan-ı kâmil böyle hareket etmeli; menfaat-i mahsusa ve mazarrat-i za�ye gelip 
geçer şey olarak mazarrat-i sâriye ve daimeden sakınmalı (ت همته عظمت ق�مته  Beyit *   (من ك��
 ve menafi-i umumiye ve müstemireyi  *    همت �لند دار كه نزد خدا و خلق �اشد �قدر همت تو اعت�ار تو*
kazandırmaya himmet eylemelidir. Himmet-i âliye ve azîmet-i sadıka ashabına göre niyet-i 
kat’iyesine vusul her ne esbaba menut ise hiçbir gûne mevani’e bakmayıp is�hsal-i merama 
ikdam etmelidir. Ulüvv-i himmet bâdî-i şan ve şöhret ve kanaat ve iffet bais-i saadet-hal ve 
rahat olagelmiş�r. * Bülend himmet ve âli nazar gerek âdem * Uluvv-i cenab her şeye malik 
olmak için her şeyden is�ğna gösterir * Âdemi yümn-i himmet-i âlî iki âlemde kâmrân eyler * 
İnsan beyninde kesb-i iş�har etmek sebepleri hubb-ı şan ve şeref ve mahcubiye�en havf ve 
kesb-i kudret ve refah etmek emeli ve sairine tereffu eylemek garazı ile olabilir. Hubb-ı câh 
ile i�dal bir yerde cem olamaz. Büyük adam olmak için hiçbir �rsa� fevt etmemeli.

 Erbab-ı dirayet olan zat izhar-ı malumat etmekten ziyade ahz ve teksir-i malumat 
ve ik�sab-ı vukuf ve kemalat etmeye daha ziyade sa’y eder. İnsanın en iyisi kendine layık 
görmediği hâlât-ı reddiye [42] ve muzırrayı benî nev’i hakkında dahi tecviz etmez ve za�na 
istediği keyfiyat-ı hasene ve nafiayı sairine dahi talep ve arzu eder ve za�na fenalık edeni 
mutesaddır ise kendisine ih�yaç hâline ge�rip muamele-i lu�iye göstermek dahi eser-i insani-
ye�en mâdu�ur. Hukuk-ı ülfet ve muhabbe� dahi muhafaza edip feramuş eylememeli ve 
bilâ-mucip izhar-ı adavet etmemelidir. Bi’l-farz bazı mertebe ehibbadan sitem görülse bile 
tegafül göstermeyip o misillileri mahcup etmek husumet eylemekten münasip�r. * Beyit * 
Kimseye etme adavet izhar * Şayet ol dostun olur âher kâr. *

¹³ Kimin himmeti büyük olursa onun kıymeti de muazzam olur. (Hz. Ali) Muhammed er-Rîşehrî, Mîzânu’l-Hikme, Dâru’l-Hadîs, Kum, 1422, XI/4593, h. 
21301.
¹⁴ Büyük gayret sarf et! Çünkü Hakk'ın ve halkın gözündeki itibarın, gayretin kadardır.
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 Hüzün ve keder vücuda dahi eser eder zarardır. İnsan mümkün mertebe keder 
etmekten nefsini hıfz etmeli, ekdar-ı e�âriyenin medar-ı taklil ve tesliye� muasırlarından 
daha ziyade giri�ar-ı ız�rab olmuş olanların ahvalini mülahazada bulunmakla hâsıl olabilir. * 
§ * Bir hâl var mı onda nihayet görülmedi * usr yesr ile tev’em olduğundan insan müteselli 
olmalı * Beyit * Kendüye mihne� zevk etmedir âlemde hüner * Gam-ı şâdî-i felek böyle gelir 
böyle gider * [43] Sebat ve metanet-i kalbiyesi olan zat ikbal ve idbarın kendisine bir gûne 
tesiri olmadığını izhar eder ve akıl ve diraye� olan ikbal ve idbarı hengâmında müsavî olup * 
Beyit * Âdem odur ki etmeye tağyir vaz’ını * İkbal ü baht kendüye yar olmuş olmamış * 
vekar-ı daimî ile ırz ve şeref ve namusunu muhafaza eyler. Ehl-i ırz olan adam erbab-ı ırz ve 
namus indinde mahcup olmayandır. Mâye-i akl ü diraye�en bî-nasip olan şahıs mazhar 
olduğu ikbal kendinde mevcut olmayan kadr ü haysiyete haml ile sermest olarak dost ve 
düşmanı indinde menfur olur. İnsanı tedip edecek şeylerin akdemi nefsini şeheva�an yani 
dilediği şeyden mendir ve umûrunda heva-yı nefsaniyeye tebaiye�en ziyade muzır şey 
yoktur. * ال �د لالق�ال من اد�ار    * İkbale idbar teâkup etmesi umur-ı mücerrebeden olmasıyla 
kişi idbarın esbab-ı vakıasını zaman-ı ikbalde mülahaza edip * Beyit * Tamam-ı ikbal eder 
insanı ilka câh-ı idbara * Olur ü�ade-i hâk-i heba meyve kemalinde * tahsil ve tedarik etmeli. 
Zira ikbalde iken idbarın [44] zuhurundan gafil olarak esbab-ı kâ�ye ve maniasını 
kable’l-vuku is�hsal edemeyip de hemen hin-i zuhurunda def’ine çalışır ise hiçbir şeye 
dest-res olamaz. Fezail-i memduhanın imali hengâm-ı idbardan ziyade zaman-ı ikbalde lazım 
gelir.

 Gayret ve hamiyet herkese pek elzem olan sıfat-ı memduhadandır. Hamiyetsiz olan 
şahıs insandan mâdut değildir. * § * Bî-gayret olan behime yeksandır * Ez-her cihet akran ve 
emsaline faik olmaklığa ve her türlü muhafaza-ı namusuna çalışan ashab-ı gayre�en olur ve 
himmet-i  âlîye  sahipleri  bu  hasle�e   bulunur * § *   ت �دست آورد نام ون�ك Bir  kimse   *   زغ��
ehl-i gayret olmaz ise i�barat-ı sahihaya dahi nail olamaz ve umûr-ı mühimmeye ve�-i 
murad üzere nizam ve temşiyet veremez.

 Sahibine en ziyade elem ve mezemme� müverrris olan ahlâk-ı reddiyenin eşeddi 
hase�r. Sair ağraz ve ef’al-i nefsaniye ikrar olunur ise de haset insana şu mertebelerde 
hacale� müstelzim olur ki ikrarını hiç [45] bir vaki�e kimse istemez. Haset cese�e bir ateş 
gibidir ki hâsidi daima yandırır. Mahsudunun vakt-i sürurunda mağmum ve mütenaim ve 
merzuk olduğu zaman mükedder ve mehmum olması hâside azim cezadır. Büyük zatlar 
beyninde nifak ve muhasede zuhuru umûr-ı cesîmede mazarrat-ı azîmeye sebep olabilir. * 
Beyit *  Hased-i kalb-i adüvv lu�la olmaz zail * Sengde muzmer olan âteşe âb etmez eser. * 
Evsaf-ı zemîmeden ziyade hasail-i hasene mucip haset ve bâdî-i buğz ve adavet olur. * Her ne 
denli hasûda lu� etsen * Ka� gönlündeki hased gitmez * Seng ü âhen içindeki nârı * Âb ile 
kimse müntafi etmez. * Hasûd olmamak kâffe-i evsaf-ı memduhaya mukaddemdir.             
الحسد) الشعار   Bu hasailden akbeh ü bed nimet-i-i âhara izhar-ı hased olur, her ( § )    (ب�س 
devlet ehlinin hasudu * mantukunca erbab-ı hüner ve marifet ve ashab-ı câh ve devlete pek 
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¹⁵ Her gelişin bir de gidişi vardır. (Ebû Amr b. Giyâs) Ebû İshâk el-Bûnisî, Kenzu’l-Kitâb ve Müntahabu’l-Edeb, thk. Hayât Kârra, el-Mecma’u’s-Sekâfî, 
Ebûzabî, 2004, I/488.
¹⁶ Nam ve iyilik gayret ile kazanılır.
¹⁷ Hasletlerin en kötüsü hasettir. Meydânî, Mecma’u’l-Emsâl, thk. Muhammed Muhyiddîn Abdülhamîd, Matba’atu’s-Sunneti’l-Muhammediyye, yy. 1955, 
I/120.
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çok hased eden bulunur. Lakin ashab-ı dâniş ve şuura göre hasûd olmayıp tahsil-i hüner ve 
kesb-i haysiyet etmeye sâ’î ve gayur olmalıdır. 

[46] Zulm ve taaddi seyyiat-ı azîmeden olup mezalim ve taaddiyata ve sefk-i dimâ ve 
huzuzat-ı nefsaniyyeye ziyade iptilası olan zevatın zaman-ı ikbal ve hüsn-i zindegânîsi 
ekseriya mümted olamaz.* Beyit *  جو * �انجام غدار نبود نكو �  İ�dal-i * بود �د م�ش را جهان ك��
hâl ve kem-âzârlık devam-ı ikbal ve temadi-i saadet-hâle bâdî olagelmiş�r. * Beyit * Nik ü bed 
her ne eder ise sudûr * Eder elbe�e mükâfa� zuhur. *

 Kibir ve ucup ahlâk-ı reddiye ve mezmumedendir. Her kim ki kendisini re�’-i kadr 
i�kat ederek nefsine edna nesneyi hakaret ve ihanet anlayıp muztarip olur ise bu hâl ucup ve 
kibrin alamet-i mezmumesidir. Bu ahlâkta olan kimse ekseriya dûçar-ı hakaret ve ız�rap olur. 
Ucup tahsil-i malumata dahi mani olacağından kişi bilmediği şeyi biliyorum i�kadında 
olmayarak bilmediği şeyleri öğrenmeye sa’y ve gayret etmeli ve tahsil-i malumat ve kemalat 
etmekten kat’an utanmamalı. (§) * Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz * İnsana hicap 
verecek şey cehl [47] ve bilmem demek�r. Ya kendisine faydalı şeyi haber almak veyahud 
bilmediği şeyleri bilmek için kişi mütecessis olmak dahi lazımdır. Her şeyde acele ve tehalük 
ve hiffet-i tavr dahi memduh huylar değildir. Bunların ortası ve makbul ve memduhu vakar 
ve temkin ve tevazudur.
 
 Gazap ve şehvet ve hiddet ve gadr nasıl fena hâller ise gaflet ve rehavet ve tekâsül 
ve humk ve belahet dahi iyi sıfatlar değildir. Bu nev’ ahlâkın memduhları hilm ve lu� ve 
kerem ve merhamet ve dirayet ve mürüvvet ve adalet misilli huylardır. İnsan-ı kâmil olayım 
diyen zat etvar-ı reddiyeden i�ka ile ahlâk-ı memduha ve hasene ile tezeyyün-i zat etmeye 
sa’y etmelidir. Terk-i gazab müstecmi-i cemî-i mehasin-i ahlâk�r. Hışım ve gazap kabayih-i 
ef’aldir. * Beyit * Sonradan hayf ü nedamet ne müfid * Âdemi nâdim eder tab’-ı hadid * 
Hısset ve buhul ve denaet mezmum-ı ahlaktan olduğu misilli israf ve sefahat dahi memduh 
ve makbul huylar değildir. Bunların ortası ve iyisi sehavet ve kanaat ve iffe�r. Her bir hasail-i 
memduha derece-i mutedilesini tecavüz e�ği gibi [48] ahlâk-ı rezile hükmüne gider. 
 
 Hırs ve tamah ve ir�kâp namusa dokunur gayet sıfât-ı zemîmeden olarak ekseriya 
insanı bu türlü ahlâk nice nice rezalet ve fenalıklara dûçar eder ve menfaat-i sahihadan 
mahrum eyler * § * Bigâne-i meram kalır aşina-yı hırs * Hubb-ı mal ve hırs ve tamah kalbe 
galebe eylediğinde mevcut olan sair ahlâk-ı hasene mahvolur (ذل المرء �� الطمع)    * me�umun-
ca ekseriya erbab-ı câh ve ikbalin zevaline tamah ve ir�kâp sebeb olagelmiş�r. * Sahib-i hırs 
ve tamah rüsvâdır. * Kimya-yı şeref is�ğnadır. * Mal ve eşyanın hayırlısı tahsil ve tedarikinde 
nakise-i şan ve i�barı mucip olmaksızın hüsn-i in�fa olunan nev’idir. Ziyade ic�nab olunacak 
nev’i dahi rezalet ve ir�kab ile tahsil olunup vücuh-ı müktesebesi mektum ve mestur kalması 
arzu olunanıdır. Âlemde ehl-i namusa göre ir�kâptan azîm rezalet olamaz ve cihanda en acı 
şey arz-ı ih�yac ve talepten ziyade şey bulunamaz. İh�mal-i zarar, zarardır; ih�mal-i kâr, kâr 
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¹⁸ İnsanın zelil olması tamahtadır. (Hz. Ali) İbnu’s-Sabbâğ, el-Fusûlu’l-Mühimme fî Ma’rifeti’l-Eimme, thk. Sâmî el-Garîrî, Dâru’l-Hadîs, Birinci Baskı, Kum, 
1422, I/542.
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değildir dedikleri [49] meşhur olup bu cihetle kuru ümitler ile beyhude yerlere sermayesini 
telef ve sarf etmemelidir ve kendisini bilâ-mucib ih�yaç hâline ge�rmemeklik esbabını 
gözetmelidir. Terk-i emel gibi def-i elemi mucip nesne olamaz. Teşekkür-i hâl misilli rahat-ı 
kalbiye bulunamaz.

 Şecaat sıfât-ı makbule ve hasail-i memduhanın efdalidir. Cübn ve tehevvürün vasa� 
olan bir sıfat-ı mâdihe ve insanda lazım olan şiar-ı mergubeden şecaat sebebiyle nice umur-ı 
müşkilede zafer ve nusret zuhura gelmiş ve cübn ve vehim ile nice nice �rsatlar fevt ve âsâr-ı 
mazarrat ve nedamet görülmüştür. Kişi re’yinde ve za�nda şecî’ olmalıdır. Hasma galebe bu 
haslet-i hamidenin eser-i celilidir.

 Fütüvvet-i insaniye ik�zasınca ihvan ve emsali hakkında en ziyade hayf ve teessüfü 
mucip olacak şey müddet-i medide umûr-ı millet ve hükûme�e mesalih-i cesîme ve zahmet-i 
azîmede bulunduğundan dolayı hayır ile ibka-yı tam etmek ümit olunur iken bilakis im�dad-ı 
zaman ikbal ve i�barı ef’al-i reddiye ve vukuat-ı vehimeye alet [50] olarak sû-i şöhret 
bırakmak�r. Cihanda kişiye her bir huzuzat-ı nefsaniye ve âmâl ve ağraz-ı dünyeviyeden 
en-nihaye nedamet geleceği müsbet olup fakat a’mal-i hayriyede hiçbir gûne nedamet 
gelmez. İnsanı hayra meyil e�rici üç şey vardır. Biri tabiat ve diğeri ülfet ve birisi dahi akıldır. 
Cümle fezailin efdali iyi namdır. Bu cihetle insan umûr-ı vakıa ve hizmet ve memuriyet-i 
mahsusasında memduhiyet-i daimeyi mucip olacak sure�e hareket etmeli. Herkesin 
sermaye-i mahsusa-i asliyesi dikka�r ve her şahsın ömrü vak�nden ibare�r. Kişi vakt-i 
azizini abese sarf ve telef etmemeli ve her şeyden ziyade zi-kıymet addeylemelidir. Erbab-ı 
hükûmete göre vukuat-ı zamaniyelerini hüsn-i idare etmelidir ki müessir-i hasaneleri evkat-ı 
maziyeye mucib-i zînet ve gelecek zamana bâis-i hüsn-i ibret ola. Mütalaa-i tarih ve kesb-i 
malumat insanın ömrünü ziyade eder yani vukuat-ı sabıkayı ve bunca meşhur olan zeva�n 
ahvalini bilerek güya o bulunmuş ve o zatlar ile görüşmüş gibi olur. Bir vak�n [51] hâli asr-ı 
âhere mugayirdir ve ebna-yı asr bulundukları tavrın ahvaliyle me’luf olarak lâzıme-i vakte 
im�sal ve mümaşat ve mizac-ı asra i�ba ve mürâat edegelmişlerdir.

 İfşa-yı sır sıfat-ı mezmumeden olduğundan başka mazarrat-ı azîmesi dahi olabilir. 
Âkil-i dûr-endiş ketum ve akıbet-bîn olmalı. Herkesi mahrem-i esrar etme. Her kimse ki 
umûr-ı serâire dair maslaha� mahrem i�hazıyla bir zata ifade eylese, o zat dahi diğer 
nâ-mahreme keşf-i râz etse töhmet-i ifşa-yı sırr indü’z-zemme şahs-ı evvelde olmak ik�za 
eder. Çünkü mahrem addeylediği zat hakkında tecrübe-i kâmilesi olmadığını ispat etmiş olur. 
* Beyit * Rehin-i muhafaza-i i�bar olur her dem * Dilinde râzını ketm eyleyen kitab gibi * 
Fakat is�şare-i umurda emniyet-i nâkısa mucib-i muhataradır. Zira kişi sır ve râzını bir 
mahremine keşfetmek lazım gelir ise tedbiri kâmilen mülahaza olunmak üzere tamamıyla 
ifşa etmeli veyahut esrarı mektum kalmak ister ise hiç kimseye açmayıp bütün bütün ketm 
[52] eylemelidir. Esrarı ketum olan kimseden gayrıya fâş etmemeli.
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Âlemce mamuriyet-i mülk ü mille�n esbab ve esası ziraat ve haraset ve enva’-ı sınaat ve 
�caret olup bunlar dahi teksir-i nüfus ve sa’y ve ikdam ve sermaye ve âlât-ı lazıme tedariki 
gibi şeylere  menut  olarak  bu ise tahsil-i  malumat ve akıl ve  kemalata  mütevakkıfdır. 
العقل)  mısdakınca insana mevhibe-i ilahiyye olan ni’am-ı adîde-i   (ما اع� هللا ع�ادە أحسن من 
samedaniyenin en büyüğü ve ziyade teşekkür edecek lu�u akıldır. İnsana dünyada en ziyade 
elzem olan sıhhat-i vücud ve akıldır ve her şey akla muhtaç ve menu�ur. (العقل �

  (التجارب ز�ادة ��
Ve akıl dahi tecrübeye mütevakkı�ır. Her şey çoğaldıkça ucuz olur, ancak akıl ve ilim ve hüner 
ve kemal bunun aksinedir. Her ne kadar bunlar insanda çok olsa kıymet ve haysiyet-i za�yesi 
ziyade olur. (ف المرء �عقل و �مال و ادب ال�حسب و �مال و�جاە و �سب ��)    me�umu üzere akıl ve 
ilimden berî olan şahıs her ne kadar rütbe-i âliye ve menzilet-i refiaya nail olsa kendine 
mucib-i me�aret-i sahiha olamaz. * Beyit * Akl ü irfan ve kiyaset elbet * [53] Neseb ü câha 
mukaddem haslet. * Âkil kimse her ne kadar haseb ve neseb sahibi olmasa bile kavmi içinde 
yine kadri re�’ ve âlîdir. * Beyit * İlm ü irfan sebeb-i rif’atdir. * Âlim olmak ne büyük devle�r. 
* Meziyet-i ilm-i müsbet ve bilen ile bilmeyen bir olmadığı rehîn-i bedahet olup * Beyit * 
Bilmek elbe�e değil mi ahsen? * Sorsalar ben anı bilmem demeden * Zira adem-i malumat 
kendinin uyûbunu daima izhar eder. İlim ve akıldan ziyade mal ve cehilden eşed fakr olamaz. 
Aklı muhkem olan kimse elbe�e hadd-i i�dalden inhiraf eylemez ve mukteza-yı aklı terk ile he-
va-yı nefsine i�ba eden şahıs nedame�en salim olamaz. Kendisini bir şeye muhtaç bilmeyen 
adam daima hatada bulunur. Asıl dirayet-i sahiha kendini a’kal bilmeyip ukala indinde kendisi-
ni âkil ve kâmil olduğunu bildirmek�r. Kişi aklı erdiği vecihle tarik-i müstakimden ayrılmamalı 
ve nefsinin istediği yola gitmemelidir. Akıl rehber-i tarik-i müstakim olup ancak insanı semt-i 
nâ-müstakime sevk eden ya cehil veyahud nefsaniyet veya tamah ve ir�kab misilli hâlât-ı 
mezmumeden ve insanın haslet-i zemîmesi aklından ziyade mizacından [54] neşet eder. 
Akıl, dirayet-i insana a�ye-i samedaniyenin en büyüğü olduğu bî-iş�bah olup ha�a dost-ı 
cahilden düşman-ı âkil evladır derler. (§) نادان دوست از  دانا   Akl-ı kâmil ik�zasınca *     دشمن 
dahi her hâlde (§) Müdarâdır medar-ı gerdiş-i çarh * müfadı üzere rı� ve müdârâya riayet 
edip * Beyit * Tahammül güçdür ama tavr-ı nâ-bercâsına halkın * Medar-ı râhat-ı âlem rehîn 
olmuş müdârâya * Âkil odur ki ede düşmenini kendisine dost. Âkil ve âdil olan zat her hâlde 
ehl-i insaf olur ve kemal-i insaf dahi celb-i menfaat ve def’-i mazarrat hususunda benî nev’i 
hakkında kıyas-ı nefs etmek ile husûle gelir.

 Avakıb-ı umûra nazar etmemek ve layıkıyla bilmediğini bilirim i�kadıyla inat etmek 
hamakat alame�dir. Bütün bütün kendini âkil bilmek ve kendi re’yinden başkasını tahsin etme-
mek adem-i diraye� ispat eder. Kemal-i akla delil dahi ik�zasından ziyade söz söylemeyip hîn-i 
tekellümde isabet üzere olmak�r. Gıpta edecek akıl, selamet ve is�kamet ve hilye-i memduha 
ve tecrübe-i fiiliye ile [55] ik�sab-ı meleke ve maharet etmesidir. En ziyade teessüf olunacak 
akıl dahi taksirat-ı vakıada sû-i tedbir ve i’�zar-ı nâ-becâ sebebiyle i’zâm-ı ha�at ederek varta-i 
dîgere giri�âr olmak�r. Kişi, bir gûne müşkilat-ı hâle dûçar olduğu vakit vech-i suhule�ni bulup 
matlubuna muva�k suretle halas olmak dirayet-i sahiha ve tedabir-i saibe eseridir. Mesalihde 
sû-i tedbirin mazarrat-ı vakıası lâ-yuad ve lâ-yuhsadır. * Beyit * Etme tedbirinde noksan gerçi 
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¹⁹ Allah kullarına akıldan daha güzelini vermedi. Se’âlibî, Kitâbu’l-Emsâl, Mahtûtât fi’l-Emsâli’l-Arabiyye içinde, thk, Dr. Faysal Miftâh el-Haddâd, 
Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1971, II/110.
²⁰ Tecrübenin devamlılığı akla güç katar. (Hz. Hüseyin) Ebu’l-Hasen ed-Deylemî, A’lâmu’d-Dîn fî Sifâti’l-Mü’minîn, Üçüncü Baskı, Beyrut, 2015, s. 298.
²¹ İnsanın şerefi akıl, kemal ve edep iledir; asalet, para, ün ve nesep ile değil. (Saîd b. Cübeyr) Gazzâlî, et-Tibru’l-Mesbûk fî Nasîhati’l-Mülûk, Dâru’l-Kutu-
bi’l-İlmiyye, Beyrut, 1988, s. 115-116.
²² Bilgili düşman bilgisiz dosttan yeğdir.

Ahlâk Dergisi
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gerçi takdirindir iş * Hüsn-i tedbir eyle emrinde, Hüda takdir eder * Ve her kimse 
ki garaz-ı  fasid  ashabından  olmaya  akval  ve  güftarı  kulûba  tesir  eder.  * Beyit * 
* سحن كه زغرض �اك وازطمع خال�ست آن   ا�ر �سنك �كو��

Her umurda merd-i âkil hüsn-i tedbir * درواثردارد
etmeye dikkat etmelidir. * Nazım * Re’y ile gerçi bozulmaz

takdir * Yine sen eyleme sû-i tedbir *
Sû-i tedbirini yâd etmeyeler * Mahz-ı

takdir-i Hüda’dır diyeler.

Tab’ � Darü’t-Tıbaatü’l-Âmire 1273 � Rebiülevvel

Aydın, Büyüközkara, Mehmed Sadık Rifat Paşa ve Risâle-i Ahlâk


