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ÖZET 

Đnsanları iyiye, doğruya ve güzele yöneltmek; topluma faydalı, 
ahlâklı bireyler yetişmesini sağlamak maksadıyla kaleme alınan eserlere 
nasihat-nâme, pend-nâme, öğüt-nâme vb. adlar verilir. Ahlâkî-didaktik 
nitelikteki bu eserlerin manzum ve mensur örnekleri mevcuttur. 
Mensur nasihat-nâmelerden biri de tefsir, hukuk, akaid, dil ve edebiyat 
alanında birçok eser yazan, fetvalarıyla ve uzun süre şeyhülislâmlık 
makamında bulunmasıyla meşhur olan Şeyhülislâm Ebüssuûd 
Efendi’nin torunu Abdülkerim bin Mehmed tarafından kaleme alınan 
Nesâyihü’l-ebrâr adlı eserdir.  

Bu makalede, yurtiçi ve yurtdışındaki kütüphanelerde ondan fazla 
nüshası bulunan Nesâyihü’l-ebrâr tanıtılacak; ulaşabildiğimiz 
kaynaklar doğrultusunda eserin müellifi Abdülkerim bin Mehmed’in 
hayatı üzerinde durulacak ve söz konusu nasihat-nâmenin dört 
nüshası esas alınarak tenkitli metni verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Abdülkerim bin Mehmed, Nesâyihü’l-ebrâr, 
Nasihat-nâme, 16. yüzyıl. 

 

A PROSAIC BOOK OF ADVICES WRITTEN IN 16. CENTURY: 
ABDULKERIM BIN MEHMED’S NESAYIHU’L-EBRAR 

 

ABSTRACT 

Works that direct people to the good, the beauty, the truth and 
raise moral and benefical individuals for society are called book of 
advice. These moral and didactic works have poetical and prosaic 
samples. One of the prosaic book of advices is Nesayihu’l-ebrar, which 
was written by Abdulkerim bin Mehmed, grandson of Şeyhulislam 
Ebussuud Efendi who was famous for his shaykh al-islam position and 
his many books written in law, hermeneutics, doctrines, language and 
literature. 

In this article, Nesayihu’l-ebrar, which has many transcripts in 
national libraries and libraries in abroad,  will be introduced. The life of 
Abdulkerim bin Mehmed will be laid emphasis on and four transcripts 
of the work will be criticized comperatively.  

Keywords: Abdulkerim bin Mehmed, Nesayihu’l-ebrar, The Book 
Of Advices, 16. Century. 
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Giriş  

Arapça “nasaha” kökünden türemiş “öğüt” mânâsına gelen “nasihat” ile Farsça “mektup, 
kitap, ferman” anlamlarına gelen “nâme”nin birleşmesi sonucu oluşmuş “nasihat-nâme”, fertleri 
iyiye, doğruya ve güzele yönlendirerek onları ahlâkî ve sosyal açıdan olgunluğa ulaştırmayı gaye 
edinen didaktik eserlerin genel adıdır. 

Nasihat-nâmelerin yazımında, Đslâmî temellere dayalı ahlâkî davranış kurallarını gelecek 
nesillere aktarmak kaygısı da güdülmüştür. Đslâm toplumları, teorik ahlâktan ziyade ahlâkın 
uygulamasına önem vermişler; dinin emir ve yasakları ile gelenek ve töre ahlâkı içinde yapılması 
veya yapılmaması gereken davranışları konu alan pend-nâme/nasihat-nâme türü kitapların te’lifi 
doğrultusunda gayret sarfetmişlerdir. Yazarların kendi gözlemleri, ilmî çalışmaları, kültürel 
birikimlerinin yer aldığı bu eserlerde öğüt verilirken âyet ve hadislerden, atasözleri ve vecizelerden 
yararlanılır. Ayrıca bu eserlerde muhtelif hikâyeler anlatılıp kıssadan hisse alınması öğütlenir.1 

Anadolu sahasında kaleme alınan ilk Türkçe nasihat-nâme olarak, Ahmed Fakih’in Çarh-

nâme ve Yunus Emre’nin Risâletü’n-nushiyye adlı eserleri gösterilmektedir. Bu nasihat-nâmelerden 
sonra, ilerleyen asırlarda edebiyatımızda pek çok nasihat-nâme kaleme alınmıştır. Türün en önemli 
örnekleri, manzum olmakla birlikte (Hayriyye, Lutfiyye gibi) birçok yazar tarafından mensur öğüt 
kitap(çık)ları da yazılmıştır.2 Bahis konusu ettiğimiz eserlerden birisi de 16. asrın ikinci yarısında 
Abdülkerim bin Mehmed tarafından yazılmış, Nesâyihü’l-ebrâr adlı pend-nâmedir. 

1. Abdülkerim bin Mehmed’in Hayatı 

Hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi bulunmayan Abdülkerim bin Mehmed, “müfti’l-
enâm, sultânü’l-müfessirîn, hâtimetü’l-müfessirîn, muallim-i sânî, âllame-i küll, Hoca Çelebi, Ebû 
Hanîfe-i Sânî” gibi ünvanlarla meşhur olan 16. asır şeyhülislâmlarından Ebüssuûd Efendi’nin 
torunudur. Babası, Ebüssuûd Efendi’nin büyük oğlu Mehmed Çelebi,3 Şam kadılığı ve Halep 
valiliği yapmış, Meylî mahlasıyla Farsça şiirler kaleme almış bir zâttır. 

 Dedesi ve babası gibi Abdülkerim Efendi de müderristir. Mülâzım olduktan sonra (kimi 
kaynaklara göre dedesine hürmeten4) 973 yılı Şevval’inde [Nisan-Mayıs 1566] Đbad Çelebi yerine 
Mahmud Paşa Medresesi’nde hariç müderrisliğiyle göreve başlamıştır. 974 yılı Zilhicce’sinde 
[Haziran-Temmuz 1567] Hz. Eyüp payesine, 977 Safer’inde [Temmuz-Ağustos 1599] Kâtib 
Mahmud yerine sahn medreselerine, 980 Safer’inde [Haziran-Temmuz 1572] ise Bostanzâde 
Muhammed Efendi yerine Süleymaniye medreselerine müderris olarak tayin edilmiştir. 981 

                                                
1 Đskender Pala, “Nasihatnâme”,DĐA, Đstanbul 2006, C. 32, s. 411. 
2 Nasihatnâmelerle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.  

- Bursalı Mehmed Tahir, Ahlâk Kitaplarımız, Đstanbul 1325; 
- Agâh Sırrı Levend, “Ümmet Çağında Ahlâk Kitaplarımız”, TDAY Belleten, Ankara 1964, s. 89-115; 
- Mahmut Kaplan, “Türk Edebiyatında Manzum Nasihat-nameler”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 

2002, C. 11, s. 791-799;  
- Mehmet Arslan, “Divan Edebiyatında Nasihat-nâmeler (Pend-nâmeler) ve Vak‘anüvis Es‘ad Efendi’nin Pend-

nâmesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Makaleleri, Sivas 2004, S. 4, s. 5-80; 
- Metin Akkuş, Klâsik Türk Şiirinin Anlam Dünyası, Edebî Türler ve Tarzlar, Fenomen Yayınları, Erzurum 

2007, s. 188-198;  
- Mahmut Kaplan, Hayriyye-i Nâbî, AKM Yayınları, Ankara 2008, s. 1-25;  
- Rıdvan Canım, Divan Edebiyatında Türler, Grafiker Yayınları, Ankara 2011, s. 180-189; 

3 Hayatı hakkında bkz.  
- Ahdî, Gülşen-i Şu‘arâ, (haz. Süleyman Solmaz), AKM Yayınları, Ankara 2005, s.138; 
- Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu‘arâ, (haz. Đbrahim Kutluk), TTK Yayınları, Ankara 1989, C. 2, s. 946-

947;  
- Beyânî, Tezkiretü’ş-Şu‘arâ, (haz. Đbrahim Kutluk), TTK Yayınları, Ankara 1997, s. 278-279. 

4 Ahmet Akgündüz,”Ebüssuûd Efendi”, DĐA, Đstanbul 1994, C. 10, s.366. 
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Şevval’inin 22. günü [14 Şubat 1574] vefat ederek Hz. Eyüp Camii yakınlarında dedeleri 
tarafından bina edilen türbenin haziresine defnedilmiştir. Süleymaniye medresesindeki vazifesi, 
kardeşi Abdülvâsi Çelebi’ye tevdi edilmiştir.1  

17. yüzyıl tezkire yazarlarından Riyâzî, Ümîdî mahlaslı Receb Çelebi ve Kalender 
mahlaslı/adlı şairlerin Abdülkerim Efendi’den mülazım oldukları bilgisini verir.2 

19. asır biyografik kaynaklarından Sicill-i Osmânî, Abdülkerim Efendi’nin cömert ve fazilet 
sahibi bir zât olduğunu, göz değmesi sebebiyle vebâdan 30’lu yaşlarda iken vefat ettiğini bildirir.3 
Ulaşabildiğimiz kaynaklarda, yazarın edebî şahsiyeti ve eserleri hakkında herhangi bir malûmat 
bulunmamaktadır. 

2. Nesâyihü’l-ebrâr 

2.1. Eserin Yazılış Tarihi 

Yazar, eserinin yazım tarihi hakkında her hangi bir bilgi vermemiştir. Ancak müellif, 
nasihat-nâmesinin dönemin padişahına övgü ve dualarını sunduğu bölümünde Kanuni Sultan 
Süleyman’ın ismini zikreder ve burada “şehzädegän-ı saúädet-nişän ve deväm-ı devlet ü øıyäm-ı 
sal≠anatında çün çär erkän e≠äla’llähu beøäuhüm ilå ˚äyete’d-dehr ve’z-zamän” ibaresi, eserin 
kaleme alınış tarihini tespit etmemizde, elimizdeki tek ipucudur.  

Abdülkerim bin Mehmed’in vefat ettiği tarih 22 Şevval 981 [14 Şubat 1574] ile Kanuni 
Sultan Süleyman’ın vefat tarihi 20-21 Safer 9744 [6-7 Eylül 1566] gözönünde bulundurduğumuzda, 
eserin yazım tarihini kısmen tespit etmiş oluruz. Bu bilgilere göre yazar, eserini en geç 1566 
yılında yazmış olabilir.  

Đkinci bir ihtimal ise, eserin Kanuni’nin dört oğlunun hayatta olduğu bir zamanda yazılmış 
olabileceğidir. Zirâ, yazar padişaha dua ederken dört şehzadesine de dua eder. Kanuni’nin beş oğlu 
vardır: Şehzâde Mustafa (921-960/1515-1553), Şehzâde Mehmed (928-950/1522-1543), Şehzâde 
Selim (929-30-982/1523-24-1574), Şehzâde Bâyezid (932-969/1526-1562), Şehzâde Cihangir 
(937-960/1531-1553). Müellifin 30’lu yaşlarda vefat ettiği bilgisi dikkate alındığında, Şehzâde 
Mehmed’in yaşadığı zamanlarda yazar ya küçük yaştadır yahut doğmamıştır. Eserin en erken 
yazım tarihi, Şehzâde Mustafa katledilmeden evvel olabilir. 

2.2. Eserin Tercüme Yahut Te’lif Oluşu Hakkında 

Yazar eserinin hiçbir yerinde metnin te’lif yahut tercüme olduğu hususuna değinmemiştir. 
Ancak Michigan Üniversitesi Đslâm Yazmaları, Abdülhamid Koleksiyonu’nda bulunan ve tenkitli 
metne dâhil edilen nüshada bu konuda şu bilgiler mevcuttur: 

“Emmä baúdü bu faøìr ü ≈aøìr bu risäle-i muútebereyi kütüb-i ≈ükemädan lisän-ı Färisden 
i∆räc eyledüm.” Bu ibare, gözden geçirme imkânı bulduğumuz diğer beş nüshada 
bulunmamaktadır. 

2.3. Eserin Nüshaları 

Şu‘arâ tezkireleri ve Şekâiku’n-Nu‘maniyye zeylleri gibi biyografik kaynaklarda, Nesâyihü’l-

ebrâr adlı bir nasihat-nâme, şu anki bilgilerimize göre yoktur. Eserin adını ve müellifini eserin 
kendisinden öğrenmekteyiz. Söz konusu yazmanın Türkiye ve yurtdışındaki kütüphanelerde kayıtlı 

                                                
1 Nev‘izâde Atâyî, Hadâiku’l-Hakâyık fi Tekmileti’ş-Şekâyık, (tıpkıbasım: Abdülkadir Özcan), Çağrı Yayınları, Đstanbul 
1989, s. 183. 
2 Riyâzî, Riyâzü’ş-Şu‘arâ,(haz. Namık Açıkgöz), AÜDTCF, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1982, s. 41, 198. 
3 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, (haz. Nuri Akbayar), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Đstanbul 1996, C. 1, s. 121. 
4 Feridun Emecen, “Süleyman I”, DĐA, Đstanbul 2010, C. 38, s. 74. 
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on üç nüshası tespit edilebilmiştir. Müellif hattı nüsha ile ilgili kütüphane kayıtlarında bilgi mevcut 
değildir. Ayrıca temin edilebilen altı nüshada da müellif hattı olmasına dair herhangi bir ibare 
bulunmamaktadır. 

a) Ankara Millî Kütüphane 06 Mil Yz B 431/4 numarada bulunan eser, “Risâle-i 
Nesâyihü’l-Ebrâr ve Makälat-ı Müceddid” adıyla kayıtlıdır. Hicrî 1070 (1659/1660) yılında 
istinsah edilen bu nasihat-nâme, 21b-23a varakları arasında bulunmakta ve her sayfa 31 satırdan 
oluşmaktadır. 

b) Ankara Millî Kütüphane 06 Mil Yz A 3718 numarada bulunan eser, “Nesâyihü’l-Ebrâr” 
adıyla kayıtlıdır. 13 yapraktan ibaret metnin her sayfası 11 satırdan müteşekkildir. 

c) Ankara Millî Kütüphane 06 Mil Yz A 2549/1 numarada bulunan eser, “Nesâyihü’l-Ebrâr” 
adıyla kayıtlıdır. 1b-17a varakları arasında bulunan yazmanın her sayfası 17 satırdan oluşmaktadır. 

d)  Ankara Millî Kütüphane 06 Mil Yz A 1941/5 numarada bulunan eser, “Nesâyihü’l-
Ebrâr” adıyla kayıtlıdır. 15b-17a varakları arasında bulunan yazmanın her sayfasında 34 satır 
bulunmaktadır. Hicrî 1097 (1685/1686) yılında Antakya vaizi tarafından Sakız adasında istinsah 
edilmiştir. 

e) Ankara Millî Kütüphane 06 Mil Yz A 3975/1 numarada bulunan eser, kütüphane 
kayıtlarında “Neşâihü’l-Ebrâr” adıyla yer almıştır. 1b-9a varakları arasında bulunan yazmanın her 
sayfası 21 satırdır. 

f) Ankara Millî Kütüphane 06 Mil Yz A 5252/14 numaradaki yazma, “Nasâyihü’l-Ebrâr” 
adıyla kayıtlıdır. 173b-182a varakları arasındaki eserin her sayfası 17 satırdan oluşmaktadır. 

g) Kütahya Zeytinoğlu Đlçe Halk Kütüphanesi, Zeytinoğlu Koleksiyonu’nda 43 Ze 321/3 
numarada “Nesâyihü’l-Ebrâr” kayıtlı olan yazma, 56a-63b varakları arasındadır. 

h) Kütahya Zeytinoğlu Đlçe Halk Kütüphanesi, Zeytinoğlu Koleksiyonu’nda 43 Ze 813/3’te 
Risâle-i Nasâyihü’l-Ebrâr” adıyla kayıtlı eser, 23a-25a varakları arasında bulunmaktadır. 

i) Millet Kütüphanesi Ali Emirî Koleksiyonu, 34 AE Edebiyat 478/2 numarada 
“Nesâyihü’l-Ebrâr” adıyla kayıtlı metin 39-42. sayfalar arasındadır ve her sayfa 25 satırdır. 

j) Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Nuruosmaniye Koleksiyonu’nda 34 Nk 
2632’de “Nasâyihu’l-Ebrâr” adıyla kayıtlı nasihat-nâme 16 yapraktan oluşmaktadır. 

k) Manisa Đl Halk Kütüphanesi, 45 Hk 1561/2’de “Nasâ’ihü’l-Ebrâr” ismiyle kayıtlı metin 
53b-56a yaprakları arasında yer almaktadır.  Her sayfa 35 satırdan oluşmaktadır. 

l) Kahire Hidiv Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Koleksiyonu’nda 8607/2 numaradaki bir 
başka nüsha ise “Nesâ’ihü’l-Ebrâr” adıyla kayıtlıdır. 

m) Michigan Üniversitesi Đslâm Yazmaları, Abdülhamid Koleksiyonu’nda bulunan bir diğer 
nüsha ise “Nesâyihü'l-Ebrar” adıyla kayıtlıdır. 13 varak olan yazmanın her sayfasındaki satır sayısı 
değişmekle beraber çoğunluğu 11 satırdan oluşmaktadır. 

2.4. Şekil Hususiyetleri 

Eserin adı “Nesâyihü’l-ebrâr”, kelime mânâsı olarak “özü sözü bir olanların, hayır 
sahiplerinin öğütleri” demektir. Bu küçük kitapçık hacmindeki yazmada, bazı bilginlerden, din 
büyüklerinden ve antik Yunan dönemi filozoflarından nakledilen elli biri doğrudan bildirilmiş, on 
tanesi ise diyalog tarzında soru-cevap şeklinde aktarılmış altmış bir öğüt bulunmaktadır. Ayrıca 
yazar, eseri boyunca verdiği nasihatları dört sayısı üzerine kurmuştur. Metnin son kısımlarındaki 
diyalog tarzında naklettiği öğütlerin birinde üç, birinde de altı rakamlarını ön plana çıkarmıştır. 



16. Asırda Yazılmış Mensur Bir Nasihat-Nâme…                                                               427 

 

Turkish Studies 
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 

Volume 7/2 Spring 2012 

Klâsik dönem mensur eserlerinin ahenk unsurlarından sec‘i, metnin tamamında bilinçli 
şekilde kullanılmıştır. Meselâ: 

- be-´äniú-i şühùd-ı úälem ve mebdeú-i vücùd-ı Ádem … 
- ´alavät-ı zäkiyye ve ta≈iyyät-ı väfiyye … 
- züläl-i ne´äyi≈ ü nesìm-i feväyi≈inde ˚ubär-ı ∆ä≠ır-ı insänì ve ≈iddet-i fä≠ır-ı nefsänì ...  
- maøbùl-i úälem ve memdùh-ı benì Ádem … 
- dil-i ˚am-gìn şäd ve ∆ä≠ır-ı melämet-nişìn äzäd … 
- Dört ≈a´let-i näfiúa, dört fiúl-i şenìúaya … 

 2.5. Muhteva Hususiyetleri 

Nesâyihü’l-ebrâr, klâsik kültürümüze ait eserlerde, yaygın bir şekilde riayet edilen kaideler 
göz önünde bulundurularak kaleme alınmış bir metindir. Yazar, eserine besmele ile başlar ve 
hamdele bölümü ile devam eder: 

“~amd ü sipäs ve §enä-i bì-øıyäs be-´äniú-i şühùd-ı úälem ve mebde’-i vücùd-ı Ádem ki ä§är-
ı øudret ve şiúär-ı celäletden mu≈telifetü’≠-≠abäyiú-i úun´urı kemäl-i iútidäl ve tamäm-ı imtizäc ile 
øarìn ve yed-i øudret ve kilk-i irädetinden ´ùret-i beşeri ≈üsn-i zìbä ve şekl-i bì-hemtä ile tezyìn  
 8ABC”1@? <  ا=>4ا:89 4567

 Metinde, besmele ve hamdele bölümünden sonra Hz. Peygamber’e salât ve selam edilen 
salvele kısmı yer alır: 

“Ve ´alavät-ı zäkiyye ve ta≈iyyät-ı väfiyye ber-än nebiyy-i pìşvä-yı sul≠änü’l-enbiyä, úunvän-
ı menşùrı øäbe øavseyn ev ednå, Resùlü’l-mübìn ve Mu≈ammedü’l-Emìn ve dilìrän-ı meydän-ı 
nübüvvet ve mürşidän-ı dìn ü müşìrän-ı erìke-i risälet çär-yär-ı ´adr-nişìn ve mübärizän-ı räh-ı 
≈aøìøat a´≈äb u evläd-ı hidäyet-i mübìn ve ber-cümle-i Ál-i úAbä selämu’llähi úäleyhim ecmaúìn.” 

Metnin ilerleyen bölümlerinde, eserin yazıldığı zamanda Osmanlı tahtında oturan Kanuni 
Sultan Süleyman’ın övgüsü yer alır.  Sultanın ömrünün ve saltanatının uzun olması yönündeki 
duanın ardından sebeb-i te’lif kısmı gelir: 

“Ve ∆alìfe-i zamän ve pädşäh-ı şähän-ı cihän ve şehenşäh-ı Írän u Turän, ma≠laú-ı envärında 
värid 248L:< MNA OPC QRSNA QRTPC 8UNC@P VW89W7اP XS8CYا Z[\W 3ض@Yا _C `C5:9 ?8U:N\ 8Uا.  

Sul≠än-ı selätìn-i ®afer-maørùn ve ´ä≈ib-øırän-ı rubú-ı meskùn es-sul≠än bin Sul≠än Süleymän 
`än ibnü’s-sul≠än Selìm `än ∆alleda’llähu teúälå úömrehu ve sal≠anatihi ilå øıyäme’d-dühùr ve 
ile’z-zamän ve şehzädegän-ı saúädet-nişän ve deväm-ı devlet ü øıyäm-ı sal≠anatında çün çär erkän 
48Wا7زP @هV:ا f58T _7ا Q86هA >اX8L4.ا” 

Sebeb-i te’lif diyebileceğimiz bölümde ise müellif, kaleme aldığı metnin içeriğine ilişkin 
bilgiler verir. Özlü sözlerin toplandığı bu kitapçık, ilim, irfan ve marifetleriyle övünülen hakîmlerin 
dörder faydalı sözünden oluşur. Bu sözlerin her birisinin cevherlerin incisi ve eşi benzeri olmayan 
dört unsur olarak telakki edilmesi gerektiği belirtilir. Ayrıca bu öğütlerin saflığı ve güzel 
kokularının rüzgarıyla insan zihnindeki tozların ve nefsânî arzuları tetikleyen hiddetlerin ortadan 
kaybolduğu bildirilir. Eserinin ismini ve kendi adını belirten yazar bu kısımdan sonra asıl esere 
başlar: 

                                                
1 fetebärekallähu a≈sene’l-∆äliøìn :“Yaratanların en güzeli olan Allah (cc) pek yüce oldu.” Ayrıca “a≈senü’l-∆äliøìn”  
ibaresi Saffât Suresi 125. ayette geçmektedir. 
2innä caúalnäke ∆alìfeten fì’l-ar◊i mecmaúe’l-efä◊ıle ve’l-me≈ämide ve rafaúnä fev˚aküm baú◊uøüm fevøa baú¬in sul≠än: 
“Biz seni övgüye layık olanların ve en faziletlilerin kaynağı olarak yeryüzünde halife kıldık ve bazınızı,bazınız üstüne 
delil olarak yükselttik.” 
3innä caúalnäke ∆alìfeten fì’l-ar◊i: “Biz seni yeryüzünde halife yaptık” Kur’ân-ı Kerîm Sad Suresi 38/ 26.  
4 e≠äla’llähu beøä’uhüm ilå ˚äyete’d-dehr ve’z-zamän:  “Allah onun bekâsını (kalıcılığını) dünyanın ve zamanın sonuna 
kadar uzatsın.” 
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“Emmä baúdü bu risäle-i cämiúa ≈ükemä-i maúärif-mefä∆irden dörder keläm-ı näfiúa ki çün 
dürr-i cevähir her biri çär úanä´ır-ı bedìúü’l-ä∆ir muøäbelesinde va◊ú olınmışdur ki bunuè züläl-i 
ne´äyi≈ ü nesìm-i feväyi≈inde ˚ubär-ı ∆ä≠ır-ı insänì ve ≈iddet-i fä≠ır-ı nefsänì zäõil olur. Đsm-i risäle 
Ne´äyi∆ü’l-Ebrär ve räsim-i maøäle-i mücedded úAbdü’l-kerìm bin Me≈med va’llähu’l-müveffiø 
ve’l-müsteúän-ı úaleyhi’t-tekilän.” 

Abdülkerim bin Mehmed, eserinin giriş kısmında irfan sahibi kimselerin dörder faydalı 
sözünü aktaracağını bildirmektedir. Dört sayısının Đslâm kültüründe mühim bir yer tuttuğu 
bilinmektedir.1 Dört büyük melek (Cebrâil, Azrâil, Mikâil, Đsrâfil), dört kutsal kitap (Tevrât, Zebûr, 
Đncil, Kur’ân-ı Kerîm), kendisine kitap gönderilen dört peygamber (Hz. Mûsâ, Hz. Dâvûd, Hz. Đsâ, 
Hz. Muhammed), Hz. Peygamber’in dört dostu ve aynı zamanda dört halifesi olan şahsiyetler (Hz. 
Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali), Sünnî akideye bağlı dört büyük mezhep imamı (Đmam-
ı Azâm Ebû Hanife, Đmam Ahmed bin Hanbel, Đmam Mâlikî, Đmam Şâfi‘î), dört temel ibadet 
(namaz, oruc, zekât, hac), anâsır-ı erba‘a (hava, su, ateş, toprak), ahlât-ı erba‘a (kan, balgam, safra, 
sevda), tasavvuftaki dört kapı (şeriat, tarikat, marifet, hakikat). Kanaatimizce müellif, dört 
rakamının kültürümüzdeki sembolik değerinden hareketle eserini bu sayı üzerine bina etmiştir. 
Metnin ilerleyen bölümlerinde “dört” rakamı yerini “üç” ve “altı” sayılarıyla oluşturulmuş iki 
nasihata bırakır. 

Nesâyihü’l-ebrâr’da yazar, devlet yönetimi hakkında idarecilerinin yapması gerekenler, 
sağlık hakkında, cahillerle sohbet etmenin zararları ve akıllı olanlarla dostluğun faydaları, 
cimriliğin zararları ve cömertliğin faydaları, ahmaklığın alâmetleri vb. hususlarda okuyucuya 
öğütler aktarmıştır:  

Devlet Yönetimi Hakkında Đdarecilere Yönelik Nasihatlar 

• ~ükemä-i Färisden menøùldür ki ä´äyiş-i sal≠anat ve äräyiş-i devlet dört nesne ile 
müõeyyeddür: Päkìzegì-i dìn ve vüzerä-yı emìn ve úadl ü däd ve fa◊l-ı şerìúat-äbäd. 

• Feylesofän-ı Yunän dirler ki, dört nesneden dört nesne läzım olur: Pädişähdan lu≠f u siyäset 
ve vezìrden emänet ve úaskerden mutäbaúat ve raúiyyetden i≠äúat. 

• Meõmùn `alìfe dir: Dört nesne äfet-i devlet ve mühlik-i niúmetdür: ˙aflet-i emìr ve 
∆ıyänet-i vezìr ve ≈ased-i aørän ve küstä∆ì-i faøìrän. 

• Loømän ~akìm dir: Şeräõi≠-i sal≠anat ve leväzım-ı raúiyyet dört nesneden mürekkebdür: 
Pädişähdan şeføat ü ≈imäyet, vezìrden emänet ve sipähdan diyänet ve raúiyyetden i≠äúat. 

• úÖmer bin `a≠≠äb ra¬ıya’llähu úanhu buyururlar ki, dört nesne ile beøä-i devlet ve ihdä-i 
saúädet müyesser degüldür. ˙aflet-i sul≠än ve tedbìr-i nädän ve mäl-i ≈aräm ve gerdiş-i eyyäm. 

• Şäh Đskender-i ÿü’l-øarneyn ra≈metu’llähi úaleyh dir ki, dört nesneden øıyäm-ı sal≠anat ve 
deväm-ı devlet mürettebdür: Emänet ve tevä◊uú ve sükùn ve úiffet. 

•  Dört nesne sebeb-i ta∆´ìl-i devlet ve mùcib-i tekmìl-i saúädetdür: Mu´ä≈abet-i büzürgän ve 
müşävere-i zìrekän ve tetebbuú-ı a≈väl-i dòstän ve tefekkür-i tevärì∆-i şähän-ı cihän.  

Sağlık Hakkındaki Nasihatlar 

• Dört dürlü øadìdiè ekl ü şürb-i ≠abìúatıè iútidäline baúi[§]dür. Áb-ı øadìd ve nän-ı øadìd ve 
şìr-i øadìd ve guşt-i øadìd. 

 

                                                
1 Ayrıntılı bilgi için bkz. Âşık Paşa, Garib-nâme (hzl. Kemal Yavuz), TDK Yayınları, Đstanbul 2000, C. 1/1, S. 373-531; 
Annemarie Schimmel, Sayıların Gizemi, Kabalcı Yayınları, Đstanbul 2000, s. 98-117. 
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Cahillerle Sohbet Etmenin Zararları ve Âkil Olanlarla Dostluğun Faydaları 

• Melik Eşref ra≈metu’llähi úaleyh buyururlar: Her merd-i ´ähib-imtiyäza dört nesneden 
i≈tiräz gerekdür: Nä-ehle tefvì◊-i ∆ıdmet ve nä-sezäya meyl ü ma≈abbet ve ehl-i fesäd ile ülfet ve 
umùr-ı me´äli≈de úacele. 

•  æä¬ì-i ~arameyn ra≈metu’llähi úaleyh dir ki, dört nesne ma≈all-i ∆a≠ar u mev◊iú-i 
≈aŸerdür: `ıdmet-i sul≠än ve ülfet-i bedän ve ´o≈bet-i zenän ve meşveret-i nädän.  

• Feylesofän-ı Yunän dirler ki, merd-i kämil ü fä◊ıl dört kimesneniè muvä´alatından ma˚rùr 
ve mu´ähabetinden mesrùr    olmaz: Zähid-i bì-úilm ve devlet-i bì-≈ilm ve neväziş-i zenän ve sitäyiş-i 
≠ämiúän. 

• Şäh-ı Yunänì Đskender-i Rùmì’den naøl olınur: Dört nesne, bì-iştibäh täc u ta∆t ve mülk-i 
sal≠anatı tebäh eyler. Æaún u Ÿemm-i merdümän ve ´o≈bet-i nädän ve meşveret-i zenän ve dostì-i 
bedän ve rı◊ä-yı fesäd-ı    ®älimän. 

• Loøman ~akìm eydür: Dört nesne eblehlikden úalämet ve a≈maølıødan işäretdür: 
Mu´ä≈abet-i cähilän ve meşveret-i zenän ve dostì-i bedän ve na´ì≈at-i fu◊ùlän. 

• ~ükemä-i Yunän’dan naøldür ki dört nesne sebeb-i büzürgvärì ve mùcib-i kämkärìdür: 
Mu´ä≈abet-i úälimän ve müşäveret-i dostän ve perhìz-i ´o≈bet-i nädän ve nä-şinìden-i ´o≈bet-i 
zenän. 

Cimriliğin Zararları ve Cömertliğin Faydaları 

• Đmäm Caúfer-i ™ädıø ≈a◊retleri buyururlar: Dört ≈a´let-i näfiúa, dört fiúl-i şenìúaya mäniú 
olur: Perhìzkärlıø ≈aräma ve Ÿekä yaramaz efúäle ve se∆ävet Ÿillete ve emänet øıllete. 

• ~ükemä-i Hind’den menøùldür ki insän-ı kämil dört eyü ∆a´letden dört vech ile rä≈ata 
vä´ıl olur: Se∆ävetden riyäsete ve şükrden rifúate ve ≈üsn-i ∆ulødan úäfiyete ve sükùndan rä≈ata. 

• ~asan-ı Ba´rì ra≈metu’llähi úaleyh buyururlar ki dört nesneniè úäøıbeti dünyä ve ä∆iretde 
nedämetdür: ~ased ve úucb ve ∆ışm ve bu∆l. 

Ahmaklığın Đşaretleri 

• Loøman ~akìm eydür: Dört nesne eblehlikden úalämet ve a≈maølıødan işäretdür: 
Mu´ä≈abet-i cähilän ve meşveret-i zenän ve dostì-i bedän ve na´ì≈at-i fu◊ùlän.  

• Da∆i buyururlar ki, dört nesne cehäletden nişäne ve ≈amäøatden ba≈änedür: Ülfet-i mäl ve 
˚aflet-i a≈väl-i rùzgär ve meşveret-i zenän ve mu∆älefet-i na´ì≈at-ı dostän.  

Eserde Kendisinden Nasihat Nakledilen Kimseler 

Metinde, kendisinden öğüt nakledilen şahsiyetlerin çoğunluğu muayyen kişiler iken, önemli 
bir bölümü de “Hükemâ-i Fâris, Hükemâ-i Hind, Hükemâ-i Çin, Hükemâ-i Yunan, Hükemâ-i 
Bağdad, Feylesofân-ı Yunan” ismiyle meçhul kimselerden oluşur. 

Nesâyihü’l-ebrar’da öğütlerine yer verilen tarihî şahsiyetler şunlardır: 

• Kur’ân-ı Kerîm’de hayatı hakkında bilgi verilen (Kehf 83/89), peygamber veya salih bir 
kul olduğu hususunda tartışmalar olan; hayatı hakkında pek çok rivayetler bulunan Zü’l-karneyn,  

• Kur’ân-ı Kerîm’de kendisine hikmet verildiği bildirilen, peygamberliği hususunda ihtilaf 
bulunan, tıbbî konularda kendisine birçok ilacın ve tarifin mâl edildiği bir din büyüğü Lokman 
Hakîm, 
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• Tıbbın babası sayılan ve ölümünden çok sonra kaleme alınan biyografilerinde birçok 
menkıbe ve efsaneye yer verildiği için hayatı ve gerçek şahsiyeti hakkında pek az güvenilir bilgi 
mevcut olan, Đlkçağın en ünlü hekimi (M.Ö. 375?) Hipokrat, “Bokrat Hakîm” adıyla, 

• Đslâm felsefesi üzerinde önemli etkileri olan Đlkçağ Yunan filozoflarından Hakîm Aristo 
(M.Ö. 322), 

• Aristo gibi Đslâm felsefesi üzerinde önemli etkileri olan bir başka Đlkçağ Yunan filozofu 
Sokrates, “Hakîm Sokrat” adıyla, 

• Đslâm tarihinde daha çok efsanevî şahsiyetiyle tanınan, Zülkarneyn ile karıştırlan 
Makedonya kralı Đskender-i Rûmî (ö. M.Ö. 323), 

• Adaletiyle meşhur olan Sâsânî hükümdarı Nuşirevân-ı Âdil’in hikmetleriyle ünlü veziri 
Büzürcmihr-i Hakîm,  

• Hulefâ-yı Râşidîn’in ikincisi, Hz. Peygamber’in en yakın dostlarından olan adaletiyle 
meşhur Hz. Ömer (ö. 644), 

• Đslâmı kabul eden ilk sahabelerden, zühd ve takvasıyla meşhur olan Ebû Zer el-Gıfârî (ö. 
653), 

• Hz. Ömer’in halifeliği zamanında dünyaya gelen ve birçok sahabeyle görüşen, onların 
duasını alan tâbiînin büyüklerinden, zâhid, muhaddis, fakîh ve müfessir olan Hasan-ı Basrî (ö. 
728), 

• Adaletiyle Hz. Ömer’e, zühd ve takvasıyla Hasan-ı Basrî’ye, ilim bakımından Zührî’ye 
benzetilen 717-720 yılları arasında Emevîler Devleti’nin hükümdarı olan Ömer bin Abdülaziz,  

• Emevîler döneminde Anadolu’da Bizans’a karşı yapılan savaşlarda ün kazanmış, 
müslümanlar ve bilhassa Türkler arasında büyük bir gazi-velî hüviyetiyle yüceltilip destan 
kahramanı yapılmış müslüman emîr Seyyid Battal Gâzî (ö. 740?)  

• Ciddi bir devlet adamı, iyi bir idareci ve dindar bir halife hüviyetiyle tanınan 724-743 
yılları arasında Emevî halifesi olan Hişâm b. Abdülmelik, 

• Hz. Ali’nin torunlarından, Đsnâaşeriyye’nin altıncı ve Đsmâiliyye’nin beşinci imamı, Caferî 
fıkhının kurucusu Đmam Cafer-i Sâdık (ö. 765), 

• Belh hükümdarı veya hükümdarın oğlu ya da torunu olduğu şeklinde rivayetler bulunan; 
sahip bulunduğu bütün dünya nimetlerinden vazgeçip zühd yolunu seçmesi sebebiyle 
destanlaştırılan hayata sahip ünlü sûfî Đbrahim Edhem (ö. 778),  

• Ukalâ-yı mecânînden (deli görünüşlü akıllılar) olan ve Abbasî halifesi Hârûnürreşîd (788-
809) ile olan münasebeti dolayısıyla Behlûl er-Reşîd diye de anılan, Behlûl-i Dânâ “Hakîm Dânâ” 
adıyla, 

• 813-833 yılları arasında hükümdarlık yapan Abbasî halifesi Halife Me’mun, 

• Horasan’ın Belh şehrinde yetişen mutasavvıflardan Şeyh Şakîk-ı Belhî (ö. 840), 

• Hadis rivayetinde, ayrıca ferâiz, matematik, cebir, şürût ve sicillât alanlarında üstün başarı 
sahibi ve şiirle de meşgul olmuş Hanefî fakihi Ebû Hâzım-ı Mekkî (ö. 905) ve  

• Hükümdarlığından çok ilmî şahsiyetiyle tarihe geçen, ilgilendiği her ilim dalında eser 
verecek kadar derin bilgiye sahip, çok yönlü bir âlim olan Resûlî hükümdarı (1295-1296) Melik 
Eşref eserde kendisinden öğüt nakledilen kişilerdir. 
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Kaynaklarda hayatları hakkında herhangi bir malûmata ulaşamadığımız diğer şahsiyetler 
Emîr Şehîd, Ebû Ubeyd-i Zâhid, Đmam Ensârî, Ebû Bekr-i Müfessir, Kâdî-i Harameyn’dir. 

Sonuç 

Nasihat-nâmeler, toplumdaki ideal insan tipinin yetişmesinde mühim bir paya sahiptir. Gerek 
Đslâmî kurallar, gerek töre ve gelenek ışığında fertleri iyi, doğru ve güzele sevkeder. Âyet, hadis ve 
özlü sözlerden iktibaslar yapılarak tavsiye edilen fiil, telkin edilen düşünce desteklenir. Pend-
nâmelerde, yazıldığı dönemin dünya algısına ve sosyal hayatına ilişkin bilgilere ulaşmak  
mümkündür.  

Bu yazıda, Đslâm kültür tarihinde önemli yere sahip tarihî şahsiyetlerin veciz sözlerini ihtiva 
eden Nesâyihü’l-ebrâr adlı mensur nasihat-nâme, şekil ve muhteva açısından incelenmiştir. 
Ulaşılabilinen kaynaklar doğrultusunda müellifinin biyografisi yazılmaya çalışılmıştır. Ayrıca 
eserin nüshalarının nerelerde bulunduğu tespit edilmiş ve nasihat-nâmede, kendisinden öğüt 
nakledilen şahsiyetlerin kim olduğu hususunda kısa bilgiler verilmiştir. Yazının sonunda, eserin 
dört nüshaya dayalı mukayeseli metni verilerek, bu öğüt kitapçığının hem yeni kuşaklara 
ulaşmasını sağlamak hem de konuyla ilgili çalışma yapan araştırmacılara yardımcı olmak 
hedeflenmiştir.  

 

 

TENKĐTLĐ METĐN 

Makale konusu edinilen bu nasihat-nâmenin tenkitli metni, tespit edilen on üç nüshadan 
temin edilebilen altısı gözden geçirmek suretiyle, dördü karşılaştırılarak oluşturulmuştur. Tenkitli 
metne dahil edilen nüshalardan Michigan Üniversitesi Đslâm Yazmaları, Abdülhamid 
Koleksiyonu’nda bulunan yazma A,  Ankara Millî Kütüphane 06 Mil Yz A 1941/5 numarada 
kayıtlı metin B, Ankara Millî Kütüphane 06 Mil Yz A 5252/14’te mevcut eser C ve Manisa Đl Halk 
Kütüphanesi, 45 Hk 1561/2’deki nasihat-nâme D harfleriyle gösterilmiştir. Tenkitli metin 
kurulurken başvurulan diğer iki nüsha ise Ankara Millî Kütüphane’de 06 Mil Yz A 2539-1 ve 06 
Mil Yz A 3975-1 numarada kayıtlı yazmalardır. 

 

NE™ÁYĐ~Ü’LNE™ÁYĐ~Ü’LNE™ÁYĐ~Ü’LNE™ÁYĐ~Ü’L----EBRÁREBRÁREBRÁREBRÁR    

Bismi’llähi’rBismi’llähi’rBismi’llähi’rBismi’llähi’r----RaRaRaRa≈mäni’r≈mäni’r≈mäni’r≈mäni’r----RaRaRaRa≈ìm≈ìm≈ìm≈ìm    

[A1b] [B1b][A1b] [B1b][A1b] [B1b][A1b] [B1b] [C1b] [D1b][C1b] [D1b][C1b] [D1b][C1b] [D1b]  

~amd ü sipäs ve §enä-i bì-øıyäs be-´äniú-i şühùd-ı úälem ve mebde’-i vücùd-ı Ádem ki ä§är-ı 
øudret ve şiúär-ı celäletden mu≈telifetü’≠-≠abäyiú-i1 úun´urı kemäl-i iútidäl ve tamäm-ı imtizäc ile 
øarìn ve yed-i øudret ve kilk-i irädetinden ´ùret-i beşeri ≈üsn-i zìbä ve şekl-i bì-hemtä ile tezyìn  
  8ABC.2@? <  ا=>4ا:89 4567

Ve ´alavät-ı zäkiyye ve ta≈iyyät-ı väfiyye ber-än nebiyy-i pìşvä-yı [A[A[A[A2a] 2a] 2a] 2a] sul≠änü’l-enbiyä, 
úunvän-ı menşùrı øäbe øavseyn ev ednå, Resùlü’l-mübìn ve Mu≈ammedü’l-Emìn ve dilìrän-ı 
meydän-ı nübüvvet ve mürşidän-ı dìn ü müşìrän-ı erìke-i risälet, çär-yär-ı ´adr-nişìn ve mübärizän-ı 

                                                
1 mu≈telifetü’≠-≠abäyiú-i A, D: mu≈telifetü’≠-≠abäú-i B. 
2 fetebärekallähu a≈sene’l-∆äliøìn B, D: tebärekallähu a≈senü’l-∆äliøìn A.  
“Yaratanların en güzeli olan Allah (cc) pek yüce oldu.” Ayrıca “a≈senü’l-∆äliøìn”  ibaresi Saffât Suresi 125. ayette 
geçmektedir. 
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räh-ı ≈aøìøat, a´≈äb1 u evläd-ı hidäyet-i mübìn ve ber-cümle-i Ál-i úAbä selämu’llähi úaleyhim 
ecmaúìn.  

Ve ∆alìfe-i zamän ve pädşäh-ı şähän-ı cihän2 ve şehenşäh-ı Írän u Turän, ma≠laú-ı envärında 
värid 348L:< MNA OPC QRSNA QRTPC 8UNC@P VW89W7اP XS8CYا Z[\W 4ض@Yا _C `C5:9 ?8U:N\ 8Uا. Sul≠än-ı selätìn-i5 
®afer-maørùn ve ´ä≈ib-øırän-ı rubú-ı meskùn es-sul≠än bin Sul≠än Süleymän `än ibnü’s-sul≠än 
Selìm `än6 [A2b][A2b][A2b][A2b] ∆alleda’llähu teúälå úömrehu ve sal≠anatihi7 ilå øıyäme’d-dühùr8 ve ile’z-zamän 
ve şehzädegän-ı9 saúädet-nişän ve deväm-ı devlet ü øıyäm-ı sal≠anatında çün çär erkän10 48Wا7زP @هV:ا 
f58T _7ا Q86هA >اX8L11.ا 

Emmä baúdü, bu risäle-i cämiúa ≈ükemä-i maúärif-mefä∆irden dörder keläm-ı näfiúa ki çün 
dürr-i cevähir her biri çär úanä´ır-ı bedìúü’l-ä∆ir muøäbelesinde va◊ú olınmışdur ki bunuè züläl-i 
ne´äyi≈ ü nesìm-i feväyi≈inde ˚ubär-ı ∆ä≠ır-ı insänì ve ≈iddet-i fä≠ır-ı nefsänì zäõil olur. Đsm-i risäle 
Ne´äyi∆ü’l-Ebrär ve räsim-i maøäle-i mücedded úAbdü’l-kerìm bin Me≈med va’llähu’l-müveffiø 
ve’l-müsteúän úaleyhi’t-tekilän.12    [A3a][A3a][A3a][A3a]  

 ~ükemä-i Färisden menøùldür ki ä´äyiş-i sal≠anat ve äräyiş-i devlet dört nesne [C2a][C2a][C2a][C2a] ile 
müõeyyeddür: Päkìzegì-i dìn13 ve vüzerä-yı emìn ve úadl ü däd ve fa◊l-ı şerìúat-äbäd.14   

Büzürc-mihr-i ~akìm dir:15 Dört nesneniè ≈u´ùli müyesser degüldür, illä1 dört nesneniè 
vu´ùliyle mu´avverdür: Cihän-bänì ve deväm-ı täc-därì olmaz,2 illä bi-úadl ve ®afer-i aúdä ve defú-i 

                                                
1 mübärızän-ı räh-ı ≈aøìøat a´≈äb A: mübärızän-ı ≈aøìøat a´≈äb B. 
2 päd-şäh-ı şähän-ı cihän A: päd-şäh-ı şäh-ı cihän B: päd-şäh-ı cihän D. 
3innä caúalnäke ∆alìfeten fì’l-ar◊i mecmaúe’l-efä◊ıle ve’l-me≈ämide ve rafaúnä fev˚aküm baú◊uøüm fevøa baú¬in sul≠än: 
“Biz seni övgüye layık olanların ve en faziletlilerin kaynağı olarak yeryüzünde halife kıldık ve bazınızı,bazınız üstüne 
delil olarak yükselttik.” 
4innä caúalnäke ∆alìfeten fì’l-ar◊i: “Biz seni yeryüzünde halife yaptık” Kur’ân-ı Kerîm Sad Suresi 38/ 26.  
5 Ma≠laú-ı envärında värid ana caúalnäke ∆alifetün fì’l-ar¬i mecmäúu’l-efä◊ıl ve’l-me≈ämid ve rafiúnä bi’l …fevø. Baú◊-ı 
sul≠än-ı selätin-i: Bu cümle A nüshasında yoktur. 
6 es-sul≠än bin Sul≠än Süleymän `än ibnü’s-sul≠än Selìm `än B, D:  es-sul≠än bin sul≠än Sul≠än Muräd `än ibn-i Sul≠än 
Selìm `än    ibn-i Sul≠än Süleymän `än A. 
7 úömrehu ve sal≠anatihi A: deväm-ı sal≠anatihi B, D. 
8 øıyäme’d-dühùr A, D: øıyäme’d-dehr B. 
9 şehzädegän-ı B, D: şehzäde-i A. 
10 çün çär erkän B, D: A nüshasında yoktur. 
11 e≠äla’llähu beøä’uhüm ilå ˚äyete’d-dehr ve’z-zamän:  “Allah onun bekâsını (kalıcılığını) dünyanın ve zamanın sonuna 
kadar uzatsın.” 
12 Emmä baúdü bu risäle-i cämiúa ≈ükemä-i maúarif-mefä∆irden dörder keläm-ı näfiúa ki çün dürr-i cevähir her biri çär 
úanä´ır-ı bedìúü’l-ä∆ir muøäbelesinde va◊ú olınmışdur ki bunuè züläl-i ne´äyi≈ ü nesìm-i feväyi≈inde ˚ubär-ı ∆ä≠ır-ı insänì 
ve ≈iddet-i fä≠ır-ı nefsänì zäõil olur. Đsm-i risäle Ne´äyi∆ü’l-Ebrär ve räsim-i maøäle-i mücedded úAbdü’l-kerìm bin 
Me≈med va’llähu’l-müveffiø ve’l-müsteúän úaleyhi’t-tekilän D. 

Emmä baúdü bu faøìr ü ≈aøìr bu risäle-i muútebereyi kütüb-i ≈ükemädan lisän-ı Färisden i∆räc eyledüm ki her 
biri çär úanä´ır bedìúü’l-müõe§§ir muøäbelesinde va◊ú olınmışdur ki bunuè züläl-i ne´äyi≈ ü nesìm-i feväyi≈inden úibär-ı 
∆ä≠ır-ı insänì ve ≈iddet-i fätır-ı nefsänì zäõil olur. Đsm-i risäle Ne´äyi≈ü’l-Ebrär. Vallähu’l-müveffiø ve’l-müsteúän ve 
úaleyhi’t-tekilän A.  
 Emmä baúdü bu risäle-i cämiúa ≈ükemä-i maúarif-mefä∆irden dörder keläm-ı näfiúa ki çün dürr-i cevähir her biri 
çär úanä´ır-ı bedìúü’l-ä∆ir muøäbelesinde va◊ú olınmışdur ki bunuè züläl-i ne´äyi≈ ü nesìm-i feväyi≈inde ˚ubär-ı ∆ä≠ır-ı 
insänì ve ≈iddet-i fä≠ır-ı nefsänì zäõil olur. Ehemm-i risäle Ne´äyi∆ü’l-Ebrär’dur. Đsm-i teúalå mücedded úAbdü’l-kerìm 
bin Me≈med va’llähu’l-müveffiø ve’l-müsteúän úaleyhi’t-tekilän. B. 
 El-≈amdüllilähi Rabbi’l-úälemìn ve’´-´alät ü ve’s-selämü úalå ∆ayre ∆aløihim Mu≈ammed ve älihi ecmaúìn. Bu 
risäle-i cämiúa maúärif-mefä∆irden dörder keläm-ı näfiúa ki çün dürr-i cevähir her biri úanä´ır-ı bedìúü’l-müõe§§er 
muøäbelesinde va◊ú olınmış ki bunuè züläl-i ne´äyi≈ ve nesìm-i feväyi∆den ˚ubär-ı ∆ätır-ı insänì va≈det-i fä≠ır-ı nefsänì 
zäõil olur. Đsm-i risäle-i Ne´äyi≈ü’l-Ebrär ve räsim-i øäsım maøäle-i mücedded ve úAbdü’l-kerìm ibn-i Me≈med vallähu’l-
müveffiø ve’l-müsteúän ve úaleyhi’t-tekilän. C. 
13 Päkìzegì-i dìn A, D: Päkiz-i ∆äk-i dìn B :Päkìze-i dìn C. 
14 şerìúat-äbäd A,B, D: C nüshasında yoktur. 
15 dir A: eydür B, C, D. 
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belä müyesser degül, illä meşveret-i3 ´ä≈ib-i úaøl [A3b] [A3b] [A3b] [A3b] ve näs ile ülfet ve ta≈´ìl-i ma≈abbet4 olmaz, 
illä bi-a∆läk-ı ≈amìde ve tevä◊uú-ı pesendìde ve ≈u´ùl-i maø´ùd ve vu´ùl-i ma≠lùb müyesser degül,5 
illä bi-´abr-ı Eyyùb.  

 [B2a][B2a][B2a][B2a] Feylesofän-ı Yunän dirler ki,6 dört nesneden dört nesne läzım olur: Pädişähdan lu≠f u 
siyäset ve vezìrden emänet ve úaskerden mutäbaúat ve raúiyyetden i≠äúat.  

 Boøra≠ ~akìm dir ki,7 dört nesneye dört nesne mühimdür: Şäh-ı dänäya ve8 pädişäh-ı ´ä≈ib-
Ÿeøäya vezìr-i ∆ayr-∆¥äh ve müşìr-i devlet-penäh9 ve merd-i tehemten10 ve dilìr-leşker-şikene silä≈ 
u cevşen ve esb-i täzìye11 mehmùz [A4a] [A4a] [A4a] [A4a] ve [C2b][C2b][C2b][C2b] täziyäne vü tì˚-i äbdär u şemşìr-i nämdära merd-
i şemşìr-zen.12  

 Melik Eşref ra≈metu’llähi úaleyh buyururlar:13 Her14 merd-i ´ähib-imtiyäza dört nesneden 
i≈tiräz gerekdür: Nä-ehle tefvì◊-i ∆ıdmet ve nä-sezäya meyl ü ma≈abbet ve ehl-i fesäd ile ülfet ve 
umùr-ı me´äli≈de úacele.15  

 Şey∆ Şaøìø-ı Bel∆ì ra≈metu’llähi úaleyh dir ki,16 dört nesne maøbùl-i úälem ve memdùh-ı 
benì Ádem’dür: úAøl ve úadl ve ≈ayä ve ´abr.17  

 Meõmùn `alìfe dir:18 Dört nesne äfet-i devlet ve mühlik-i niúmetdür: ˙aflet-i emìr ve 
∆ıyänet-i vezìr ve ≈ased-i aørän ve küstä∆ì-i faøìrän.19  

 æä¬ì-i ~arameyn ra≈metu’llähi úaleyh dir ki,20 dört nesne ma≈all-i ∆a≠ar u mev◊iú-i 
≈aŸerdür:21 [D2a][D2a][D2a][D2a] `ıdmet-i sul≠än22 ve ülfet-i bedän ve ´o≈bet-i zenän ve meşveret-i23 nädän.  

 ~akìm Aris≠o dir ki,24 a´l-ı devlet25 dört nesne ile mürettebdür:26 úĐnäyet-i Bärì úazze 
ismuhu27 ve muväfaøat-ı teõ§ìrät-ı28 äsmänì ve evøät-ı saúìde ve a∆läø-ı ≈amìde.  

                                                                                                                                              
1 dört nesneniè ≈u´ùli müyesser degüldür, illä A, C, D : B nüshasında yoktur. 
2 olmaz A, B, D: C nüshasında yoktur. 
3 meşveret-i A, B, D: mensùre-i C. 
4 ülfet ve ta≈´ìl-i mu≈abbet B, C, D: ülfet A. 
5 ≈u´ùl-i maø´ùd ve vu´ùl-i ma≠lùb müyesser degül B, C, D: ≈u´ùl-i maø´ùd olmaz A. 
6 dirler ki A, C, D: eydür B. 
7 dir ki A, C,: eydür B, D. 
8 Şäh-ı dänäya ve A, C: B, D nüshalarında yoktur. 
9 ve müşìr-i devlet-penäh B, C, D: A nüshasında yoktur. 
10 merd-i tehemten A, C, D: merd-i hüner B. 
11 esb-i täzeye B, C, D : esb A. 
12 şemşìr-zen A, B, D: tì˚-zen C. 
13 ra≈metu’llähi úaleyh buyururlar A: dir B, D : C nüshasında yoktur. 
14 her B, C, D : A nüshasında yoktur. 
15 ve umùr-ı me´äli≈de úacele A, B, D: C nüshasında yoktur. 
16 ra≈metu’llähi úaleyh dir ki A, D: ra≈metu’llähi úaleyh eydür ki C: eydür B. 
17 ´abr A, C, D: ∆ayr B. 
18 dir D: eydür B, C: A nüshasında yoktur. 
19 güstä∆ì-i faøìrän A, D: güstä∆ì-i faøìr B, C. 
20 æä¬ì-i ~arameyn ra≈metu’llähi úaleyh dir ki A: æä¬ì Caúfer eydür B: æä¬ì-i ~arameyn dir ki C: æä¬ì-i ~arameyn 
eydür D. 
21 ma≈all-i ∆a≠ar u mevøiú-i ≈aŸerdür C, D: ma≈all-i ∆a≠ar u mev◊iú-i ≈aŸerdür B: ma≈all-i ∆a≠ardur A. 
22 ∆ıdmet-i sul≠än B, C, D: øurb-ı sul≠än A. 
23 meşveret-i A, B, D: úişret C. 
24 dir ki A, C, D: eydür B. 
25 a´l-ı devlet A, B, C: ehl-i devlet D. 
26 nesne ile mürettebdür A, D: olur ve anıèla mürettebdür B: nesnedür C. 
27 úinäyet-i Bärì úazze ismuhu B, C, D: úinäyet-i Bärì A. 
28 teõ§ìrät-ı A, B, D: teõ§ìr C. 



434                                                                                                         Ramazan EKĐNCĐ 
 

Turkish Studies 
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 

Volume 7/2 Spring 2012 

 ~akìm Dänä dir:1 Dört nesne rùşen günde görüldükden úalämetdür: Cähillik ve kähillik ve 
näkeslik ve bì-keslik.2  

 [C3a][C3a][C3a][C3a] Loømän3 ~akìm dir:4 Şeräõi≠-i sal≠anat ve leväzım-ı raúiyyet dört nesneden 
mürekkebdür: Pädişähdan şeføat ü ≈imäyet, vezìrden emänet ve sipähdan [A4b] [A4b] [A4b] [A4b] diyänet ve 
raúiyyetden i≠äúat.5  

 ~akìm Dänä dir ki, ≈u´ùl-i úäfiyyet ve vu´ùl-i øanäúat dört nesneden müyesserdür: Rı◊ä-i 
~aøø ve bì-niyäzì-i ∆alø ve neväziş-i merdümän ve øatú-ı tevaøøiú-i sùd u ziyän.  

 ~akìm Dänä dir ki, dört nesneden dil-i ˚am-gìn şäd ve ∆ä≠ır-ı melämet-nişìn äzäd olur: 
Na®ar-ı sul≠än ve äväz-ı ∆oş-el≈än ve duúä-i úälimän ve §enä-i merdümän.  

 Feylesofän-ı Yunän dirler ki,6 merd-i kämil ü fä◊ıl7 dört kimesneniè muvä´alatından 
ma˚rùr ve mu´ähabetinden mesrùr [A5a] [A5a] [A5a] [A5a] olmaz: Zähid-i bì-úilm ve devlet-i bì-≈ilm ve neväziş-i 
zenän ve sitäyiş-i ≠ämiúän.  

 ~akìm Dänä dir ki, her kimesneye dört nesneden8 dört nesne ≈ä´ıl olur: ™abrdan muräd ve 
perhizkärlıødan ´alä≈-ı saúädet-nişän ve øanäúatden tüvängerì ve saúy-ı cemìlden ≈u◊ùr-ı bì-päyän. 

 Şäh-ı Yunänì9 [C3b][C3b][C3b][C3b] Đskender-i Rùmì’den naøl olınur:10 Dört nesne bì-iştibäh täc u ta∆t11 ve 
mülk-i sal≠anatı tebäh eyler: Æaún u Ÿemm-i merdümän ve ´o≈bet-i nädän12 ve meşveret-i zenän ve 
dostì-i bedän ve rı◊ä-yı fesäd-ı [A5b] [A5b] [A5b] [A5b] ®älimän.  

 Đmäm Caúfer-i ™ädıø ≈a◊retleri buyururlar:13 Dört ≈a´let-i14 näfiúa, dört fiúl-i şenìúaya15 
mäniú olur: Perhìzkärlıø16 ≈aräma ve Ÿekä yaramaz efúäle ve se∆ävet Ÿillete ve emänet øıllete. 

  Loøman ~akìm17 eydür: Dört nesne eblehlikden úalämet ve a≈maølıødan işäretdür: 
Mu´ä≈abet-i cähilän18 ve meşveret-i zenän ve dostì-i bedän ve na´ì≈at-i fu◊ùlän.19  

Da∆i buyururlar ki20 dört nesne, sebeb-i melämet-i dünyä ve mùcib-i úuøùbet-i ä∆iretdür:21 
Æamaúkärì ve nädänì ve merdüm-äzärì ve ba∆ìlì.  

Da∆i buyururlar ki,1 dört nesne cehäletden nişäne ve ≈amäøatden ba≈änedür: Ülfet-i mäl2 ve 
˚aflet-i a≈väl-i rùzgär ve meşveret-i zenän ve mu∆älefet-i na´ì≈at-ı dostän.  

                                                
1 dir A, D: eydür B, C. 
2 Bu cümle A nüshasında yoktur. 
3 Loømän A, B, C: ~a◊ret-i Loømän D. 
4 dir A, D: eydür ki B, C. 
5 ve sipähdan diyänet ve raúiyyetden i≠äúat A: ve reúäyädan i≠äúat B, D: C nüshasında yoktur. 
6 Feylesofän-ı Yunän dirler ki A, D: Feylesofän-ı Yunän eydür B: Feylesofän-ı Kälimì C. 
7 merd-i kämil ü fä◊ıl A: Dänä vü fä◊ıl B: Her dänä C: Her dänä vü fä◊ıl D. 
8 her kimesneye dört nesneden B, C:  her kimseye dört nesneden D: A nüshasında yoktur. 
9 Şäh-ı Yunänì B, C, D: Şäh-ı Yunänì ra≈metu’llähi úaleyh A. 
10 olınur B, C, D: ider ki A. 
11 täc u ta∆t A, C, D: täc u devlet B. 
12 ´o≈bet-i nädän A, B, D: ´o≈bet-i ìmän C. 
13 Đmäm Caúfer-i ™ädıø ≈a◊retleri buyururlar A: Caúfer-i ™ädıø’dan ra¬ıyallähu úanhu menøùldür ki B: Caúfer-i ™ädıø 
ra¬ıyallähu úanhudan naøl olınur ki C: ~a◊ret-i Caúfer-i ™ädıø’dan ra¬ıyallähu úanhudan naøl olınur D. 
14 ≈a´let-i B, C, D:  nesne A. 
15 ≈a´let-i näfiúa, dört fiúl-i şenìúaya A, B, D: şenìúa C. 
16 Perhìz-kärlıø B, C, D: Perhìz A. 
17 Loøman ~akìm eydür B, C: Loøman ~akìm ra≈imehu’llähu úaleyh dir D. 
18 cähilän B: eblehän C, D. 
19 Bu nasihat A nüshasında yoktur. 
20 buyururlar ki A: menøùldür ki B, C, D. 
21 ä∆iretdür A, B, D: úuøbädur C. 
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 Büzürc-mihr-i ~akìm dir ki dört nesne [A6a] [A6a] [A6a] [A6a] úunvän-ı úizzet ve bürhän-ı saúädetdür: Rı◊ä-i 
~aøø ve ∆oşnùdì-i ∆alø ve [C4a][C4a][C4a][C4a] nìk ≈a´let ve emänete istiøämet.3  

 úÖmer bin `a≠≠äb ra¬ıya’llähu úanhu buyururlar ki4 dört nesne ile beøä-i devlet ve ihdä-i 
saúädet müyesser degüldür. ˙aflet-i sul≠än ve tedbìr-i nädän ve mäl-i ≈aräm ve gerdiş-i eyyäm.  

 Emìr Şehìd eydür ki dört nesne insäna mühlikdür, aèa úa®ìm tedärik gerekdür: Düşmen, 
äteş ve bìmärì ve bì-däniş.5  

 Ebù úUbeyd-i Zähid ra≈metu’llähi úaleyh dir ki6 dört nesne ile §emere-i devlet ve netìce-i 
siyädet7 müyesser degüldür: Mu∆älefet-i şähän ve mu´ähabet-i bedän ve ma≈abbet-i zenän ve 
dostän-ı øadìm ü yärän-ı müstaøìme cevr-i bì-päyän.  

 Caúfer-i ™ädıø ra¬ıya’llähu úanhu8 [A6b] [A6b] [A6b] [A6b] buyururlar ki9 her dänä vü úäøil10 dört nesneye dört 
nesne ile øädir olur: úAøl ile rifúate ve taøvä ile saúädete ve şükr ile niúmete ve ∆ıdmetle himmete.11  

 ~ükemä-i Hind’den menøùldür ki12 [D2b][D2b][D2b][D2b] insän-ı kämil dört eyü ∆a´letden dört vech ile 
rä≈ata vä´ıl olur: Se∆ävetden [C4b] [C4b] [C4b] [C4b] riyäsete ve şükrden rifúate ve ≈üsn-i ∆ulødan úäfiyete ve 
sükùndan rä≈ata.13  

 ~ükemä-i Çìn’den mervìdür ki14 dört fiúl-i [B2b][B2b][B2b][B2b] Ÿelìlden dört ∆avä´15 zäõil olur: 
Minnetsizlikden niúmet ve ∆ıssetden16 øuvvet ve kähillikden rifúat ve küstä∆lıødan ≈ürmet. 

 ~ükemä-i Bä˚däd’dan menøùldür ki dört nesne merd-i tuvänä øaddin läm eyler ve cänın 
bì-äräm eyler: Ke§ret-i aúdä ve zen-i bed-liøä ve deyn-i bì-şümär ve úıyäl-i bisyär. 

 Đmäm-ı En´ärì ra≈metu’llähi úaleyh17 [A7a] [A7a] [A7a] [A7a] dir ki, dört nesneyi her merd-i kämil bilür ki18 
gitdikden ´oèra girü döndürmek øäbil degüldür: Söylenen söz ve atılmış oø ve øa◊ä vü øader ve 
úömr-i bì-bedel.  

Da∆i buyururlar:19 Dört nesne delälet-i úizzet ve úalämet-i devlet degüldür: Nä-ehle tefvì◊-i 
∆ıdmet20 ve o˚lan uşa˚la mu´ähabet ve øa´d-ı ◊arar-ı a≈maødan emìn olmaø ve zenändan vefä 
ummaø.  

Da∆i menøùldür ki,21 dört nesneniè ifrä≠ı, mùcib-i heläkdür: Ke§ret-i mücämaúat, vefret-i1 
muúäşeret ve ´ayd-ı bì-≈add [C5a][C5a][C5a][C5a] ve müdävemet-i øumär u nerd.  

                                                                                                                                              
1 Da∆i buyururlar ki A: ve da∆i menøùldür ki B, C, D. 
2 Ülfet-i mäl A, B, C: telef-i mäl D. 
3 emänete istiøämet B, C, D: emänet ü diyänet A. 
4 buyururlar ki A: ra¬ıyallähu úanhudan menøùldür B, C, D. 
5 Bu nasihat A, B ve D nüshalarında yoktur. 
6 ra≈metu’llähu úaleyh A, D: ra¬iya’llähu úanhu C: B nüshasında yoktur. 
7 siyädet A, C: sìret B. 
8 Caúfer-i ™ädıø ra¬iyallähu úanhu C: Caúfer-i ™ädıø A, B: ~a◊ret-i Caúfer-i ™ädıø’dan ra¬iyallähu úanhu D. 
9 buyururlar ki A: naøl olınur B, C, D. 
10 her dänä vü úäøil B, C, D: merd-i dänä A. 
11 himmete B, C, D: devlete A. 
12 naøl olınur A, B: menøùldür ki C. 
13 rä≈ata B, C: selämete D: Bu nasihat A nüshasında yoktur. 
14 mervìdür ki A, B, C: naøl olınur ki D. 
15 ∆avä´ A, B, D: ∆a´´ C. 
16 ∆ıssetden A, B, D: ≈ased C. 
17 ra≈metu’llähi úaleyh A, C, D: B nüshasında yoktur. 
18 her kämil bilür ki A, B: C nüshasında yoktur.  
19 buyururlar A: naøl olınur B, D: naøl olınur ki C. 
20 tefvì◊-i ∆ıdmet A,C: sipäriş-i ∆ıdmet B, D. 
21 menøùldür ki A: naøl olınur B, C, D. 



436                                                                                                         Ramazan EKĐNCĐ 
 

Turkish Studies 
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 

Volume 7/2 Spring 2012 

 Ebù Bekr-i Müfessir dir ki, icmäl-i tefsìr dört [A7b] [A7b] [A7b] [A7b] nesneyi müşúirdür: Edä-i far◊ ve 
sünen-i Pey˚amber ´alla’llähu úaleyhi ve sellem2 ve rı◊ä-yı mäder ü peder ve bendegän-ı `udäya 
nìk na®ar, vesvese-i şey≠än-ı laúìnden ≈aŸer.  

 ~ükemä-i Yunän’dan naøldür ki3 dört nesne sebeb-i büzürgvärì ve mùcib-i kämkärìdür: 
Mu´ä≈abet-i úälimän ve müşäveret-i dostän ve perhìz-i ´o≈bet-i nädän ve nä-şenìden-i ´o≈bet-i 
zenän.4  

 ~akìm Soøra≠ dir ki ä§är-ı devlet ve envär-ı saúädet dört nesneden işäretdür: Ta≈´ìl-i dostän 
ve taúmìr-i dil-i miskìnän ve úafv-ı günähkärän ve ˚urebä vü fuøaräya lu≠f [A8a] [A8a] [A8a] [A8a] u i≈sän.  

 ~ükemä-i Yunän dirler ki5 her merd-i dänäya dört kimse ile6 müdärä läzımdur: Biri sul≠än-ı 
sitemkära ve üstäd-ı pür-hünere ve merd-i bìmära ve yär-i nigù-kära.7  

 Şäh Đskender-i ÿü’l-øarneyn8 ra≈metu’llähi úaleyh9 dir ki, dört nesneden øıyäm-ı sal≠anat ve 
deväm-ı devlet mürettebdür: Emänet ve tevä◊uú ve sükùn ve úiffet.10  

Da∆i buyururlar11 revnaø-ı täcdärì ve ziynet-i şehriyärì dört nesneden müyesserdür: [5b][5b][5b][5b] 
Đdräk-i päk ve keläm-ı räst ve ´äfì niyyet12 ve raúiyyete riúäyet.  

 Ebù Zer-i ÿähid ra≈metu’llähi úaleyh13 dir ki, dört nesne [A8b] [A8b] [A8b] [A8b] delìl-i selämet ve müşìr-i 
istirä≈atdur: Müşävere-i dostän ve müdära-i düşmenän ve teskìn-i ≈iddet ve hevä vü hevesden 
ferä˚at.  

 Emìrü’l-mü’minìn úAlì ra¬ıya’llähu úanhu14 kerrema’llähu vechehu buyurur ki, her merd-i 
müslim dört nesnenüè terkiyle mekrùhät-ı dünyeviyyeden ve ma≈®ùrät-ı u∆reviyyeden sälim olur: 
Taúaccül ve tekebbür ve ≈iddet ve ihmäl-i ∆iŸmet.15  

 Büzürgän-ı dìn dirler:16    Dört nesne devlete näfiú ve Ÿillete däfiúdür:17 Perhìz-i aúdä ve ta≈´ìl-
i yär-ı bì-rìyä ve her emrde ´ä≈ìb-i Ÿekäyla meşveret ve ma≈all-i ˚a◊abdan ´abr u ≈amiyyet.  

 Seyyid Ba≠≠äl mübäriz ra≈metu’llähi úaleyh dir:18 Dört efúäl-i nä-fercämıè ser-encämından 
dört dürlü efúäl-i bed-nämì19 ≈ä´ıl olur: úĐnäddan1 rüsväyì, ∆ışmdan peşimänì ve kibr ü kìnden 
düşmenì ve kähillikden ∆¥orì.  

                                                                                                                                              
1 vefret-i A, B, D: øuvvet C. 
2 ´allallähu úaleyhi vesellem A: B, C, D nüshalarında yoktur. 
3 ’dan naøldür ki A: dirler B: eydür ki C: dirler ki D. 
4 perhìz-i ´o≈bet-i nädän ve nä-şenìden-i ´o≈bet-i zenän A: mükäleme-i büzürgän ve mümäniúa-i ®ulm-i ®älimän B, C, D. 
5 dirler ki A, D: eydür B, C. 
6 her merd-i dänäya dört kimse ile A, B: dört kimseye C. 
7 Biri sul≠än-ı sitem-kära ve üstäd-ı pür-hüner ve merd-i bìmära ve yär-i nigù-kära A: Bir sul≠än-ı sitem-gìr §änì müşìr-i 
pür-hüner §äli§ şa∆´-ı bìmär räbiú yad-ı nìgù-gär B, D: Biri sul≠än-ı sitem-gìr ikinci üstäd-ı hünerver üçünci bìmär 
dördünci bär-ı nìk-kär C. 
8 Şäh Đskender-i ÿü’l-øarneyn D: Şäh ÿü’l-øarneyn A, B, C. 
9 ra≈metu’llähi úaleyh A, D: B, C nüshalarında yoktur. 
10 Emänet ve tevä◊uú ve sükùn ve úiffet B, D: Evvel emänet ü se∆ävet ve tevä◊uú u sükùn ve úiffet ü pär-säyì A: Emänet ve 
se∆ävet ve tevä◊uú u sükùn C. 
11 Da∆i buyururlar A: ve da∆i menøùldür B, C, D. 
12 ´äfì niyyet B, C, D : ´äfì-dil A. 
13 ra≈metu’llähi úaleyh A, D: B, C nüshalarında yoktur. 
14 ra¬ıya’llähu úanhu D: Diğer nüshalarda yoktur. 
15 Bu nasihat A nüshasında bulunmamaktadır. 
16 Büzürgän-ı dìn dirler A: Büzürgän dìn dirler B: Ulular eydürler ki C: Büzürgän dirler ki D. 
17 devlete näfiú ve Ÿillete däfiúdür B, C, D: Ÿillete däfiú ve devlete näfiúdür A. 
18 Seyyid Ba≠≠äl mübäriz ra≈metu’llähi úaleyh dir A: Ba≠≠äl mübäriz eydür ki B, C: Ba≠≠äl mübäriz dir D. 
19 Dört efúäl-i nä-fercämıè serencämından dört dürlü efúäl-i bed-nämì B, D: Dört nesneden bed-nämì A: Dört efúäl-i nä-
fercämıè serencämından dört dürlü a≈väl-i bed-nämì C. 
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 Đbrähim Edhem ra≈metu’llähi úaleyh buyurur ki,2 dört nesneden [A9a] [A9a] [A9a] [A9a] dört nesne ≈ä´ıl3 
olur: úAr◊-ı i≈tiyäcdan ∆¥orì ve [C6a][C6a][C6a][C6a] bì-teõemmülden peşìmänì ve ∆ıffet-i úaøldan bed-nämì ve 
muøäbele-i4 sul≠ändan heläkì.5  

 ~akìm Loømän ra≈metu’llähi úaleyh buyurur:6 Dört nesne [D3a][D3a][D3a][D3a] delìl-i rä≈at ve mùcib-i 
selämetdür. Mutäbaúat-ı tedbìr-i úälim-i ebrär ve mu≈äfa®at-i räz u esrär ve perhìz-i kibr ü kìn ve 
ta≈´ìl-i kesb-i heläl ü ´aläh-ı dìn.7  

 ~asan-ı Ba´rì ra≈metu’llähi úaleyh buyururlar ki8 dört nesneniè úäøıbeti dünyä ve ä∆iretde 
nedämetdür: ~ased ve úucb ve ∆ışm ve bu∆l.9  

Da∆i menøùldür ki10 dört nesnenin vücùdı temkìn-i esäs-ı11 úizzet ve tezyìn-i libäs-ı 
devletdür: [A9b] [A9b] [A9b] [A9b] Päk a´l ve ´äfì dil ve ´alä≈-ı fiúl ve räy-ı ´ä≈ib-i úaøl.  

Da∆i buyururlar:12 Kemäl-i úäfiyet ve tamäm-ı rä≈at dört nesneden mürettebdür: ™ı≈≈at ve 
niúmet ve ferä˚-ı ∆ä≠ır ve emn-i va≠an.13  

Da∆i buyururlar: Şar≠-ı yärì ve resm-i vefä-därì dört nesnedür: Räst söylemek ve räst işlemek 
ve mäl beŸl eylemek ve dòst içün ser fedä øılmaø.14  

Da∆i menøùldür ki,15 dört nesne ev´äf-ı ehl-i kerem ve efúäl-i a´≈äb-ı himemdür: Nìk ≈a´let 
ve ´abr u ≈amiyyet ve úahde vefä ve erbäb-ı ≈äcäta lu≠f u se∆ä.  

Da∆i buyururlar:16 Dört nesne sebeb-i ta∆´ìl-i devlet ve mùcib-i tekmìl-i saúädetdür: 
Mu´ä≈abet-i [C6b][C6b][C6b][C6b] büzürgän ve müşävere-i zìrekän ve tetebbuú-ı a≈väl-i dòstän ve tefekkür-i 
tevärì∆-i şähän-ı cihän.17  

Da∆i buyurur ki, dört nesne eblehlikden [A10a][A10a][A10a][A10a] úalämet ve a≈maølıødan işäretdür: Ba∆ìlì ve 
≠amaúkärì ve úayb-cùyì ve bed-∆ùyì ve da∆i buyurur ki, dört dürlü øadìdiè ekl ü şürb-i ≠abìúatıè 
[B3a][B3a][B3a][B3a] iútidäline baúi[§]dür. Áb-ı øadìd ve nän-ı øadìd ve şìr-i øadìd ve guşt-i øadìd.18  

 Da∆i menøùldür ki, úÖmer bin úAbdü’l-úazìz, ~asan-ı Ba´rì ≈a◊retlerine ra≈metu’llähi 
úaleyh19 näme gönderüp kendünüè umùr-ı20 sal≠anatı bäbında defú-i aúdä1 içün na´ì≈at ≠aleb2 eyledi.  

                                                                                                                                              
1 úinäddan A, C, D: úärdan B. 
2 ra≈metu’llähi úaleyh buyurur ki C, D: ra≈metu’llähi úaleyh dir A: ra≈imehu’lläh buyurur B. 
3 ≈ä´ıl A: ®ähir B, C, D. 
4 muøäbele-i A: muúämele-i B. 
5 peşimänì ve ∆ıffet-i úaøldan bed-nämì ve muøäbele-i sul≠ändan heläkì A,B, D: fikirsizlikden pişmänlıø ve dìvänelıkdan 
bed-nämlıø ve sul≠än ile muøäbele itmekden heläklik C. 
6 ~ekìm Loømän ra≈metu’lläh-ı úaleyh buyurur D: Loømän ~ekìm dir A: ~ekìm Loømän ra≈imehu’lläh buyurur B: 
Loømän ~ekìm eydür ki C. 
7 Mutäbaúat-ı tedbìr-i úälim-i ebrär ve mu≈äfa®at-i räz u esrär ve perhìz-i kibr ü kìn ve ta≈´ìl-i kesb-i heläl u ´aläh-ı dìn A, 
B, D: úUlemä tedbìrine täbiú ve räz ´aølamaø ve kibr ü kinden ´aøınmaø ve ´alä≈-ı dìn ta≈´ìl eylemek C. 
8 buyururlar ki A: buyurur B: buyurur ki C, D. 
9 Bu nasihat C nüshasında bulunmamaktadır. 
10 menøùldür ki A: buyurur B: buyurur ki C, D. 
11 temkìn-i esäs-ı A, C: temkìn-i äräyiş-i B. 
12 buyururlar A: buyurur kim B: buyurur ki C: buyurur D. 
13 emn-i va≠an A: emn-i memleket B, C, D. 
14 Räst söylemek ve räst işlemek ve mäl beŸl eylemek ve dòst içün ser fedä øılmaø C: Räst güftär ve räst girdär ve beŸl-i 
mäl ve ˚ıdä-yı ser ü iøbäl A, B, D. 
15 menøùldür ki A: buyurur B, D: buyurur ki C. 
16 buyururlar A: buyurur B: buyurur ki C, D. 
17 Bu nasihat A nüshasında bulunmamaktadır. 
18 Bu nasihat A nüshasında bulunmamaktadır. 
19 ra≈metu’llähi úaleyh C, D: A, B nüshalarında yoktur. 
20 umùr-ı A, C, D: a≈väl-i B. 
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 Anlar ceväb virdiler ki, eger `udä-yı tebäreke ve teúälå3 sizüèledür, ∆avf kimden ve eger 
degül,4 fäõide kimden?  

Da∆i menøùldür ki, mertebe-i øanaúät úälemden bì-niyäz olmaø ve fäõide-i úuzlet cihändan5 
ser-firäz olmakdur ve i≈tiräz-ı kibr ü kìn6 izdiyäd-ı meveddetdür ve terk-i şöhret vu´ùl-i [A10b] [A10b] [A10b] [A10b] 
saúädetdür ve ´abr-ı beliyyä≠ ≈u´ùl-i murädätdur.  

 Da∆i menøùldür ki,7 Hişäm bin úAbdü’l-melik Ebù ~äzım-ı Mekkì’den ra≈metu’llähi 
úaleyh8 istifsär eylediler ki, netìce-i sal≠anat9 ve mesäli≈-i raúiyyet küllì ma´la≈atdur. Dünyä ve 
ä∆iretde bunuè suõälinden nice ∆alä´ müyesserdür? [C7a][C7a][C7a][C7a] 

 Ceväb virdiler ki, her aøçeniè ≈u´ùli ≠arìø-ı şerúa muväfıø ve me´ärifi emr-i ~aøøa mu≠äbıø 
gerekdür.  

 Hişäm didi ki buèa kim øädirdür?10 Şey∆ buyurdılar, her kimse ki äteş-i dùza∆dan girìzän 
ve Naúìm-i behişte cùyän ola, lä-cerem ol şän-ı devlet-nişän ≠älib-i rı◊ä-yı ~udä-yı Ra≈män olur.11  

 Da∆i menøùldür ki,12 e≈ibbä-i şey∆den13 biri ~a◊ret-i Şey∆e ´ordı ki, ˚ınä-yı úälem neden14 
≈ä´ıl olur?  

 Ceväb virdiler ki,15 dört nesne ile ädem aèa vä´ıl olur: Fermän-ı `udäya rı◊ä ve näsdan 
øa≠ú-ı dest-i recä ve ferä˚-ı dil ve ´afä-yı ∆ä≠ır.  

 Đttifäø bir gün şey∆, bir øa´´äb [D3b][D3b][D3b][D3b] dükänı öèünden geçdi.16 æa´´äb şey∆i görüp enväú-ı 
temelluø17 ile dükända olan eti aèa ter˚ìb idüp alıè diyü, ibräm eyledi.  

 Şey∆,18 “Aøçem yoødur” diyü, ceväb virdi.19  

 æa´´äb [A11a] “[A11a] “[A11a] “[A11a] “Birøaç gün mehliè olsun” didi.  

 Şey∆ didi ki20 “Kişi ä∆arın mihrinde21 olmaødan kendü ärzù-yı nefsiè ı≠läø itmek evlådur” 
didi.  

 Đbrähìm Edhem ≈a◊retlerinden ra≈metu’llähi úaleyhe22 ´ordılar ki sizlere [C7b][C7b][C7b][C7b] ne oldı ki 
täc u ta≈t ve mülk-i Bel∆i terk eyledüèüz?  

                                                                                                                                              
1 defú-i aúdä A, B, D: väøiú aúdä C. 
2 ≠aleb A, B: ricä C. 
3 tebäreke ve teúälå A: teúälå celle ve úalå B, C: teúälå D. 
4 kimden ve eger degül A, B: kimdür eger degildür C. 
5 úuzlet-i cihändan A, C, D: úizzet-i cihändan B. 
6 kibr ü kìn A: kibr ü ≈asedden B, C, D. 
7 menøùldür ki B, D: Naøl olınur C: A nüshasında yoktur. 
8 ra≈metu’llähi úaleyh C, D: A, B nüshalarında yoktur. 
9 netìce-i sal≠anat D: tärì∆-i sal≠anat A, B: nedìm-i sal≠anat C. 
10 øädirdür A, B, D: øädir olur C. 
11 Bu nasihat A nüshasında bulunmamaktadır. 
12 Da∆i menøùldür ki A, B, C: Naøl olınur ki C. 
13 e≈ibbä-i şey∆den A, D: a´ä-yı şey∆den B: a≈bäb-ı şey∆den C. 
14 ˚ınä-yı úälem neden B, C, D: ˚ınä-yı ∆ä≠ır neden A. 
15 virdiler ki A: virüp didi ki B. 
16 geçdi A, B, D: geçerken C. 
17 temelluø A, B, D: te∆allüf C. 
18 Şey∆ C, D: `a◊ret-i şey∆ buyurdılar ki A, B. 
19 ceväb virdi A, B: ceväb eyledi C. 
20 didi ki A: buyurdı ki B, C, D. 
21 ä∆irin mihrinde A,C, D : anıè mihrinden B. 
22 ra≈metu’llähi úaleyhe C, D: A, B nüshalarında yoktur. 
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 Ceväb virdiler ki, bir gün serìr-i sal≠anatda kendü a≈välüme na®ar idüp1 gördüm ki, ä∆ir 
menzil gùr ve yär-ı hem-nişìninden dùr ve sefer úa®ìm ve zäd u zevädeden mehcùr ve ≈äkim úädil 
ben suõäl ü ceväbdan ˚äfil Terkden ˚ayrı çäre bulmadım. 

 Da∆i menøùldür ki,2 Đbrähìm Edhem ≈a◊retleri, ittifäø bir gün bir dervìş gördi ki úuryän u 
faør u fäkadan [A11b] [A11b] [A11b] [A11b] giryän olup ièler.  

 Didiler ki ne ièlersin? Meger merätib-i faørı räygän bulmışsın.  

 Dervìş-i gürisne vü bürehne taúaccüb idüp didi ki, dervìşlik ∆od ma≈all-i mu≈annet ü 
mevøiú-i3 zecretdür. Ol ´atun alınur mı?  

 ~a◊ret-i Đbrähìm Edhem buyurdılar ki belì ben ta∆t-ı Bel∆’i virdüm. Ammä henüz müft 
aldum, didi.  

Menøùldür, Đbrähìm Edhem ≈a◊retleri buyurur: Üç vaøtde her kimesne4 ≈ä◊ır-dil5 ü ´äfì-∆ä≠ır 
olmaya, anuè üzerine ebväb-ı saúädet beste ve esbäb-ı rifúat şikestedür: Biri vaøt-i namäz, §änì vaøt-
i øıraät-ı æur’än, §äli§ Ÿikr-i `udä.  

Đbrähìm Edhem ≈a◊retleri6 buyurdılar ki bir gün ´a≈rä-yı beyäbända7 bir ≠aş gördüm. 
Üzerinde yazılmış ki ا6را�P �76ا iølibu ve iøräõ  ol sengi döndürdüm ve oøudum yazılmış ki8 eger sen 
úamel itmeyesin, [C8a][C8a][C8a][C8a] leŸŸet-i úilmi øande bulursun? Ve eger ä§är-ı ~aøøı aèlamayasın, Ÿät-ı 
~aøøı nice bilürsün?9  

 Da∆i menøùldür ki, bir kimesne Đbrähìm Edhem ra≈metu’llähi úaleyh10 ≈u◊ùrına gelüp didi 
ki, müddet-i úömr-i dıräzda bì-≈add maú´ıyyet idüp kendü nefsüme11 ®ulm-i úa®ìm12 eyledüm. 
Ammä dämen-i ´alä≈ henüz hevä-yı şùm ve nefs-i meŸmùm elinden ∆alä´ olmamışdur.13  

 Đbrähìm Edhem buyurdılar ki14 eger bu altı [A12a] [A12a] [A12a] [A12a] ∆ı´äl-i pesendìde ve a∆läø-ı ≈amìde ile 
úämil olasın, min baúd efúäl-i øabì≈a ve aúmäl-i şenìúadan ∆alä´ bulup15 insän-ı kämil ve merd-i úäøil 
olursun:  

Evvel eger maú´ıyyet işleyesin, münäsibdür ki rıŸø-ı `udä’dan nesne ekl itmeyesin.16 Didi ki 
ya øande ekl eyleyem? ~a◊ret-i Şey∆ ceväb virdiler ki kişi velì-i niúmetine úä´ì mi olur?17  

£änì eger maú´ıyyet øa´d idesinĐ münäsib oldur ki18 mülk-i `udä’dan ≠aşra gidesin.19 Didi ki 
yä øande varam?20 Şey∆ buyurdılar ki1 revä mıdur2 anuè mülkinde olasın ve aèa [A12b] [A12b] [A12b] [A12b] úäsì olasın?  

                                                
1 idüp A, B: eyleyüp C. 
2 Da∆i menøùldür ki Đbrähìm-i Edhem ≈a◊retleri D: Da∆i buyurdılar ki A, B: naøl olınur Đbrähìm bin Edhem ≈a◊retleri C. 
3 mevøiú-i A, C, D: mev◊iú-i B. 
4 kimesne A, B: kim C. 
5 ≈ä◊ır-dil A, B, D: ∆ä≠ır-ı dil C. 
6 ≈a◊retleri A, B, C: ra≈metu’llähi úaleyh D. 
7 ´a≈rä-yı beyäbända A, B, D: ´a≈räda C. 
8 yazılmış ki A, C, D: eyitmiş ki B. 
9 ä§är-ı ≈aøøı aèlamayasın Ÿät-ı ≈aøøı niçe bilürsün B, C, D: ≈aøøı bilmeyesin ≈aøìøat a´lınca A. 
10 ra≈metu’llähi úaleyh D: Diğer nüshalarda yoktur. 
11 kendü nefsüme B, C: kendüme A. 
12 ®ulm-ı úa®ìm B, C, D: úa®ìm ®ulm A. 
13 olmamışdur A, B, D: bulmamışdur C. 
14 Đbrähìm Edhem buyurdılar ki A: ~a◊ret-i Şey∆ buyurdı ki B, C, D. 
15 bulup A, C, D: bulursın B. 
16 itmeyesin A, B: eylemeyesin C, D. 
17 kişi velì-i niúmetine úä´ì mi olur A: velì-i niúmetine kişi úä´ì olur mı B, C, D. 
18 münäsib oldur ki A, B: münäsibdür ki C, D. 
19 gidesin B, C: gelesin A, D. 
20 didi ki yä øande varam A, B, D: eyitdi ki yä øande gideyim C. 
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£äli§ eger fiúl-i şenìúaya mübäşeret idesin, münäsibdür ki na®ar-ı `udä’dan mestùr olasın. 
[B3b][B3b][B3b][B3b] Didi ki3 ol mümkün midür?4 ~a◊ret-i Şey∆5 buyurdılar ki, [C8b][C8b][C8b][C8b] pes revä mıdur ol pädişäh-ı 
úa®ìmü’ş-şän ≈u◊ùrunda olasın,6 a≈väl-i øabì≈a ve efúal-i şenìúaya mübäşeret idesin?7  

Räbiú çün melekü’l-mevt øab◊-ı rù≈ içün gele, pes ol ma≈alde läzım ki8 isti˚fär ve tevbe içün 
[D4a][D4a][D4a][D4a] andan mühlet alasın. Didi ki9 ol emr-i ~aødan tecävüz eylemez. Ber-mefhùm-ı saúädet-
nümùn-ı 104PWV6B<5 YP f�8< 4P@9�B<5Y Q�:\ا�ا \�8 ا     [A13a] [A13a] [A13a] [A13a] ~a◊ret-i Şey∆ buyurdılar ki,11 ol vaøt-i 
hevli hemän bu ma≈all bil.  

`ämis çün Münker ü Nekìr gelüp saèa suõäl eyleyeler, anları defú idesin.12 Didi ki aèa kim 
øädirdür ve kimiè güci yeter? ~a◊ret-i Şey∆ buyurdılar ki,13 pes senüè ≈älüè bed-terden bed-terdür.  

Sädis rùz-ı øıyämet ve yevm-i nedämetde çün günehkärän u úä´iyän dùza∆a buyrula cehd 
eyle ki14 varmayasın. Ol şa∆´ didi ki, ey mürşid-i kämil! Aèa kim øädir olur?15 Çün ol merd-i øäbil 
şey∆-i ´ä≈ib-fünùndan bu keläm-ı dürr-i meknùnı istimäú eyledi, [A13b] [A13b] [A13b] [A13b] anıè nefs-i mübäregi teõ§ìr 
idüp16 der≈äl efúäl-i mä◊iyye ve efkär-ı ätiyyesine isti˚fär eyledi.   

Büzürc-mihr-i ~akìm, kendü üstädından istifsär eyledi: Hudä-yı Teúälå celle ve úalädan ne 
recä olınmaø evlådur ki17 anuè väsı≠asıyla [C9a][C9a][C9a][C9a] sürùr-ı dünyä ve ≈u◊ùr-ı úuøbå ≈ä´ıl ola? 

 ~akìm ceväb virüp didi ki, ´ı≈≈at-i beden ve emn-i va≠an ve ˚ınä-yı ∆ä≠ır ki hìç bäb-ı 
~aøø’dan ˚ayra mäõil ü säõil olmaya.  

 Tekrär istifsär18 eyledi ki, kişi kendü mühimmätını kime ı´marlamaø gerek?19  

 Hakìm ceväb virüp didi ki ol dòst-ı ∆ùb-liøäya ki anıè yolına cän u baş fedä olına.20 
 Tekrär istifsär eyledi ki insän ≈aøøında øan˚ı úamel ef¬aldür?  

 Hakìm ceväb virüp didi ki cüvänìde ta≈´ìl-i úilm ve eyyäm-ı pìrìde úamel-i ´äli≈ u ≈ilm ve 
cümle evøätde teŸekkür-i näm-ı `udä ve tefekkür-i úömr-i bì-beøä ve nefäyis-i dünyä-yı dùn ve 
aräyiş-i dehr-i Ÿü-fünùndan21 ìbädur. 

 

 

                                                                                                                                              
1 buyurdılar ki A, C: ceväb virüp didi ki B, D. 
2 revä mıdur A, C: revä olur mı B, D. 
3 didi ki A, B, D: eyitdi ki C. 
4 mümkün midür A: ˚ayr-ı mümkündür B, D. 
5 ~a◊ret-i Şey∆ A, D: Şey∆ B, C. 
6 ≈u◊ùrunda olasın A, C: ≈u◊ùrundasın B, D. 
7 idesin A, B, D: eyleye C. 
8 läzım ki B, C, D: läzımdur A. 
9 didi ki A, B, D: eyitdi ki C. 
10 ĐŸä cäúe ecelühüm lä yesteõ∆irùne säúaten ve lä yesteødimùne : “Ecelleri geldiği zaman onlar ne bir saat geri kalabilirler 
ne de öne geçebilirler”.  Kur’ân-ı Kerîm Nahl Suresi 70 / 61.  
11 ~a◊ret-i Şey∆ buyurdılar ki A: Şey∆ didi ki B. 
12 idesin A, B, D: eyle C. 
13 ~a◊ret buyurdılar ki A, D: Şey∆ didi ki B: Şey∆ buyurdı ki C. 
14 eyle ki A, C, D: idesin ki B. 
15 øädir olur A, B: øädirdür C, D. 
16 idüp A, C, D : eyledi B. 
17 evlådur ki D: gerek ki A, B, C. 
18 istifsär A, B, D: suõäl C. 
19 gerek A,B: münäsibdür C, D. 
20 olına A, B: øıla C. 
21 Ÿü-fünùndan A,B, C: pür-fünùndan D. 
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