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Öz

İçeriği, tertip usulü, tertip amacı, dili gibi yönleriyle çok çeşitli olan mecmûalar; Türk
edebiyatı ve kültürünün gizli hazinesi gibidir. Gün yüzüne çıkmamış pek çok bilgi, belge,
eser, bu mecmûaların sayfalarında saklanmaktadır. Mecmûalar incelendikçe, bu hazineler,
ilim âlemine kazandırılmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Osman
Ergin Koleksiyonu’nda OE Yz 0786 05 demirbaş numarasıyla kayıtlı ve dinî-tasavvufî amaçla
tertip edilmiş bir mecmûa içerisinde, yaptığımız katalog taramalarına göre başka kaynaklarda
bulunmayan iki risâle vardır. Bunlardan birisi, “İmām ʿAli Kerremallahu vechehu Ḥażretlerinin
Maḫdūmları Cenāb-ı Ḥanifiyye’ye Nasāyiḥ-i Celilesi” başlıklı risâledir. Hz. Ali’nin, oğlu
Muhammed b. Hanefiyye’ye nasihatlerinin bulunduğu bu risâle, yedi varaktan oluşmaktadır.
Samimi bir üslûbun ve bir babanın evladına sevgi ve şefkatinin büyüklüğünü gösteren
hitapların olduğu nasihatlerin kaynağına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Mecmûayı
Şubat 1902’de istinsah eden Cemâleddin b. Ali adlı mürettib, nasihatleri Tercümân-ı Hakîkat
gazetesinde çalışan Derviş Ahmed Bey elinden aldığını bildirir. Mensur bir pend-nâme veya
nasihat-nâme diyebileceğimiz bu risâledeki öğütlerin kaynağı ve sıhhati daha kapsamlı bir
çalışmayı gerektirdiği için bu yazıda, nasihatlerin metni transkribe edilip kelimelerin metin
bağlamlı anlamına sadık kalmaya çalışarak birebir dil içi çevirisi yapılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: nasihat, Hz. Ali, Muhammed b. Hanefi, pend-nâme, mecmûa
Abstract
Mecmûas are a secret treasure of Turkish culture and literature for a wide variety of aspects
such as content, method of arrangement, purpose of arrangement, and language. Great deals
of information, documents, works, which have not revealed yet, are kept on the pages of these
mecmûas. As the mecmûas are examined, they are introduced to scientific world. According to
the catalog scans we made, there are two papers in Istanbul Metropolitan Municipality Ataturk
Library, Osman Ergin Collection, registered in OE Yz 0786 05 inventory number and arranged
for a religious-mystical purpose, which currently cannot be found in other sources. One of them
is the article entitled “İmām ʿAli Kerremallāhu vechehu Ḥażretlerinin Maḫdūmları Cenāb-ı
Ḥanifiyye’ye Nasāyiḥ-i Celilesi”. The work consists of seven pages. It contains Ali’s advice to
his son Muhammad b. Hanafiyya. The work is written in an intimate style. In the work, there
are appeals that fulfill the grandeur of a father’s love. There is no information about the source
of the advice. The author wrote the mecmûa in February 1902. The author received advice
from Ahmet Bey, who worked on the Tercümân-ı Hakîkat journal. Since they require a detailed
investigation, the origin and correctness of the advice are not among the aims of the present
study. Instead, the texts of the advices were transcribed and attempted to be interlaboratory by
trying to remain faithful to the textual meaning of the words in this article.
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1. Giriş
Türk edebiyatının saklı hazinesi diyebileceğimiz mecmûalar, gün yüzüne
çıkmamış şair-şiir, yazar-eser veya edebiyat tarihiyle ilgili bilgileri ihtiva etmesi
cihetiyle önem arz etmektedir. Hatta müstakil nüshaları bulunan bazı eserlerin, belli
amaçlarla derlenmiş mecmuâlar içerisinde ayrıca yer aldığı dikkat çekmektedir.
Mecmûalar; Türk edebiyatı, tarihi, kültürü ve medeniyetine dair çalışmalara ciddi
anlamda kaynaklık etmektedir ve bu sebeple son zamanlarda mecmûalara dair önemli
çalışma ve projeler yürütülmektedir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Koleksiyonu’nda
OE Yz 0786 05 demirbaş numarasıyla kayıtlı ve dinî-tasavvufî amaçla tertip edilmiş
bir mecmûa içerisinde muhtelif varak sayılarında beş eser vardır. Bunlardan üçü,
müellifi bilinen ve müstakil nüshaları da olan eserlerdir. Diğer ikisinin ise yaptığımız
katalog taramalarında başka bir nüshasına rastlanmamıştır.
Mecmûanın 33b-40b varakları arasında “İmām ʿAli Kerremallāhu vechehu
Ḥażretlerinin Maḫdūmları Cenāb-ı Ḥanifiyye’ye Nasāyiḥ-i Celilesi” başlığıyla Türkçe
bir bölüm bulunmaktadır. Bu nasihatlerin asıl kaynağı ile ilgili mecmûada herhangi bir
bilgi yer almamakla beraber, kendisini Nakşî ve Kâdirî dervişi olarak tanıtan, mecmûa
mürettibi Cemâleddin bin Ali, Hz. Ali’ye ait olduğu belirtilen nasihatleri kimden
aldığına dair şu cümleyi kaydetmiştir: “Tercümān-ı Ḥaḳiḳat’den Derviş Ahmed Beg
elinden aḫẕ”1. Buradan anlaşıldığı kadarıyla mürettib, bu nasihatleri, 1878-1921
yıllarında faaliyet gösteren Tercümân-ı Hakîkat gazetesi yazar ya da çalışanlarından
Derviş Ahmed Bey’den almıştır. Mürettibin bu bölümü yazdığı tarih 25 Şevvāl 1319
(4 Şubat 1902)’dir. Söz konusu nasihatler, ayrıca Tercümân-ı Hakîkat’te yayınlanmış
mıdır, yayınlanmamış mıdır? Sorusunun cevabına ulaşmak kapsamlı ve uzun soluklu
bir araştırmayı gerektirmektedir.
Mecmûadaki nasihatler, Arapça veya Farsça müstakil bir eserden tercüme midir,
Hz. Ali’ye atfedilen sözlerden derleme midir ya da oğlu Muhammed b. Hanefiyye
vasıtasıyla nakil midir? Bu sorulara dair bir bilgiye ulaşılamamıştır. Nasihatlerin,
gerçekten Hz. Ali’ye ait olup olmadığı ise ayrıntılı ve ayrı bir inceleme konusudur. Hz.
Ali’nin, bu nasihatleri, oğullarından özellikle Muhammed b. Hanefiyye’ye vermesi,
eserin kaynak ve sıhhatini inceleme noktasında onu daha özel bir hâle getirmektedir.
Hz. Ali’nin, oğulları Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve Hz. Muhammed bin Hanefiyye’ye
nasihatler verip tavsiyede bulunduğunu kaynaklar bildirmektedir. “Hz. Ali, vefatından
önce oğlu Muhammed b. el-Hanefiyye’yi de yanına çağırır ve ona da bazı tavsiyelerin
yanında kardeşleri Hasan ve Hüseyin hakkında iyilikte bulunması, onlara saygı
göstermesi ve faziletlerini bilmesini ister. Tekrar Hasan ve Hüseyin’e yönelir ve
onlardan da kardeşleri hakkında hayırlı olmalarını, kendisinin onu sevdiğini, onların
da kardeşlerini sevmelerini ister.” (Aktaran Dalkıran, 2004: 141-142) Bu risâlede
de Hz. Ali, oğlu Muhammed b. Hanefiyye’ye niçin öğüt verdiğini şöyle ifade eder:
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“Ḳurretü’l-ʿayn iftiḫārım! Feyyāż-ı Kerim seni ḥadd-i rüşde iṣāl itdi. Ben ise vehn
ü inḥiṭāṭa meyyālim. Bināʾenʿaleyh sūdmend olacaḳ naṣāyiḥe mübādereti muḳteżi
gördüm.”2 (Gözümün nuru, övüncüm! Allah, seni doğruyu yanlışı ayırt edecek çağa
ulaştırdı. Ben ise, takatten düşüp ihtiyarlığa yüz tuttum. Bu sebeple faydası olacak
öğütleri, hemen vermeyi gerekli gördüm.)
Hakkında fazla bilgi bulunmayan Muhammed b. Hanefiyye, Hz. Ali’nin, Havle
bint Cafer adlı hanımından olan çocuğudur. Hicretin 16. yılında (M.637) dünyaya
gelmiştir. Tam adı Muhammed b. Ali b. Ebi Tâlib el-Hâşimî Ebu’l-Kasım elMedenî’dir. Ancak daha çok İbnü’l-Hanefiyye veya Muhammed b. Hanefiyye adıyla
tanınmaktadır. Hz. Ali, halife seçildiğinde 20 yaşlarında olan Ebu’l-Hanefiyye,
Cemel ve Sıffın vak’alarında babasının yanında saf almış ve sancağını taşımıştır.
Yezid’in hilafetine biat etmiş, elîm Kerbelâ olayında bile Yezid’e biatını bozmamış,
fakat kardeşi Hz. Hüseyin’e çok üzülmüştür. Hayatı boyunca sakin yaşamaya
gayret eden Muhammed b. Hanefiyye, siyasî olaylara ve isyanlara dâhil edilmek
istenmişse de olabildiğince bunlardan uzak durmaya çalışmıştır. H.81’de (M.700)
vefat eden Muhammed b. Hanefiyye, cesaret ve kahramanlığı ile şöhret bulmuştur.
Türk edebiyatında, Muhammed Hanefiyye Cengi adlı destanî hikâye yazılmıştır.3
Hadis ve Kur’an’ı çok iyi bilen Muhammed b. Hanefiyye âlim ve fâzıl bir kişi olarak
kaynaklarda zikredilmiştir.
Hz. Ali’nin Muhammed b. Hanefiyye’yi çok sevdiği rivayet edilmektedir. Hatta
aşağıdaki metinde görüleceği üzere, Hz. Ali, oğlu Ebu’l-Hanefiyye’ye4 ḳurretü’l-ʿayn
iftiḫārım (gözümün aydınlığı, övüncüm), nūr-ı didem (gözümün nûru), baḫşāyiş-i
İlāhi olan oġlum (Allah’ın lutfu olan oğlum), rūḥu’l-ḥayātım (Hayatımın canı) gibi
aşırı sevgi ve değer ifade eden hitaplar kullanmıştır.
Hz. Ali’nin, oğlu Muhammed b. Hanefiyye’ye ilk nasihatı “takvâ”dır. Nasihatler
içerisinde özellikle Allah’ın emirlerine uyarak aklı ve gönlü aydınlatmak, her
zaman doğruluktan yana olmak, daima iyilik için çalışmak, hile ve tuzak kurmaktan
kaçınmak, insanı kötülüğe sevk edecek şüpheli şeylerden dahi uzak durmak, hakkı ve
adaleti ortaya çıkarmak noktasında çok hassas olmak, işi ehline vermek, sıkıntılara
sabretmek, saadet ve huzuru kazanmak için gayret etmek, önceki insanların
hayatlarından tecrübe edinmek ve dünyânın fâniliği idrâk etmek gibi konular farklı
cümlelerle tekrar edilmiştir.
Aşağıda, behsedilen mecmûadaki “İmām ʿAli Kerremallāhu vechehu Ḥażretlerinin
Maḫdūmları Cenāb-ı Ḥanifiyye Nasāyiḥ-i Celilesi” başlıklı bölümün transkripsiyonlu
metnine ve dil içi çevirisine yer verilmiştir. Dil içi çeviri yapılırken mümkün mertebe
kelimelerin metin bağlamlı birebir anlamları verilmeye gayret edilmiş fakat bazı
yerlerde anlamı kaçırmamak için daha serbest çeviri yapılmıştır.
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2. Metin ve Diliçi Çevirisi
[33b] İmām ʿAli Kerremallāhu vechehu Ḥażretlerinin Maḫdūmları Cenāb-ı
Ḥanifiyye’ye Naṣāyiḥ-i Celilesi
Oġlum taḳvā-yı İlāhi saña birinci naṣiḥatim olsun. Emr-i İlāhi’yi iltizām iderek
tenvir-i fikr ü baṣiret it. Ḥabl-i İlāhi’ye iʿtiṣām eyle. Fevz ü saʿādete mazhariyyet içün
bundan büyük vesile olur mı?
(Oğlum! Allah korkusu -Allah’ın yasakladığı her şeyden kaçınmak-, sana birinci
nasihatim olsun. İlâhî emirlere uyarak aklını ve gönlünü aydınlat. Kurtuluş ve
mutluluğu kazanmak için bundan büyük bir vesile olur mu?)
Mevāʿiẓ-i diniyye ile iḥyā-yı ḳalbe ve zühd ile hevesāt-ı nefsāniyyeyi kesre ve
nūr-ı fażl u ʿirfān ile taḳvāya ve ẕikr-i ʿarūż-ı mevt ü fenā ile teẕlile saʿy it.
(Dînî ilimlerle kalbi hayatlandırmaya ve ibâdet ile nefsin isteklerini kırmaya ve
erdem ve irfan ile takvâya ve ölüm ve fânîlik yolunu hatırlamakla kibirlenmemeye
gayret et.)
Fecāyiʿ-i dünyāyı piş-i naẓar-ı ibtiṣāra al. Ṣavlet-i dehri tefekkür eyle. Nakliyyāt-ı
kevniyyeyi gör. Vaḳāyiʿ-i sālifeyi ve hikāyāt-ı evvelini naẓar-ı muvāzeneye al. Senden
evvel gelenleriñ ne gibi aḥvāle hedef olduḳlarını bil de mütenebbih ol. Fikr-i tenḳidiñ
anlarıñ mevāḳıʿ u āsārını piş-i naẓarında tecessüm itdirsün. Ne gibi ḥālāt ile terk-i
hesti itdiler.
(Dünyanın felâketlerini görüp anla. Dünyanın/mâsivânın saldırısını düşün.
Varlıkla/yaratılışla ilgili rivayet edilenleri gör. Geçmişteki hâdiseleri ve öncekilerin
hikâyelerini düşün. Senden önce gelenlerin ne hâllere uğradıklarını bil ve uyanık ol.
Doğruyu ve yanlışı seçecek olan fikrin, geçmiştekilerin durumlarını ve eserlerini göz
önünde canlandırsın ki nasıl bir hâlde varlığı/dünyayı terk ettiler.)
Minhāc-ı ḥaḳiḳatden başḳa bir [34a] şeye sālik olma.
(Hakîkat yolundan başka bir yolda gitme.)
Āḫıretini dünyāya ṣatma.
(Dünya için ahiretini satma.)
Bilmedigiñi söyleme.
Mümkin olmayan şeyi teklif itme.
(İmkânsız şeyi isteme.)
Ḍalāli müntic oldıġından ḫavf itdigiñ yola gitme çünki vādi-yi ḫaṭarnāka sālik
olmaḳdan ise zamān-ı taḥayyürde rücūʿ evlādır.
(Dalâlete/sapkınlığa götüreceğinden korktuğun yola gitme. Çünkü tehlikeli
vadide gitmektense ne yapacağını şaşırdığın an, geri dönmek daha iyidir.)
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“Emri bi’l-maʿrūf nehyi ʿani’l-münker”5 ile ʿamel it.
(İyiliğe çağırmak ve kötülükten alıkoymak görevini, yerini getir.)
Allāh’ıñ yolunda müctehidāne ṣarf-ı ihtimām eyle.
(Allah’ın yolunda, müctehid gibi hassas davran.)
Hiç kimse sende levm ü taḳbiḥ idecek bir ḥareket bulamasun.
(Hiç kimse, sende ayıplanacak ve kınanacak bir hareket bulamasın.)
İzhār-ı ḥaḳ ve ḥaḳḳāniyyet ü ʿadālet ile ser-firāz ol.
(Hakkı ortaya çıkarmak ve hak ve adâletten yana olmakla seçkin ol.)
Aḥkām-ı şerʿiyyede ḳılı ḳırḳ yar.
(İslâm hukukunda çok titiz ve dikkatli ol.)
Şedāʾide ṣabr göster; ṣabr, pek güzel bir ḫūydur.
(Sıkıntılara sabret, sabır çok güzel bir huydur.)
Her işi ehline tevdiʿ it, aḳṣā-yı fevz ü muvaffaḳıyyet budur.
(Her işi, o işin ehline ver; zafer ve başarının nihayeti budur.)
ʿUbūdiyyet ü iḫlāṣda ṣafvet şarṭdır.
(Kulluk ve ihlasta, saflık şarttır.)
Müsbet umūr “Faʿʿālün limā yurid”6 olan Ḳādir-i Muṭlaḳ’dadır.
(Doğruluğu ispatlanmış işler, “dilediği şeyleri yapan”, mutlak kudret sahibi
Allah’ındır.)
İstiḫārede ḳuṣūr itme, sözimi diñle, ṣaḥife-yi ṣafveti bir şey iḫlāl itmesün.
(İstiḫārede7 kusur itme, sözümü dinle, pâk kalbi başka bir şey bozmasın.)
Aḳvāliñ ḫayrlısı mūcib-i nefʿ olandur.
(Sözün hayırlısı faydalı olandır.)
Ḳurretü’l-ʿayn iftiḫārım! Feyyāż-ı Kerim seni ḥadd-i rüşde iṣāl itdi. Ben ise vehn
ü inḥiṭāṭa meyyālim. Bināʾen ʿaleyh sūdmend olacaḳ naṣāyiḥe mübādereti muḳteżi
gördüm.
(Gözümün nuru, övüncüm! Allah, seni doğruyu yanlışı ayırt edecek çağa ulaştırdı.
Ben ise takatten düşüp ihtiyarlığa yüz tuttum. Bu sebeple faydası olacak öğütleri
hemen vermeyi gerekli gördüm.)
Terk-i māsivādan [34b] ẕuḫr-ı āḫıreti tedārik itmek aḳdem-pişe vü endişe olsun.
(İşin ve fikrin, dünyalıkları terk etmekten önce, ahiret servetini kazanmak olsun.)
Ṣuʿūbet-i dehre taḥammül it.
(Dünyanın zahmetine tahammül et.)
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Ḳalb-i insāni arż-ı münbite beñzer, ekilen şeyi ṭoplarsın. ʿİlm ü edebile taḫliyyeyi ẕāt u ṣıfāt eyle ki ḳasvet-i ḳalbden āzāde ve feyż-i ʿirfān ile pirāste olasın.
(İnsan kalbi verimli toprağa benzer, ne ekersen onu toplarsın. İlim ve edep ile
zâtını ve sıfatlarını boşalt ki yürek darlığından kurtulup feyiz ve irfan ile donanasın.)
Erbāb-ı tecribe vü kemāliñ sālik oldıġı meslek-i ḳadime gider iseñ istiḳbālen emin
ve her dürlü keder ü perişāniyyetden muṭmaʿin olursın.
(Tecrübeli ve kâmil insanların gittiği geçmiş yolda gidersen, gelecekten emin ve
her türlü sıkıntı ve perişanlıktan güvende olursun.)
Nūr-ı didem! Ben her ne ḳadar bizden evvel gelenler gibi āsār-ı ʿumrān ibrāz
idemedim ise de anlarıñ maʿmūre-yi ʿālemde ne dereceye ḳadar isbāt-ı müʾessire
idebildiklerini gördüm ve vaḳāyiʿ ü aḫbārāta muṭṭāliʿ oldum. Ḥālāt-ı memdūḥaya
mechūd eyledim. Bu tenebbüʿāt u iḳdāmāt baña rāh-ı ḥaḳiḳate vuṣūl içün reh-nümāyı tevfiḳāt oldı. Menāfiʿ ü ṣafāyı taḥayyüz itdim. Meḥāsini aḫẕ ve ḳabāyiḥden nefy
eyledim.
(Gözümün nûru! Ben her ne kadar bizden önce gelenler gibi medeniyet eserleri
ortaya koyamasam da onların, dünyanın mamur edilmesinde ne dereceye kadar etkili
olabildiklerini gördüm ve geçmiş olayları ve bilgileri öğrendim. Övülen davranışları
yapmaya gayret ettim. Bu çaba ve gayret, bana hakikat yoluna ulaşmak için yardım
eden bir yol gösterici oldu. Fayda ve huzura önem verdim. İyiliği aldım, kötülüğü
uzaklaştırdım.)
Maḥṣūl-i tecārib ü müşāhedāt saña bedraḳa-yı feyż ü edeb olsun.
(Tecrübeler ve gözlemlerle elde edilenler, sana feyiz ve edep kılavuzu olsun.)
ʿÖmrüñden müstefidāne ḥareket iderek dehr-i fāniye ehemmiyyet virme.
(Ömründen faydalanarak hareket et, fânî dünyaya önem verme.)
Nefs-i selim ve beyt-i ḫāliṣa aṣḥābından ol.
(Nefsini kötülüklerden arındırmış ve kalbi pâk olanlardan ol.)
Kitābullāh saña ḥaḳiḳati taʿyin ider. Şerāyiʿ-i İslāmiyye ḥelāl ü ḥarāmı gösterir.
(Allah’ın kitabı sana hakikati gösterir, İslâm kanunları helâl ve haramı gösterir.)
Rāh-ı istiḳāmetden bir ḫaṭve [35a] tecāvüz itme.
(Doğru yoldan bir adım haddi aşma.)
.

Aḥvāl ü meşārib-i insāniyye muḫtelif olur. Libās-ı meḥāsin ile tezyin-i ẕāt u cemāl
itmiş olanlarıñ meslegine sālik olacaġıñda rüşd ü feṭānetiñ icābınca aṣlā tereddüd itme.
(İnsanın hâl ve meşrepleri çeşitlidir. İyilik elbisesi ile mânâ ve maddesini süslemiş
olanların yoluna gideceğin zaman, anlayış ve zekiliğin gereğince, asla tereddüt etme.)
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Oğlum görürsüñ ki libās-ı fāḫir-i zühd ü taḳvāyı lābis olanlar tehẕib-i nefs-i
insāniden başḳa bir şeyi naẓar-ı ehemmiyyete almaz. Bu cihet-i mühimme naẓarıñda
her dāʾim ḥāʾiz-i mevḳiʿ-i iʿtibār olsun.
(Oğlum! Görürsün ki Allah korkusu ve hâlis ibadetin ihtişamlı elbisesini giyenler;
insanın, nefsini kötülüklerden arındırmasından başka bir şeyi önemsemezler. Bu
mühim husus, senin için her zaman önemli bir yere sahip olsun.)
Kemālāt-ı insāniyyeniñ mevhūbāt-ı feyż-efzāsından mütefeyyiż olmaġa beẕl-i
maḳdūr eyle. Şübühātdan ictināb it.
(İnsanlığın mükemmelliklerinin, feyiz verici ihsanlarından irfan almak için çok
çaba harca ve şüpheli şeylerden kaçın.)
Āsār-ı ḫuṣūmet ile elemnāk olur iseñ Ḫālıḳ-ı Aʿẓām’dan istimdād eyle.
(Düşmanlık belirtileri ile hüzünlenirsen, Yüce Yaratıcı’dan yardım dile.)
Dāʿi-yi şübhe ve müntic-i ḍalālet olan şeylerden külliyyen tevaḳḳi it.
(Şüpheye sebep olan ve sapkınlığı netice veren şeylerden tamamen uzak dur.)
Reʾyini ṣafvet ile itmām eyle.
(Fikrini/görüşünü, saflık/temizlik ile tamam et.)
Himemiñ ḫayra maṣrūf olsun.
(Bütün gayretini iyiliğe harca.)
Naṣāyiḥ-i vāḳıʿadan iktisāb-ı feyż eyle.
(Hâdiselerin öğütlerinden feyiz kazan.)
Ḥużūr-ı ḳalbe mālikiyyeti senden beklerim.
(Kalp huzuruna sahip olmayı senden beklerim.)
Sermāye-yi ser-tācım oğlum! Vesāvis-i nefsāniyye ve ẓulmet-i dünyā saña rāh-ı
ḥaḳiḳati setre bāʿis olmasun.
(Başımın tâcı sermayem oğlum! Nefsin vesveseleri ve dünya karanlığı, sana
hakikat yolunu örtmeye sebep olmasın.)
Ṭālib-i din olan ne ḫabṭ olur ne de ḥāl-i iġtişāş gösterür. Mekrūhdan ḳaçar, feyż-i
meḥāsinden semere bulur.
(Dini talep eden ne fesat çıkarıcı olur ne de hileli/karışık bir hâl gösterir.
Mekruhtan kaçar, iyiliğin feyziyle meyve bulur.)
Evvelin ü āḫıriniñ Ḫālıḳ’ı [35b] olan Cenāb-ı Rabb-i Kerim’e ḥamd iderim. Bütün
kāʾinātıñ Ḫālıḳ-ı ẕişān’ı odur. Anıñ Nebiyy-i Muhterem’ine ṣalāt u selām olsun. Bize
şerāyiʿ-i İslāmiyyeyi tebliġ ile bizi saʿādet ü selāmete iṣāl eyledi.
(Öncekilerin ve sonrakilerin Yaratıcı’sı olan Yüce Kerîm Rabb’e şükrederim.
Bütün kâinatın şan sahibi Yaratıcı’sı O’dur. O’nun muhterem peygamberine salât ve
selâm olsun. Bize İslâm kanunlarını bildirerek, bizi saadet ve selâmete ulaştırdı.)
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Oġlum saña dünyāyı ve ḥālini ve bundan ṣūret-i intiḳāli taʿrif ve füyūż-ı āḫıretden
müstelzim-i istifāde olan cihetleri taʿyin itdim. Dünyā neye beñzer bilür misiñ. Meselā
bir ḳavm bir mevḳiʿi intiḫāb ile anda müteʿayyiş olur. Andan uṣanur āḫar maḥalli
terciʿ ider oraya gider. Fakaṭ evvelki menzilinde ikinci mevḳiʿ içün bir şey tedārük
idememiş olur ise güçlük görür.
(Oğlum sana dünyayı ve hâlini ve bundan yüz çevirmeyi anlattım ve ahiret
feyizlerinden istifadeyi gerektiren cihetleri belirttim. Dünya neye benzer bilir misin?
Mesela bir kavim bir yeri seçip orada yaşar. Oradan usanır başka bir yere döner, oraya
gider. Fakat önceki menzilinde ikinci mevki için bir şey tedarik edememiş olursa
güçlük görür.)
Bir de her şeyi bilmek iddiʿāsında bulunma. Çünki bilmedigini bilmek ʿayn-ı
ʿirfān ve fażilet oldıġından bu yolda feyżdār-ı kemāl olanlar dāʾimā ṭaleb-i ʿilmde
müctehid ü müstefid olur.
(Bir de her şeyi bilmek iddiasında bulunma. Çünkü bilmediğini bilmek, bilginin
ve erdemin kendisi olduğundan, bu yolda tam erdemli olanlar, her zaman ilim
öğrenmeye gayret ederler ve ilimden istifade ederler.)
.

Ehl-i ʿilm ü kemāle raġbet göster, reʾyinde muṣib ve ṣamt u sükūta mülāzım ol.
Ḥasbü’l-beşeriyye bir ḫaṭāya düşer ise derḥāl taṣḥiḥa saʿy ider. Cāhiliñ ḥāli böyle
degildir. O nefsini her şeye vāḳıf ẓann ider, reʾyini begenir. Mecālis-i ʿulemādan
istifāde anıñ içün ḥāʾiz-i ehemmiyyet olamaz, bilmedigi umūrı reʾy-i ḫodıyla ḥalle
[36a] ḳıyām ider. Vādi-yi ḍalālet ü ḥaẕelātda maḥv u tebāh olur, gider. Çünki ḳıllet-i
maʿrifet ü cehālet her dürlü ḫaṭāya sāʾiḳ olacaġından feyż-i maʿrifetden müstefiżāne
ḥareket anıñ içün mutaṣavver degildir.
(İlim ehli ve kâmil insanlara yönel. Görüşünde isabetli ol ve susmaya ve
konuşmamaya gayret göster. İlim ehli olanlar, insanlık hâli bir hataya düşerse, hemen
düzeltmeye çalışır. Câhilin hâli böyle değildir. O, kendisini, her şeyi biliyor zanneder,
görüşünü/fikrini beğenir. Âlimlerin ilim meclisinden yararlanmak, onun için bir
öneme sahip değildir. Bilmediği işleri kendi fikriyle halletmeye kalkışır. Sapkınlık
ve alçaklık vadisinde harap ve mahvolur. Çünkü bilgisizlik ve cahillik her türlü
hataya sevk edeceğinden, bilginin erdeminden feyizlenerek hareket etmek, onun için
düşünülemez.)
.

Baḫşāyiş-i İlāhi olan oġlum! Reh-nümā-yı ḥaḳiḳat olan naṣāyiḥi daḳāyıḳı ile
istifhāma verziş göster. Nefsini seniñ ile ġayrıñ beyninde mizān-ı ḥaḳiḳat iʿtibār it.
Nefsiñ içün muḥabbet itdigiñ şeyi ġayrıñ içün de ʿayn-ı ḥālde ṭut. Sevmedigiñ şeyi
iḫvānına da tecviz itme. Nefsiñde müstelzim-i meḥāsin olan şeyleri āḫara taṭbiḳ it.
Mekrūhātdan her vechile ictināb göster.
(Allah’ın lütfu olan oğlum! Hakikat rehberi olan öğütleri ayrıntıları ile anlamaya
çalış. Nefsini, kendin ile başkası arasında hakikatin ölçüsü olarak gör. Nefsin için
sevdiğin şeyi, başkası için de aynı hâlde tut. Sevmediğin şeyi, kardeşlerin için de
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uygun görme. Nefsinde iyiliği gerektiren şeyleri başkasına da uygula. Mekruhlardan
her yönle kaçın.)
Nāsıñ ḥaḳḳıñda rıżā gösterdikleri şeyi ḥüsn-i ḳabūl it, istiḫfāf itme.
(İnsanların, senin hakkında hoşnut oldukları şeyleri kabul et, küçümseme.)
Bilmedigiñi söyleme. Belki her bildigini bile söylemek iyi degildir. Seniñ
ḥaḳḳıñda söylenmiş olsa maḥzūn olacaġıñ şeyleri āḫara söyleme.
(Bilmediğini söyleme, Belki her bildiğini bile söylemek, iyi değildir. Senin
hakkında söylendiği zaman üzüleceğin şeyleri, başkasına söyleme.)
Bir de bilmelidir ki ʿucb żıdd-ı ṣavābdır, āfetü’l-bābdır. Cenāb-ı Rabb-i Muḫtār’a
ḳarşu dāʾimā ḫuşūʿ u tevāżuʿda bulunmaḳ vecāʾib-i insāniyyedendir. Şu daḳiḳa-yı
mühimmeyi pes naẓar-ı iʿtibārdan dūr itme ki öñünde baʿid bir mesāfeli yol [36b]
vardır, ehvāl-i şedideyi şāmildir. Burada ḥüsn-i inḳıyād ile berāber levāzım-ı seferiyye
mükemmel olmalıdır. Yüküñ çok olmasun, miḳdār-ı taḥammülden ziyāde bir şey alma
ki saḳl-i māl teveccüh itmesün.
(Bir de bilmelidir ki kibir/yaptığın ibadete güvenmek, yanlıştır; felaket kapısıdır.
Dilediği her şeyi yapan Yüce Rabb’ine karşı, her zaman edepli ve alçakgönüllü olmak,
insanlığın boynunun borcudur. Şu önemli meseleyi, asla dikkate almamazlık etme
ki önünde uzun mesafeli bir yol vardır ve şiddetli korkuları içermektedir. Dünyada
güzel bir itaatle beraber, yolculuk gereçleri mükemmel olmalıdır. Yükün çok olmasın,
taşıyabileceğin miktardan fazla bir şey alma ki malın ağırlığı sana yüklenmesin.)
Erbāb-ı ḥācātıñ meṭālibini her zamān taḥammül idecegiñ derecede isʿāf itmek
şime-yi cemile-yi insāniyyetdir. Ḥāl-i ġınāda iseñ erbāb-ı żarūrete örünç virmek
vüsʿa-yı ḥālinde almaḳ lāzıme-yi mürüvvetdür.
(İhtiyaç sahiplerinin isteklerini her zaman kaldırabileceğin ölçüde yerine getirmek,
insanlığın güzel bir huyudur. Zenginlik hâlinde isen, ihtiyaç sahiplerine borç vermek,
verdiğin kişi rahatladığı zaman verdiğin borcu almak, insanlığın gereğidir.)
Öñünde uḳbā oldıġını ve bu menzileden cennet veyā nār üzerine süḳūṭ itmek
muḥtemel bulundıġını bir daḳiḳa piş-i naẓar-ı ibtiṣārdan dūr itme.
(Önünde öteki dünya olduğunu ve bu dünyadan cennet veya cehennem üzerine
düşmek ihtimali bulunduğunu, bir dakika göz önünden uzak tutma.)
Ḫazāʾin-i melekūt u dünyā dest-i ḳudretinde bulunan Ḫālıḳ-ı Aʿẓam seniñ içün
duʿāyı meʾẕūn ḳıldı, icābeti tekeffül buyurdı. Virmek içün ṭalebi ve istiḥṣāl-i rıżā-yı
ehālisini emr itdi. Raḥim ü Kerim’dir. Suʿāl ü ṭaleb içün ḥicāb u māniʿde ḳoymadı.
(Görünen ve görünmeyen âlemin hazineleri kudret elinde bulunan Yüce Yaratıcı,
senin için dua etmeye izin verdi, duaya cevap vermeye kefil oldu. Vermek için istemeyi
ve halkın rızasının oluşmasını emretti. Merhametli ve cömerttir. Dilemek ve istemek
için perde ve engel de koymadı.)
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Seyyiʾāt-ı aḥvāl üzerine tevbe ve rücūʿı vażʿ itdi. ʿUḳūbet ü muʾāḫaẕeyi taʿcil
eylmedi. Feżāyiḥ-i aḥvāl üzerine münāḳaşa itmez. Raḥmetinden meʾyūs bıraḳmaz.
Bāb-ı tevbe mesdūd degildir. Tevbe ile belki intizāʿ-ı ẕünūba maẓhar olursuñ.
(Allah, günahlara tövbe etmeye ve günahtan geri dönmeye müsaade etti.
Ceza vermekte ve azap etmekte acele etmedi. O, edepsizlikler üzerine tartışmaz.
Rahmetinden ümitsiz bırakmaz. Tövbe kapısı kapalı değildir. Tövbe ile belki
günahlardan kurtulabilirsin.)
Seyyiʾātı [37a] bir, ḥasenātı on ḥisāb idiyor. Nidā-yı istiʿtāfı istimāʿ ider, ḥācātıñ
isʿāf eyler. Böyle bir Feyyāż-ı Kerim’den dāʾimā ṭaleb-i ʿafv u ġufrān it. Umūrında
istiʿāne eyle.
(Allah, günahları bir, sevapları on yazıyor. O, yardım çağrını işitir, ihtiyaçlarını
yerine getirir. Böyle bolca veren, cömert Allah’tan her zaman affedilmeyi ve
bağışlanmayı iste. İşlerinde O’ndan yardım dile.)
Mefātiḥ-i ḫazāʾini seniñ elinde bıraḳdı. İstirḥām-ı ʿubeydāne bu feyż-i ʿamime
maẓhariyyet-i muḳarrerdir.
(Allah, rahmet hazinelerinin anahtarını senin elinde bıraktı. Kulcasına istemek,
bu umumî berekete kesin ulaşmaktır.)
Ebvāb-ı raḥmeti her dāʾim küşādedir. Baʿżen icābetde teʾeḫḫur mekārim-i
ilāhiyyesini ibẕālen iḥsān itmek içündür. Her istedigiñ şeye derʿaḳab nāʿil olamaz
iseñ, ḥikmet-i ilāhiyyesini taḳdir idemezsiñ. Çünki iḥsān-ı ṣamedānisi ḥāl ü mevkiʿe
göre ʿācilen ve ācilen vāḳıʿ olur. Ḫayrlısını virir.
(Allah’ın rahmet kapıları, her zaman açıktır. Bazen senin duana cevap vermekte
gecikmesi, ilâhî ikramları bolca vermek içindir. Allah’tan her istediğin şeye hemen
sahip olamazsan, İlâhî hikmetini anlayamazsın, çünkü Allah’ın lütfu, duruma ve
yerine göre hemen veya sonra olur, hayırlısı ne ise onu verir.)
Ḫayr ẓann itdigiñ baʿżı umūruñ ʿāḳıbeti nezd-i İlāhi’de mestūr olmadıġından
teʾaḫḫur ʿayn-ı iḥsān u ʿāṭıfetdir. Cenāb-ı Ḳādir-i Muṭlaḳ her şeyde ʿināyet ü iḥsān
āsārını ʿibādınıñ ḫayrı üzerine virmek muʿtādıdır. ẕi-inʿām u keremdir.
(Hayırlı sandığın bazı işlerin neticesi, Allah’ın katında gizli olmadığı için,
geciktirilmesi lütuf ve şefkattir. Her şeye gücü yeten yüce Allah’ın, her hususta yardım
ve lütuf eserlerini, kullarının iyiliği için vermesi âdetidir. O, nimet ve cömertlik
sahibidir.)
Oğlum! Sen āḫıret içün ḫalḳ olunduñ dünyā içün degil. Fenā içün maḫlūḳsuñ, beḳā
içün degil. Bir mevḳiʿ-i ḫaṭarnākda bulunuyorsuñ, mevt her dāʾim öñündedir, andan
ḳorḳmaḳ ḳaçmaḳ ḳābil olamaz, elbetde seni idrāk [37b] idecekdir. Bināʾenʿaleyh
dāʾimā ḥaẕer üzerinde bulunmaḳ ve aḥvāl-i seyyiʾeden ictināb itmek ve muḳteżā-yı
beşeriyyet bir şey yapılur ise derʿaḳab tevbe vü rücūʿ iderek ḍalāletde nefsini helāk
itmemek birinci vaẓifeñ olsun.
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(Oğlum! Sen ahiret için yaratıldın, dünya için değil. Bu dünyada fânî olmak için
yaratılmışsın, bâkî kalmak için değil. Tehlikeli bir yerde/dünyada bulunuyorsun; ölüm
her an önündedir; ölümden korkmak, kaçmak kabul edilemez; ölüm, elbette sana
ulaşacaktır. Bu yüzden her zaman kötülüklerden kaçınmak ve günahlardan sakınmak
ve insanlık hâli bir kötülük/günah işlenir ise hemen tövbe edip o kötülükten/günahtan
geri dönerek sapkınlıkta kendini helâk etmemek birinci görevindir.)
Rūḥu’l-ḥayātım! Mevti dāʾimā ẕikr it, piş-i naẓar-ı intiẓārından dūr itme. ẕaḫr-ı
āḫıreti tedārük itmek aḳdem-i pişe vü endişeñ olsun. Ẕikr-i āḫıreti teksir it, naḳim
u ʿaẕāb-ı elimiñ taḫaṭṭur it, seni zühd ü taḳvāya sülūk itdirür, niʿam-ı dünyānıñ
ehemmiyyetini izāle ider.
(Hayatımın ruhu! Ölümü her zaman hatırla, göz önünden uzak etme. Ahiret
azığını tedârik etmek öncelikli kaygın olsun. Ahireti çok düşün, elem verici azap
ve cezanı hatırla, bu seni ibadet ve Allah’tan korkmaya yöneltir, dünya nimetlerinin
önemini giderir.)
Ḥuẓūẓāt-ı dünyeviyyeniñ pek çabuḳ geçdigini niçe vaḳāyiʿ-i meşhūre ile tecrübe
ideyorsuñ. Dünyāda beḳā yoḳdur.
(Dünyevî lezzetlerin çok hızlı kaybolduğunu, pek çok meşhur olay ile tecrübe
ediyorsun. Dünyada hiçbir şey ebedî değildir.)
İstiḥṣāl-i meṭālib-i dünyeviyye içün bir ṭaḳım sibāʿ-ı vaḥşiyyeniñ bir maḥalde
ictimāʿ ile aḳviyāsı, eżʿifāsını ezerek yiyüp içdikleri gibi insānlarda bu dār-ı fenāda
ʿayn-ı ḥareket ile geçinirler. Bunuñ içün istikmāl-i meḥāsin-i insāniyyeye ḥaṣr-ı
maḳderetle āmāl-i dünyeviyyeden mecānib ol. Teʿāḳub-ı leyl ü nehār taʿyin-i mesāʿi
için bir mirḳat-ı kāfidir.
(Birtakım yırtıcı hayvanların bir yerde toplanması ile kuvvetlilerin, zayıfları
ezerek yiyip içtikleri gibi, insanlar da dünyevî istekleri elde etmek için bu fâni
dünyada aynı hareket ile geçinirler. İnsanî iyiliklerin tamamlanması için harcanan bir
kuvvetle dünyevî arzulardan kaçın. Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi, mesai
belirlemek için yeterli bir ölçüdür.)
.

Oğlum! Dünyāda tenzih-i ẕātı mūcib olan cihetleri saña [38a] ṣaydım. Bu
cihetlerden ḥaḳāyıḳ-ı nefsi añlarsıñ.
(Oğlum! Dünyada kendini kötülüklerden arındırmaya vesile olacak yönleri sana
söyledim. Bu yönlerden nefsin hakikatlerini anlarsın.)
Şu naṣāyiḥ naẓar-ı iʿtibārıñdan dūr olur ise yaḳinen bil ki hiç bir emeline dest-res
olamayacaḳsıñ. Ṭalebde ḫāliṣ ol. Mekseb-i cemili iḫtiyār it.
(Şu öğütlerin, gözünde bir itibarı olmazsa, katiyen bil ki hiçbir isteğine
ulaşamayacaksın. İstemekte samimi ol. Helâl kazancı tercih et.)
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Baʿżı ṭaleb vardır ki müntic-i ḥarb ü ġavġā olur, Aḥvāl-i reddiyyeden ictināb eyle.
(Bazı istekler vardır ki savaş ve kavgaya sebep olur. Kötü hâllerden kaçın.)
Nefsine ikrām it. Şevḳ u raġbet-i nāsa baḳma ki nādim olmayasıñ.
(Kendine iyilik yap. İnsanların arzu ve isteklerine bakma ki pişman olmayasın.)
Ġayrıñ ʿabdi olma. Cenāb-ı Rabb-i Kerim seni ḥürr itdi.
(Başklarının kölesi olma. Cömert olan yüce Rabb’in seni özgür kıldı.)
Şerr ü maẓarratla ele geçen şeyde, ḫayr taṣavvur olunur mı?
(Şer ve kötülükle ele geçen şeyde, iyilik düşünülür mü?)
Maṭāyā-yı ṭamaʿdan dūr ol ki seni mevāḳiʿ-i helāka taḳrib itmesün.
(Açgözlülük bineğinden uzak dur ki seni mahvolma mevkilerine yaklaştırmasın.)
Bāb-ı İlāhi’den başḳa bir yere ilticā itme. Çünki Rezzāḳ-ı ʿālem seni irzāḳ ider.
Cenāb-ı Rabb-i Müteʿāl’iñ inʿām u iḥsānı her şeye rāciḥdir.
(Allah’ın kapısından başka bir yere sığınma. Çünkü bütün âlemin rızkını veren
Allah, senin de rızkını verir. Yüce Rabb’inin nimetlendirmesi ve ihsan etmesi her şeye
tercih edilir.)
Büyüklerden istiḥṣāl-i meṭālib içün tekāpū itmek insāniyyete lāyıḳ degildir.
(İsteklerini elde etmek için büyüklere/makam-mevki sahiplerine dalkavukluk
etmek, insan olana yakışmaz.)
Oġlum! ʿIrż ve edebiñi ednā şeylere degişme. Dünyādan naṣibiñ ḳadar al.
(Oğlum! Namus ve edebini aşağılık şeylere değişme. Dünyadan nasibin kadar al.)
Efʿāliñ cemil olsun. Leyyinü’ş-şiyem olmaḳ aḫlāḳ-ı kerimedendir.
(Hareketlerin güzel olsun. Yumuşak huylu olmak, güzel ahlâktandır.)
Furṣatı fevt itme ki ġuṣṣaya dūçār olmayasıñ. Kesel ü reḫāvet sebeb-i ḥırmāndır.
(Fırsatı kaçırma ki sıkıntıya düşmeyesin. Tembellik ve uyuşukluk mahrumiyete
sebeptir.)
Her ṭālib muṣib olamaz. Her binici fārisi degildir.
(Her isteyen istediğini elde etmez. Her binici, usta at sürücüsü değildir.)
İżāʿa-yı ẕāt fesāddandır.
(Özünü kaybetmek, bozgunculuktur.)
[38b] Herkes içün bir ʿāḳıbet vardır.
(Herkes için bir son vardır.)
Muʿin ü muḥibbinden ḫayr yoḳdur. Ṣıddiḳ-i ẓanniden ḫayr gelmez.
(Yardım edenlerden ve sevenlerden hayır yoktur. Farazî dostlardan hayır gelmez.)
Ḥalim olan seyyid olur.
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it.

(Yumuşak huylu olan, önder olur.)
Fāhim olan feyż ü maʿrifeti tezāyüd ider.
(Düşünenin, erdem ve bilgisi artar.)
Ehl-i ḫayr ile mülāḳāt iʿmār-ı ḳulūba bāʿisdir.
(İyi insalarla görüşmek, kalbi, mânen iyileştirir.)
Bilmedigiñ ve ḥaḳiḳatine irmedigiñ şeyde ʿinād itme.
(Bilmediğin ve hakikatine erişmediğin şeyde inat etme.)
Ḥasbü’l-beşeriyye ḳuṣūrda bulunur iseñ, derḥāl tevbe eyle; imḥāya beẕl-i mechūd
(İnsanlık hâli bir hata yaparsan, hemen tövbe et; hatanı yok etmeye çok gayret et.)
İmtinān iyi şey degildir.
(İyiliği başa kakmak, iyi bir şey değildir.)
Kimseniñ esrārını ifşā itme.
(Kimsenin sırrını, ortaya dökme.)

Beyʿ-i nefse muḳābil olan recādan ictināb it, Rezzāḳ-ı ʿālemden iste, ḳısmetini
iḥsān ider. Tācir dāʾimā ḫaṭarda[dır.]
(Kendini satmaya karşılık gelen istemekten/dilenmekten kaçın. Âlemleri
rızıklandıran Allah’tan iste, kısmetini nasip eder. Ticaretle uğraşan, her zaman
tehlikededir.)
Fażileti al, beẕl it.
(Erdemi al, dağıt.)
Güzel söyle. Nefsine iyi gelen şeyleri ḫalḳa da söyleyebilirsin, sana ḫoş gelmeyeni
kimseye söyleme.
(Güzel konuş. Kendi nefsine iyi gelen şeyleri insanlara da söyleyebilirsin, sana
hoş gelmeyeni kimseye söyleme.)
İstiʿcāl itdigiñ umūrda muvaffaḳıyyet dāʾim olamaz.
(Aceleci davrandığın işlerde, her zaman başarı olmaz.)
Ḥadd-i maʿrūfı tecāvüz mūcib-i nedāmetdir.
(Herkesçe bilinen sınırı aşmak, pişmanlığa sebeptir.)
Vefā aḫlāḳ-ı kerimedendir.
(Vefâ, güzel ahlâktandır.)
Ṣadāḳat bāʿis-i necātdır.
(Sadakat, kurtuluşa vesiledir.)
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İnʿāmda ẕikr-i meʿāẕir ʿalāmet-i buḫldür. İḫvān-ı dine inʿāmda imsāk itme. Ṣılayı raḥm de keremdendir.
(Nimet vermemek/ikram etmemek için özür beyan etmek, cimrilik alâmetidir.
Din kardeşlerine nimet vermekte/ikram etmekte cimrilik yapma. Akraba ziyareti de
cömertliktendir.)
Şedāyid ü ʿuḳūbātda ebnā-yı nevʿine beẕl itmek ve ṣıla-yı raḥm ile dest-i
muʿāveneti uzatmaḳ lāzıme-yi insāniyyetdir.
(Darlık ve sıkıntıda insanlara dağıtmak ve akraba ziyareti yaparak yardım eli
uzatmak, insanlığın gereğindendir.)
Bir şeyi mevżiʿiñ ġayrıya ḳoymaḳ [39a] ve umūrı ehline tevdiʿ itmemekdeki
veḫāmeti taʿyin idemem.
(Bir şeyi olması gerektiği yerden başka bir yere koymak ve işi ehline vermemekteki
tehlikeyi tarif edemem.)
Dostuñuñ düşmenini ṣıddiḳ ʿadd itmek olamaz, bu ḥālde ṣıddiḳıña muʿādāt itmiş
olursuñ.
(Dostunun düşmanını dost saymak olmaz, bu durumda dostuna düşmanlık etmiş
olursun.)
Ḥiyel ü ḫudʿa fenā şeydir.
(Hile ve tuzak, kötü şeydir.)
Ḳarındaşıñı iyi naṣiḥat ile yola getirmege ṣarf-ı mesāʿi it, muʿāvin ü müsāʿid
ol. Şedāyid ü meserrātda berāber bulunmaḳ lāzımdır. Aġzına ṭopraḳ ḳoysa daḫı
ḳarındaşınıñ mücāzātını ṭaleb itmek istiḥsān olamaz.
(Kardeşini güzel nasihat ile yola getirmeye gayret et, yardımcı ol. Zorlukta ve
rahatta beraber olmak lazımdır. Ağzına kara toprak koysa da kardeşinin kötülüğünü
istemek, hoş olamaz.)
Düşmene fażilet ile muḳābele itmelidir, fevz ü ẓafer içün bundan büyük vesile
olamaz.
(Düşmana iyilikle karşılık vermelidir, kurtuluş ve zafer için bundan büyük vesile
olamaz.)
Aḫlāḳ-ı ḥasene ile ittiṣāf it ki selāmete vāṣıl olasıñ. Kin ü ġażabı bıraḳ, ʿafv u
iḥsāndaki leẕẕet gibi eleẕẕ bir şey olamaz.
(Güzel ahlâkla donan ki esenliğe ulaşasın. Kin ve öfkeyi bırak, bağışlamak ve
iyilik etmekteki lezzetten daha lezzetli bir şey olamaz.)
Şüphe ola iḫvānı gücendirmek inḳıṭāʿ-ı meveddeti mūcibdir.
(Şüpheden dolayı kardeşleri gücendirmek, sevginin tükenmesine sebeptir.)
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Dermeyān olunan maʿẕereti ḳabūl itmek, dāʾimā ḥüsn-i ẓannda bulunmaḳ,
ḥuḳūḳ-ı uḫuvveti heder itmemek vaẓāʾif-i insāniyyedendir.
(Ortaya konulan özrü kabul etmek, her zaman hüsn-i zanda bulunmak, kardeşlik
hukukunu ziyan etmemek, insanlık görevlerindendir.)
Mekr ü şeḳāveti iʿtiyād idenler senden uzaḳ olsun.
(Hileyi ve kötülüğü âdet edinenler, senden uzak olsun.)
İḫvān-ı dini daʾimā ziyāret it, iyilikde bulun, beẕl ü iḥsān it, iẓhār-ı fażilet eyle.
(Din kardeşlerini her zaman ziyaret et, iyilikte bulun, bol bol ver ve ihsan et,
erdemlilik göster.)
Kimseye ẓulm itme. Nefʿ-i ʿāmı müʾeddi ḥālāta saʿy-i bişümār it.
(Kimseye zulm etme. Umumun faydasına vesile olacak şeyler için çok gayret et.)
Bilür misiñ rızḳ ikiye inḳısām ider: [39b] Birisi anı ṭaleb idersin; digeri de seni
ṭaleb eyler, ayaġıña gelir.
(Bilir misin, rızık ikiye ayrılır: birisi, onu sen istersin; diğeri, o seni ister, ayağına
gelir.)
Oġlum dünyā dāʾimā taḳallübāta maṣdardır.
(Oğlum! Dünya her zaman değişmelere/bir durumdan başka bir duruma dönmeye
kaynaktır.)
Mūcib-i nikbet ü inksār olan ḥālātdan mütebāʿid ol.
(Kırgınlık ve talihsizliğe sebep olacak durumlardan uzak ol.)
Ḥaḳ olan şeyi infāḳ it, digerleri içün ṭoplama.
(Hak/helâl olanı olan şeyi başkaları için harca ama başkaları için başkalarından
toplama.)
Ḥāżır olan ile defʿ-i āmāl eyle, mevcūd ile ẓāhirde olmayan şeyleri istidlāl it.
Çünki umūr u muʿāmelāt eşbāh u neẓāʾirden ʿibāretdir.
(Elindeki ile isteklerini gider, mevcut ile mevcut olmayan şeyler hakkında bir
hükme var. Çünkü işler ve davranışlar birbirinin benzeridir.)
Ẕūniʿmeti tekfir itme, büyük ḳabāḥatdir.
(Nimet sahibine nankörlük etme, büyük kabahattir.)
ʿÖẕri ḳabūl it, naṣiḥat ḳabūl itmeyenlerden olma.
(Özür beyan edenin özrünü kabul et, öğüt anlamayanlardan olma.
ʿĀḳıl olan ʿilm ü edeb ile ittiʿād ider.
(Akıllı olan ilim ve edep ile söz alır.)
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Ḥaḳḳı bil, refiʿ u vażiʿ herkesiñ ḥuḳūḳını edā it.
(Hakkı bil, güçlü ve zayıf herkesin hukukuna riayet et.)
Vāridāt-ı hümūmı ġazāyim-i cer u ḥüsn-i taʿyin ile çıḳar.
(Kalbe gelen tasaları, çekip sökmekle ve yerine güzel şeyler koymakla çıkar.)
Aʿmāl-i ḫayra ḳaṣdı terk iden cevr itmiş olur.
(İyi işler yapmayı amaç edinmeyen, zulmetmiş olur.)
Ḳanāʿat pek iyi ḥakdır. Hased insān içün şerr ü mefsedetdir.
(Kanaat/yetinmek çok güzeldir. Kıskançlık; kötülük ve bozgunculuktur.)
Ḫavf ʿavāḳıb-ı beḳādandır.
(Korku, bekânın sonuçlarındandır.)
Ṭamaʿ melāmeti mūcibdir.
(Açgözlülük, kınanmaya sebeptir.)
Ṣıddiḳ olan ḥużūr u ġıyābında yeksāndır.
(Gerçek dost; yanında iken ve yanında değil iken farklı davranmaz, her zaman
aynıdır.)
.

Hevā-yı nefsāni şerik-i ʿamādır.
(Nefsanî arzular, körün arkadaşıdır.)
Bir işde ḫayrat ʿārıż olur ise, tevaḳḳuf itmek ʿayn-ı tevfiḳdir.
(Bir işte hayır/iyilik ortaya çıkarsa, o işe devam etmek, çok uygundur.)
Mūcib-i fevz olan ġam ne güzel olur.
(Esenliğe sebep olan sıkıntı, ne güzel olur.)
Selāmet ṣadāḳatdedir.
(Esenlik, hain olmamaktadır.)
[40a] Aṣlı ġarib olan revişi olmayandır.
(Aslı garip olan, yolu/gidişi olmayandır.)
Şefiḳ sū-yi ẓann itmez.
(Şefkatli kişi, kötü zanda bulunmaz.)
Ḥaḳḳını tecāvüz ideniñ meẕhebi ḍıyḳ olur. Ḥaddini bilen istifāde ider.
(Hakkını aşanın yolu, dar olur. Haddini bilen, istifade eder.)
Tekerrüm aḫlāḳ-ı ḥasenedendir.
(Saygılı olmak, güzel ahlâktandır.)
Ḥayā her emr-i celile sebeb olabilür.
(Hayâ, her güzel işe sebep olabilir.)
.
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Eñ laṭif libās libās-ı taḳvādır.
(En güzel elbise, takvâ elbisesidir.)
Melāmetde ifrāṭ mūcib-i ḫazāndır.
(Melâmette aşırıya kaçmak, hüzne sebeptir.)
Ṭamaʿ insānıñ baṣiretini setr ider ise ḍalāl muḳarrerdir.
(Aç gözlülük, insanın gözünü kör ederse, sapkınlık kaçınılmazdır.)
Baṣir olan ẕātıñ da ḫaṭāda bulundıġı vāḳıʿdır.
(İleri görüşlü olan kişinin de hata yaptığı olmuştur.)
Şerri teʾḫir it. Saña iyi gelen şeyleri iḥsān it.
(Kötülüğü ötele. Sana iyi gelen şeyleri, başklarına bağışla.)
Ebnā-yı nevʿine büyük şeyler taḥmil itme.
(İnsanoğluna büyük şeyler yükleme.)
ʿİtābı çok eyleme, melūf olur teʾsir itmez.
(Çok azarlayıp kınama, alışkanlık olur, etki etmez.)
Cühhāl ile hem-bezm-i ülfet olma.
(Câhiller ile dost meclisinde arkadaş olma.)
Ḥarāmı menʿ itmek ʿayn-ı keremdir.
(Haramı/günahı engellemek, iyiliğin kendisidir.)
Kibr iden feyżyāb olamaz.
(Kibirlenen, feyiz bulamaz.)
ʿİffet niʿmetdir, ḳıllet[i] ẕilletdir.
(Namus/dürüstlük nimettir, bunun azlığı alçaklıktır.)
İḳtiṣād yüsr ü sühūleti müʾeddidir.
(Kanaat, zenginlik ve rahata vesiledir.)
Birrü’l-vālideyn kerāʾim-i ṭabiʿatdandır.
(Anne babaya iyilik, yaratılışın güzelliklerindendir.)
ʿĀḳıl olan tecārib ile istikmāl-i nefs ider.
(Akıllı kişi, tecrübelerle nefsinin kusurlarını giderir.)
Resūl tercümān-ı ʿaḳldır.
(Peygamber, aklın tercümanıdır.)
İḫtilāf ile itilāf ḥāṣıl olamaz.
(Ayrılık yaparak birlik olmaz.)
Mezzāḥ mūcib-i ḫıffetdir.
(Şaka/komiklik, vakarsızlığa sebeptir.)
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Ḥariṣ dāʾimā maḥrūmdur.
(Çok hırslı kişi, istediklerinden her zaman mahrumdur.)
Reʾsü’d-din ḥüccetü’l-yaḳindir.
(Dinin başı, kesin delildir.)
Tamām-ı iḫlāṣ ictinābdur.
(İhlâsın/dinî vazifelerde samimiyetin tamamı, günahlardan kaçınmaktır.)
Maḳāliñ ḫayrlısı efʿāl ile taṣdiḳ olandır.
(Sözün güzeli, davranışlar ile tasdik edilendir.)
Selāmet istiḳāmet ile ḳāʾimdir.
(Esenlik, dürüstlük ile devam eder.)
Duʿā miftāḥ-ı raḥmetdir.
(Duâ, rahmetin anahtarıdır.)
Ḳable’ṭ-ṭariḳ iḫtiyār-ı refiḳ it, meskenden evvel de [40b] cārı naẓar-ı diḳḳate al.
(Yoldan önce yol arkadaşını seç, evden önce komşunu seç.)
Saña ʿöẕr dermeyān ideni ḳabūl it, ʿafv eyle.
(Sana özür bildireni kabul et, affet.)
Mekrde olan şeye vāsıṭa-yı tebliġ olma.
(Hilede olan şeyin, hedefine ulaşmasına araç olma.)
Her şeyiñ aḥsenini intiḫāb u iʿtiyād it.
(Her şeyin en güzelini seç ve bunu âdet edin.)
Sözi mikdārından ziyāde uzatma.
(Sözü, gereğinden fazla uzatma.)
Herkesin saña inṣāfından evvel sen nefsini ṭariḳ-ı inṣāfa sevḳ [it].
(Herkesin sana insaf etmesinden önce; sen, nefsini insaf yoluna sevk et.)
.

Müşāvere-yi nisvāndan iḥtirāz it; anlar ezhār-ı beyt olsa bilir, ḳahramān-ı zamān
olamaz.
(Kadınlarla istişare etmekten kaçın; onlar, ev çiçeklerini konuşsan bilir ama
zamanın kahramanı olamaz.)
Saña mensūb olanlara dāʾimā iḥsān it, anları edeb ile ittiṣāf itdir, her ḳuṣūrları
üzerine muʾāḫaẕe itme, ʿafv it.
(Sana bağlı olanlara her zaman iyilik et, onları edep ile vasıflandır, her kusurları
üzerine tartışma, affet.)

et.)
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Ṣuʿūbāt-ı umūrda muʿāvenet göster.
(Zor işlerde yardım et.)
Dünyāda noḳṭa-yı naẓarıñ ḫayr u saʿādete munʿaṭıf olsun. Vesselām.
(Dünyada bakış açın iyilik ve mutluluğa doğru olsun. Vesselâm.)
Sene 1319 Şevvāl 25
Baḥriye mektūbcısı mütercimi Ḫāliṣ Beg taḳdimiyle Tercümān-ı Ḥaḳiḳat’den
Derviş Aḥmed Beg yedinden aḫẕ
Muḥarrir-i faḳir ʿasker-i şāhāne ṭabur kātiblerinden ve ṭariḳat-ı Naḳşbendiyyü’lḲādiri dervişānından Cemāleddin ʿAli derḲonya Aḳsarāyı ʿan maḥalle-yi Sübül
3. Sonuç
Mecmûalar incelendikçe Türk kültürü ve edebiyatına dair başka kaynaklarda
bulunmayan birçok eser, risâle, bilgi, belge vs. gün yüzüne çıkmaktadır. Bunlardan birisi
de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Koleksiyonu’nda
OE Yz 0786 05 numarasıyla kayıtlı dînî-tasavvufî mecmûa içerisindeki “İmām ʿAli
Kerremallāhu vechehu Ḥażretlerinin Maḫdūmları Cenāb-ı Ḥanefiyye’ye Nasāyiḥ-i
Celilesi” başlıklı risâledir. Yaptığımız katalog taramalarında bu ya da benzer başlıklı
bir yazmaya rastlanmamıştır.
Bu risâlede, Hz. Ali’nin, oğullarından Muhammed b. Hanefiyye’ye bazı nasihatleri
bulunmaktadır. Hayatı hakkında kaynaklarda sınırlı bilgi bulunan Muhammed b.
Hanefiye’ye karşı Hz. Ali, nasihatlerinde gözümün nuru, hayatımın ruhu, Allah’ın lutfu
gibi aşırı sevgi ve şefkat ifade eden hitaplar kullanmıştır. Hz. Ali, oğluna ilk öğüdünün,
takvâ olduğunu belirterek öğütlerine başlar. Bu, ona göre takvanın ne derece önemli
olduğunu göstermektedir. Yedi varaklık bu mensur pend-nâmede/nasîhat-nâmede
hususen Allah’ın emirlerine uyarak aklı ve gönlü aydınlatmak, her zaman doğruluktan
yana olmak, her zaman iyilik için çalışmak, hile ve tuzak kurmaktan kaçınmak, insanı
kötülüğe sevk edecek şüpheli şeylerden dahi uzak durmak, hakkı ve adaleti ortaya
çıkarmak noktasında çok hassas olmak, sıkıntılara sabretmek, saadet ve huzuru
kazanmak için geyret etmek, önceki insanların hayatlarından tecrübe edinmek ve
dünyânın fânî, âhıiretin bâkî olduğunu her zaman hatırlmak konuları tekrar edilmştir.
Mecmûada bu nasihatlerin kaynağına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Sadece
mecmûanın mürettibi Cemâleddin b. Ali, risâlenin ketebe kaydında bu nasihatleri
Tercümân-ı Hakîkat gazetesinden Derviş Ahmed Bey’den aldığını belirtir. Katalog
taramalarında bu risâlenin başka bir nüshası da şimdilik tespit edilememiştir. Bu
sebeple sözkonusu nasihatlerin Hz. Ali’ye âit olup olmadıklarına dair sağlam bir
bilgi-belge tespit edilememiştir. Bu nasihatler Hz. Ali’ye âitse, ya onun ya da oğlu
Muhammed b. Hanefiyye’nin vasıtasıyla günümüze ulaşmış olabilir. Öğütler, Türkçe
olduğu için Arapça ya da Farsça bir eserden tercüme olması muhtemeldir.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Koleksiyonu’nda OE
Yz 0786 05, vr.40b.
A.g.y., vr. 34a
Ceyhun Ünlüer, Muhammed Hanefiyye Cengi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,
2010, Ankara.
Muhammed b. Hanefiyye hakkında geniş bilgi için bakınız: Sayın Dalkıran, “Muhammed b. El-Hanefiyye ve Adına Oluşan Fırkalar”, Dînî Araştırmalar, C. 7, S. 19,
Mayıs-Ağustos 2004, s. 139-158.
Doğruyu emretmek ve kötülükten nehyetmek.
Dilediği şeyleri mutlaka yapandır. Burûc/16.
Bir işin hayırlı olup olmayacağını bilmek için, abdest alıp istihare namazı kılıp
istihare duası ettikten sonra uykuya yatma.
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