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SUNUŞ

Osmanlı Devri bürokrat ve devlet adamları, Osman-
lı’nın üç kıtada altı yüzyılı aşkın bir süre nasıl hükmet-
tiğini anlamamızı sağlayan göstergelerden bir tanesidir. 
Onlar, devlet yönetimindeki ehliyet ve liyakatlerinin yanı 
sıra ilmi çalışmalarda gösterdikleri gayret ve verdikleri ça-
balarla da günümüze örnek teşkil etmektedir. Bu Devlet 
adamlarından birisi de Mahmud Esad Efendi’dir.

1272 (M.1855-56) senesinde Konya Vilayeti’nin Sey-
dişehir Kasabası’nda dünyaya gelen Mahmud Esad Efendi, 
eğitimlerini tamamladıktan sonra ilk olarak Aydın Vilayeti 
Merkez Bidayet (Asliye) Mahkemesi Birinci Reisliği ile 
başlayan memuriyetinde Defter-i Hakani Nazırlığına kadar 
yükselmiştir. 18 Şubat 1913 yılında Ülkemizde çıkarılan 
ilk Kadastro Kanununun hazırlanmasına da öncülük eden 
Mahmud Esad Efendi, memuriyetinin yanı sıra öğretmen-
lik görevlerinde de bulunmuş ve çok sayıda eser kaleme 
alarak hayatı boyunca ilmi çalışmalardan uzak kalmamıştır.

Mahmud Esad Efendi’nin kaleme aldığı eserlerden biri-
si de Ahlak isimli bu eserdir. Eser, toplumsal bilinçlenmeye 
katkı sağlamak ve bilhassa çocukların İslam Ahlakı husu-
sunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla anlaşılır 
ve akıcı bir üslupla kaleme alınmıştır. Bundan yaklaşık bir 
asır önce kaleme alınan eserdeki bilgiler ilahi mesajdan il-
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ham alan çağlar üstü ve değişmeyen bilgiler içerdiğinden 
günümüzde de büyük bir anlam ve önem ihtiva etmektedir.

Eseri transkript ederek bizlere kazandıran Yavuz Selim 
DOKUMACI’ya, basımını gerçekleştirerek milletimiz-
in hizmetine sunan Arşiv Dairesi Başkanlığına ve emeği 
geçenlere teşekkür eder, aziz milletimize faydalı olmasını 
dilerim.

                   
Gökhan KANAL

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü
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Türkiye’mizin çok derin ve eskiye dayanan bir tarihsel 
birikimi bulunmaktadır. Cumhuriyet dönemiyle hızlanan 
modernleşme, sanayileşme ve çağdaşlaşma çabalarımızın 
kökeninde özellikle Osmanlı Devletinin son döneminde İb-
nülemin Mahmut Esat Seydişehrî gibi yetişmiş kişiliklerin 
çalışmalarının ve eserlerinin büyük payları vardır. 

Mahmut Esat Konya Seydişehir’de doğmuştur. 1870’te 
İstanbul’a giderek Fatih Medresesi’nde Elbasanlı Ab-
dülkerim Efendi’den dini ilimleri tahsil etmesiyle bir-
likte  müsbet ilimlere olan merakı dolayısıyla Menşe-i 
Muallim’in-i Askeri adlı okula kaydolmuş yapılan imti-
hanlarda başarı göstererek 1884’te Matematik muallimi 
diploması almıştır. Bu arada Hukuk Mektebine kaydını 
yaptırmış, Hukuk Mektebi’nde Hasan Fehmi Paşa’dan 
devletler umumi hukuku, Münif Mehmed Paşa’dan hukuk 
felsefesi, Gabriel Norandukyan Efendi’den devletler huku-
ku okumuştur. Seydişehrî, Gülhane Askeri Rüşdiyesi’nde 
Osmanlıca ve din bilgisi öğretmeni olarak memuriyete 
başlamış ( 1879), Askeri Rüşdiye’deki görevinden Aydın 
vilayeti İzmir Bidayet Mahkemesi birinci başkanlığına tay-
in edilmesi dolayısıyla 1885’te istifa etti ve İzmir’de on 
yıl görev yapmış, hâkimliğin yanı sıra İzmir İdadisi’nde 
müsbet ilimler (Tarih-i Sanayi, Tarh-i Tabii gibi dersler) 
okutmuştur. İstanbul’da Mekteb-i Mülkiyye’de genel ik-
tisat ve devletler hukuku (1898), Mekteb-i Hukuk’ta Me-

ÖNSÖZ
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celle-i Ahkam-ı Adliyye derslerini vermiş,  yeni açılan 
Darülfünun Edebiyat Şubesi’nde tarih-i din-i islam der-
sleri müderrisliği yaparken (1900) 3 Ocak 1907’de Rumeli 
vilayeti memalikinin teftişiyle görevlendirilmiş, 17 Şubat 
1909’da Hüseyin Hilmi Paşa kabinesinde Defter-i Hakani 
Nazırlığı ve bu görevin yanı sıra Adliye nazırlığına vekalet 
etmiştir. 17 Şubat 1913’te Şura-yı Devlet Tanzimat Dair-
esi reisliğine getirilmiş, görevde iken 17 Ekim 1915 tari-
hinde Isparta’dan mebus seçilmiştir. Mebusluğu sırasında 
1917 tarihli Hukuk-ı Aile Kararnamesi’ni hazırlayan kom-
isyonun başkanlığını yapmıştır. Ayrıca darülfünun ve diğer 
eğitim kurumlarındaki derslerini okutmaya devam ederken 
1917’de kalp krizi geçirerek rahmetli olmuştur. Mezarı Fa-
tih Sultan Mehmed Türbesi haziresindedir.

Ülkemizde 1990’lardan sonra Mahmut Esat’ın fıkıh ve 
hukuk alanındaki eserlerine İlahiyatçı araştırmacılarımız 
ilgi göstermeye başlamış ve onun eserleri üzerine yapılan 
tez sayısı artmaya başlamıştır. Dileğimiz hukuk ve fen bil-
imleri alanındaki araştırmacılarımızın da onun eserlerine 
ilgi göstermesi ve Türk hukuk ve bilim tarihinde ondan 
daha çok söz edilmesidir.

“Ahlak Risalesi” yayınının üzerinden 123 yıl geçmiş 
olmasına rağmen Mahmut Esat tarafından özellikle çocuk-
lar ve gençler hedeflenerek çok akıcı ve anlaşılır bir dille 
yazılmış olup ve onun felsefesinin güzelliğinden izler taşı-
maktadır.
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İçinde bulunduğumuz 2017 yılının Mahmut Esat’ın 
vefatının 100. yılı olması sebebiyle, İzmir’de mahkeme 
reisi olarak görev yaparken kaleme aldığı “Ahlak Ris-
alesi”nin çeviri yazısını yapmak, abilerim ve kendim onun 
bağışladığı ortaokulda eğitimini tamamlamış biri olarak, 
büyük bir övünç kaynağıdır. 

Bu vesileyle “Ahlak Risalesi”nin çeviri yazısı ve tıp-
kı basımıyla özverili bir şekilde ilgilenerek basımını 
gerçekleştiren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv 
Daire Başkanı Sayın Zeynel Abidin TÜRKOĞLU’na ve 
onun şahsında tüm Tapu ve Kadastro çalışanları ailesine 
teşekkürü borç bilirim.

Yavuz Selim DOKUMACI
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Bismillahirrahmanirrahim
Allah

 Çocuklar, akşam üstü mektepten evinize geldiğiniz 
vakit, “karnım aç! üşüyorum! yorgunum!” diye ananıza 
söylersiniz. O da sizin karnınızı doyurur, yaktığı ateşin 
kenarına oturtur, yorgunluğunuzu giderecek şeyleri yapar. 
Ananızın size ettiği bu iyiliğe karşı yüreğinizden “İnsanın 
bir anası olmak ne kadar iyi! dersiniz. Değil mi?

  Çocuklar sizin ananızdan daha merhametli, daha iyi 
bir zat vardır. O, size bu iyi anayı vermiş, dünyayı yaratmış, 
gördüğümüz güneşi, ayı yoktan var etmiş olan “Allah”tır. 
Allah birdir. Her şeyi görür, işitir, duyar. İyiliklerimizi, 
fenalıklarımızı bilir. İyilik edenleri sever, fenalık edenleri 
sevmez. Çalışalım, iyilik edip Allah’ın sevgili kulu olalım. 

Mektebe Devam
 Ben küçük bir çocuğum. Daha bir şey bilmiyorum. 
Çocuklar ne bilirler? Çalışırlarsa her şeyi öğrenirler. Ben 
çalışacağım. Bilmediğim şeyleri öğreneceğim. Çocuklar 
okumuş, terbiyeli olur ise onları herkes sever. Herkes medh 
eder. 

3
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Ben bir şakirdim. Hocalarım var. Bana okuyup yazmak 
öğreten, beni terbiye eden onlardır. Onlara itâʻat etmeli-
yim, dersime, yazıma çalışmalıyım.

İyi bir şakird ‘aklını başına toplar. Hocasının sözünü 
dinler, dersine, yazısına çalışır.

Sevine sevine mektebe gidiyorum. Okumağa, yazmağa 
çalışıyorum. Okudukça, yazdıkça maʻlûmâtım artıyor. Ne 
kadar güzel! 

İyi bir şakird uslu, terbiyeli olur. Vaktiyle mektebe 
gider. Okumağa, yazmağa çalışır. Arkadaşlarıyla kavga et-
mez. Sokakda oynamaz. İşte ben öyle bir şakird olmağa 
çalışıyorum.

Şu okuduğum kitabı pek seviyorum. Nasıl sevmey-
eyim? Bilmediğim şeyleri bana öğretiyor. Beni terbiye 
ediyor. Şunu dikkatle okuyayım. Okuduğumu anlamağa 
çalışayım. Anlayamadığım yerleri hocama sorayım. O 
bana söyler, anlatır.

Derslerimi dikkatle okursam hatırımda kalır. Okudu-
klarımı unutmam, onları belledikçe fikrim açılır. Gittikçe 
maʻlûmâtım artar. Tenbel, itâ’atsiz olan çocuklar hiçbir 
şeyi öğrenemezler, cahil kalırlar. Ben öyle tenbel itâ’atsiz 
çocuklardan değilim. Çalışacağım, öğreneceğim, cahil kal-
mayacağım.

4
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İbtidâden insana herşey güç gelir. Yavaş yavaş kolay 

gelmeğe başlar. Çalışmakla her şey kolaylaşır. Şimdi pek 

iyi okuyamıyorum. Dikkatle çalışırsam az vakit içinde 

güzel güzel okumağa başlarım. Güzelce okumağı öğren-

sem ne kadar sevineceğim! Anam babam da sevinirler. 

Beni daha ziyâde severler. Hocalarım da bana aferin derler.

Bu okuduğum kitabı tanırım. İsmini de bilirim. İlk sa-

hifesinde yazılıdır. Orada tabʻ olunduğu tarihi de göster-

mişler. İşte şudur 1312.

Kitabların basıldığı yere “matba’a” derler. Bir risâle, 

yahud kitab telif eden zâta “mü’ellif” denir. Ekseriyâ 

kitabın isminden sonra mü’ellifin ve tâbiʻnin ismi yazılır. 

Bir kitab başka başka kağıtlardan mürekkeb olur. Çapın 

yırtılub gâ’ib olmamak ve kolaylıkla okunmak için “mü-

cellid” kitabın sahifelerini sırasıyla büküb katlar. Sonra 

birbirine dikerek cild haline kor, ben kitabımı güzelce mu-

hâfaza edeceğim, kirletmeyeceğim, yırtmayacağım. Hiç 

ben tenbel, kaydsız çocuklar gibi olmağı ister miyim?

6
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Du’â

Çocuklar! Ananızdan üşüdüğünüz vakit ateş acıkdığınız 
zaman yiyecek istediğiniz gibi; Allahdan da ‘akl, cesaret, 
çalışkanlık, iyilik isteyiniz. Yiyecek, içecek vücudunuza 
nasıl lazım ise ‘akl, çalışkanlık, dahi iyi adam olmanız için 
lazımdır.

Allah iyileri sever. İyi olanların istediğini verir; siz de 
iyi olmağa çalışın.

Ananız her istediğinizi verirse Allah vermez mi? Allah 
iyi çocuğun güzel sadâsını işitir, iyilik etmek için ettiği 
duʻâsını kabul eder.

Terbiye

Terbiyeden maksad nedir?

Terbiyeden maksad insanın fikrini, kalbini doğruluğa 
alıştırmak, kötü huylardan, fena ‘âdet ve tabî’atlerden menʻ 
etmek, büyük zâtlar, insanlara fâ’ideli adamlar yetiştirme-
kdir. Gerek devletine, gerek milletine ve bulunduğu mem-
leketin iyiliğine gerçekten çalışanlar en ziyâde terbiye 
görmüş olanlardır.

İʻlm

İ’lm nedir?

İ’lm, insanın bilmediklerini öğrenib bilmesidir. İnsan 
doğduğu o vakit bir şey bilmez. Dünyaya geldiği zaman 
söylemek, okumak,

8
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bir şeyin ne olduğunu tanımak gibi şeylerden hiçbir şey 
bilmez. Eğer babalarımız, analarımız, büyüklerimiz, hoca 
efendilerimiz şu şimdiki az çok bildiğimiz şeyleri bize 
öğretmemiş olsalar idi şimdiki hiçbir şey bilmeyecek idik. 
Bunun için insâniyete lazım olan şeyleri onlardan dinley-
erek ve kitablarımızdan okuyarak öğrenmeğe çalışmalıyız. 
İnsana yemek, içmek, giymek ve sâ’ir şeyler nasıl lazım ise 
‘ilm, fazilet, maʻrifet ve sanʻat da öylece lazımdır.

Hikmet

Reʻs-i hikmet, nedir?

Mehâfetullah, yaʻni Allah’tan korkmakdır.

Hak Te’âʻla Hazretlerinden haber verir misiniz? 

Hepimiz ve bütün cihânı var eden;  nizâm ve intizâm 
üzere hıfz eyleyen, gizli ve âşikâr olarak işleyen işleri ve 
söylenen sözleri ve hatta fikirlerimizden geçen şeyleri bilen 
işiden Hak Te’âla Hazretleridir.

Hak Te’âla Hazretlerine olan birinci vazîfemiz nedir? 
Birinci vazîfemiz, Vâcibü’l-vücûd Hazretlerinin varlığına, 
birliğine inanmakdır. Ondan sonra zât-ı akdesini  hulûs-ı 
kalb ile sevmek, sıdk-ı tâm ile  ‘ibâdet etmek,  emirlerine 
tamamıyla icrâ ve nehylerinden 

10
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dâ’imâ ittikâ  eylemekdir.  Ya’ni “ yapın”  diye emir ver-
diği şeyleri yapmak ve “ yapmayın!” diye nehy buyurduğu 
şeylerden sakınmakdır. 

Vazîfemizi icrâ etmekden bize ne fâ’ide hâsıl olur? 

Vazîfemizi icrâ etmekle dünya ve ahiretde mes’ûd 
oluruz. 

Bu vazîfemizin sûret-i icrâsını kimden ve nereden 
öğrenebiliriz?

Büyüklerimizden ve din kitablarından.

Din nedir?

Taraf-ı Hak’dan peygamberlere inzâl buyurulan kütüb-i 
mukaddesenin ve peygamberlerin söyledikleri sözlerin ah-
kâmına  tatbîk-i  hareket etmek ve vecâ’ib-i insâniyyeyi 
bilüb yoluyla kıyâs-ı  nefs ile icrâ eylemekden ‘ibâret-
dir.Kendi nefsini başkasının yerine ve başkasının nefsini 
kendinin yerine koyub halka ona  göre mu’âmele etmek-
dir. Söyle ki: kendi nefsine lâyık gördüğü şeyi başkasına 
da lâyık görmek ve kendi nefsine lâyık görmediği şeyi 
başkasına dahi lâyık görmemekdir. Herkesin bize iyilik 
etmesini istediğimiz gibi biz de herkese iyilik etmeyi iste-
meliyiz ve kimsenin bize kötülük etmesini istemediğimiz 
gibi bizi dahi kimseye, hatta kötülük edenlere bile, kötülük 
etmeyüb yine elden gelen iyiliği etmeliyiz.Meselâ bir ark-
adaşımızın bize fenâ bir söz söylemesini, kitabımızı

12
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alıp yırtmasını, kalemimizi kırmasını, bize taş atmasını 
istemediğimiz gibi biz de bu şeylerin hiçbirisini ark-
adaşlarımıza yapmamalıyız. 

O bize böyle bir şey yapmış olsa yine onun ‘aklı er-
mediğine vererek yine biz ona iyi mu’âmele edecek olur 
isek kendisi pişman olur ve belki daha ziyâde fenâlıklar 
yapmak fikrinde ise ondan vazgeçer. Bu halde biz de büyük 
bir iyilik göstermiş oluruz. 

El-hâsıl  hiçbir kimsenin canına,  malına,  ‘ırzına,  
namusuna, ‘itibârına, hürriyyetine dokunacak hiçbir hal 
ve hareketde bulunmamalıyız. Dâ’imâ kendi canımız,  
malımız, ‘ırzımız , namusumuz, ‘itibarımız,  hürriyetimiz 
gibi vikâye etmeliyiz.

İşte kemâlât-ı insâniyye ve fezâ’il-i ahlâkiyye de-
nilen şeyler bunlardan ve bunun gibi güzel huylar ve iyi 
‘amellerden ‘ibâretdir. Bunları büyüklerimizden ve hoca-
larımızdan dinleyip ve kitablarımızdan okuyub onlar ve 
icrâ eder isen büyüdüğümüz zaman kâmil, fâzil adamlar 
sırasına geçeriz.

Baba ve anamıza karşı vazîfeniz nedir?
Baba ve anamıza karşı başlıca vazîfemiz üçdür: 

itâ’at muhabbet, hürmet. Onlar bizim sebeb-i hayatımız, 
velî-ni’metimiz  ve güzel terbiye sahibi olmaklığımıza bir-
inci vâsıta olduklarından üzerimizde her vech ile hakları 
vardır. Bunun için onlara hürmet, itâ’at,  muhabbet farzdır.  
Küçüklükden beri bize

14
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etmiş ve hâlâ etmekde bulunmuş oldukları her nev’ himmet 
ve gayrete karşı büyüdüğümüz ve muktedir olduğumuz 
zaman onlara yardım etmek de vazîfelerimizden biridir. 
Vefâtlarından sonra isimlerinin hayr ile anılmasına sebep 
olmak dahil üzerimize farzdır.

Kendimize aid olan vazîfemiz nedir?

Kendimize aid olan başlıca vazîfemiz maddî ve ma’nevî 
her dürlü mazarradlardan uzak durmak, hastalıklara sebeb 
olacak şeylerden ve ruhumuza zararı olan günahlardan nef-
simizi sakınmak ve canımıza fâ’idesi olacak şeyleri yap-
makdan ‘ibâretdir.

Sabah İşi
İşte şafak söküyor. 

Sabah oluyor. Çalışkan arı,  altın gibi kanatlarını açarak 
kovanından çıkar. Vızıldar. Güya: “Ey Güneş! Sana teşek-
kür ederim. Sen içinden bal toplayacağım çiçekleri açıyor-
sun” der. 

Ahırlarda  büyük öküzler böğürür. Güya: “Gündüz 
oldu. Ekinci kalk. Buğday bitecek tarlayı sürelim” der. 

İnekler de böğürür. Güya “Ey çalışkan çiftçi kalk. 
Merada otlamalıyım. Otlar isem memelerim senin çocuk-
larını besleyecek süt ile dolar” derler.

Dediğimiz vechle sabah olunca çalışkanların hepsi işlerinin

16
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başına gider. Ey küçük çocuk! Sen de bunlar gibi çalış. 

Zirâ dünyada herkes çalışır.

Çalışmak, sa’âdetdir.

Kelimât-ı Hikemiyye-i Mürtezeviyye
1-Her borcu edâ etmek mukteziyyât-ı diniyyedendir.

2-Hakiki kardeşin, vakt-i meşakkatde imdâdına yetişendir.

3-Adamın sâhib-i edeb bulunması malik-i zeheb ol-

masından a’lâdır.

4-Ömrün bereketi a‘mâl-i hasene iledir.

5-Cumartesi ve Perşembe sabahları bereket zamanlarıdır. 

6-İrfân nazarında zarif görünmek istersen günah işleme.

7-Şu üç şey, ashâbının  mûcib-i helâkı olur. Hasislik, 

hevâperestlik, hodbinlik. 

8-Selâmet bir câmedir ki eskimek bilmez.

9-Hayâ insanın siperidir.

10-Allah’dan kork, başkasından emin ol.

11-Arkadaşlarının güzîdeleri seni hayra sevk edenlerdir.

12-İnsanın sözü dini demektir.

13-Babana ri’âyet et ki oğlun da sana ri’âyetde bulunsun.

18
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14-’İlm her rütbenin fevkinde bir rütbedir.

15- ‘Âkil, çok zahmet çeker.

16-Ashâb-ı hayr ile görüş, erbâb-ı şerrden emin olursun.

17-Dini dünyaya satan dalâletde kalır.

18-Edeb iktisâbında bulunmak pâre kazanmağa çalışmak-

dan evldır.

19-Emsalinle gez.

20-İnsan evvel güçlüğe, sonra kolaylığa tesâdüf eder.

21-Sükût eden nâdim olmaz.

22-Çok söyleyen çok serzeniş işitir.

23-Yüz aklığı doğruluktadır.

24-İnsan doğrulukla büyüklerin merâtibini bulur.

Münâcât
“Kudret-i ilahiyyenin her şeyi, muhît olması”

Ya Rab! Senin ‘ilm ve kudretin her şeyi, muhîttir. Her 

şeyi  bilir, görür, işidirsin, Nûr-ı cemâl’in bütün ‘âlem-

leri doldurur. Bütün cihânı yoktan var eden ve içindeki 

mevcûdâtı: ya’ni gördüğümüz ve görmediğimiz her şeyi 

yaratan sensin.
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Bunca insanların ve hayvanların rızklarını ihsân eden 
yine sensin. Murâd buyurduğun vakit, bir anda dünyayı 
yok etmeye ve yeniden var eylemeye kâdirsin.

Hikmetinden su’âl olunmaz. Kudret ve ‘azametinin 
hadd ve nihâyeti bulunmaz. Her şeye kâdirsin. Bahr-ı 
eltâfının ucu bucağı yoktur. Lütfun, ʻinâyetin üzerimizden 
eksik olmasın ki “yap!” diye emir buyurduğun şeyleri 
yapabilelim ve “yapma” diye nehy buyurduğun şeylerden 
sakınalım. 

Ya Rab! Münâcâtımızı kabul eyle, bizi günahlardan 
uzak ve sevab olan işlere yakın et. Nazarını bir an üzerim-
izden ayırma.

Hikmet-i İlahiyye
Cenâb-ı hakkın nazarı hayretimizi celb edecek sûretde 

dünyayı hadsiz hesabsız eşya ile doldurmasında ne hikmet 
vardır? 

Şübhesiz bunları görerek Allah’ın büyüklüğünü anlarız. 
Dünyada her şeyi Allah’ın buyurduğunu gösterir. Her şey 
hikmet-i İlahiyyenin âyinesidir. Şöyle ki küremizde hadsiz, 
hesabsız karalar, ve denizler  gökde güneş ve ay, hadsiz hes-
absız kevkebler, ve daha ne dürlü şeyler var ise hep Cenâb-ı 
hakkın kudretine, büyüklüğüne delil ve şahiddirler.
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Şiddetli rüzgarlar; hafif ve latif  bâd-ı sabâlar; çağıltı 
ile akan ırmaklar, havada uçan kuşlar hep Allah’ın ‘ulüvv-ı 
şânını ihtâr eder.

Cümlesi Allah ʻAzîmü’ş-şân Hazretlerinin nihâyetsiz 
kudret ve kuvvetini gösterüb zât-ı zü’l-celâl bâ-kemâlini 
andırır. 

Hâsılı Cenâb-ı hak yaratdığı en büyük şeylerden en 
küçük şeylere varıncaya kudret-i cümlesinin bir sebebi, bir 
hikmeti vardır ki insan ‘asırlarca tedkîk etse yine tamamıy-
la anlayamaz.

İnsanın bu ‘aczi dahi hâlikini tanıyub ona ʻibâdet et-
mesine başlıca bir sebepdir. İşte bu ‘aczimizi bilüb dâ’imâ 
Tanrı  Teʻâlâ Hazretlerine şükrümüzü îfâ etmeliyiz.

Baba
Küçük çocuklar evde oynadıkları, büyükleri mektebe 

gitdikleri esnâda baba da çoluğunu, çocuğunu geçindirmek 
için çalışır.

Akşam üstü tarlalardan geldiğinde pek yorgun görünür. 
İşte geliyor. Evin kapusı açıldı. ‘Acaba ilk evvel kucağına 
atılacağı çocuğu hangisidir! İçlerinden biri boynuna atıldı. 
Dedi ki: 

Babacığım çok çalışdım. O kadar çalışdım ki sınıfın
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birincisi oldum. Büyüdüğüm vakit size yardım edeceğim. 
Baba oğlunu bağrına basdı. Öteki çocuklarını da sevdi. 
O anda yorgunluğunu, gündüzün çekdiği zahmeti un-

uttu. 
Babasının yorgunluğunu, kederini çalışmasıyla, iyi ol-

masıyla giderten çocukları ne kadar iyi çocuklardır.

Hürmetsizlik, Riʻâyetsizlik
  Bu kötü huy kendisinde olan adam, insanlığa mahsûs 

olan edeb ve terbiyeye karşı bulunan hallerin bazılarını 
veya hepsini çekinmeksizin yapar. Hatta bazı adamlar 
bunları hürriyet-i insâniyye, yaʻni, yapmağa insanın hakkı 
olan şeyler sırasına kor. Mesela kendisine bir şey su’âl ol-
unduğu vakit “evet!” yahud “hayır!” diyecek yerde “ha!” 
veya “yok!” diyor ve yahut başını aşağı ve yukarı sallam-
akla cevab verir. 

Birisi kendisine bir şey sorduğu ve yahud bir şey söyl-
ediği vakit hiç ehemmiyet vermeyüb parmaklarıyla oynar. 
Ya elini yanındaki masa veya sandalyeye urarak çalgı çalar 
gibi hareket eder. Eliyle ağzını kapamaksızın şunun bunun 
yanında esner, aksırır, öksürür.

Bir meclisde bulunduğu vakit kimseye bir ‘özür beyân 
etmeden ve ʻafv dilemeden kalkar gider. Gerek onda ve 
gerek sâ’ir yerde bulunduğu 
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vakit hürmet ve ri’âyet edilmesi lazım olan zâtların hatır-
larını hoş etmek iktizâ eder iken asla ehemmiyet vermez.

Birinin bağçesine girdiği vakit izin almadan ve yahud 
sahibi tarafından kendisine teklîf olunmadan gül ve sâ’ir 
çiçek ve yemiş koparır halbuki terbiyeli bir adam teklîfsiz 
bir dostunun bile bağçesine girerse yine kendiliğinden bir 
şey koparmaz. Böyle haller ̒ ayb sayıldığından gâyet sakın-
malıdır.

Biri şâyed kazâ ile ve yahud dikkatsizlikle ayağına ba-
sacak veya biraz dokunacak olsa derhal “kör müsün?” gibi 
sözlerle o adamı tekdîr eder ve kendisinden ‘afv dilese bile 
kabul eylemez. 

İşte böyle hallerde bulunmakdan gâyet çekinmeli ve 
herkes hakkında hürmet ve riʻâyet üzere davranmalıdır.

Vatan-Osmanlı Devleti
Bizim devletimizin adına “Osmanlı” denir. Bu isim 

bize Sultan Osman’dan yâdigârdır. Sultan Osman, birinci 
padişahımızdır.  Bize de Osmanlı denir. Osmanlı meml-
eketleri bizim vatanımızdır. Yirmi sekiz milyon Osmanlı 
vardır. Osmanlı Devleti’nin pâyitahtı İstanbul’dur. Meşhûr 
şehirleri Rumeli’nde Edirne, Selanik, Anadolu’da İzmir, 
Şam, Erzurum, Bağdad’dır. ‘Arabistan’da iki mübârek şe-
hir daha vardır. Onlarda Mekke ile Medine’dir.

28



24

Anadolu ve Rumeli’nde buğday çıkar ki ondan ekmek 
yapılır. Zeytûn çıkar. Ondan zeytûnyağı yapılır. 

Osmanlılar, pek büyük bir millettir. Onların  en büyü-
ğüne padişah denir. Çocuklar! Bir insan padişahını vatanını 
sevmeli. Sevmeyen nankördür.

Bazı Terbiyesizce Şakalar ve Uygunsuz Haller 

Bazı kimseler rast geldikleri adamlar ile şaka etmeği 
severler. Kimi el şakası, kimi dil şakası eder. Acaba karşı-
sındaki adam şakalaşmakdan hoşlanır mı,  hoşlanmaz mı 
buralarını hiç düşünmezler. Şakalaşmakdan hoşlanmadığı-
nı söylese bile “adam sen de; nasıl adamsın? Ne olurmuş? 
İnsan bazen şaka, şenlik olmalı! diye onu  ‘ayıblamağa 
başlarlar.

Bazısı da ağır bir söz söyler. Eğer karşısındaki adamın 
o sözden incindiğini ve gücendiğini görse “sakın gücenme, 
şaka etdim!” diye ‘afv diler. Bildiği bir şeyi bilmez ve bil-
mediği şeyleri bilir gibi gösterir. 

Kimisi de birinin elinde veya üzerinde hoşlanacağı bir 
şey görünce derhal “bunu bana hediye etsene!” der. Ve-
rilmediği halde “hiç olmazsa birkaç gün kullanayım da 
yine vereyim.” diyerek ve bir takım utandıracak sözler               
söyleyerek
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o şey onun elinden almak ister. Ondan sonrada “gâ’ib oldu” 
diyerek vermek istemez. 

Öteki beriki ile eğlenir. Kimsenin yaptığını beğenmez, 
“onun yerinde olaydım şöyle yapardım, böyle yapardım” 
diyerek öğünür. Bazen yalandan bir takım havâdis uydu-
rur ve kendisine güyâ bir medâr-ı iftihâr olmak üzere “ben 
falan kişi ile görüşdüm. Filan yerde bulundum. Mükem-
mel suretde eğlendik, şöyle yedik, böyle içdik filan!” di-
yerek öğünür. Bir yere gitdiğini, yediğini, içdiğini, onda 
veya başkasının hanesinde gördüklerini, işitdiklerini sâ’ir 
çocuklara ve büyüklere söyler.

Bazı çocuk da güleyim veyahud güldüreyim diyerek ar-
kadaşlarının kulağına gizlice çöp sokar. Bir yerde gizlenüb 
birdenbire garib ve korkunç sesler çıkararak arkadaşlarını 
korkudur. 

Birisinin oturacağı sandalyeyi gizlice geri çekerek onu 
düşürür. Ötekini, berikini, çimdikler ve daha sâ’ir el şakası 
eder. Oyun oynarken hile yapar.

Dâ’imâ kendi istediğini yapmak ister. Bağırır, çağırır. 
İstediği verilmez ise ağlar ve sâ’ir bin dürlü ʻayb olan şey-
leri yapar ki bunların hiç birisini terbiyeli, ʻakıllı çocuklar 
yapmazlar. Ve dâ’imâ ana ve babalarının ve hoca ve bü-
yüklerinin sözlerinden asla dışarı çıkmazlar. İşte böyle uslu 
ve terbiyeli çocuklar 
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daima sevilirler.

Bazı çocuklar, hatta bazı büyük adamlar bile bir şeyde 
yanıldıkları zaman kendilerine olunan ihtârı kabul ve ku-
surlarını iʻtirâf etmeyüb ısrar ederler. 

Bazı çocuklar da kabahatlerini başkalarının üzerine 
atarlar. Ve bu vechle kendi hatalarından dolayı arkadaşları-
nı tekdîr ettirirler. Sâ’irlerine fena örnek olacak daha başka 
dürlü dürlü hallerde bulunurlar. Az bir şey için ötekinin, 
berikinin kalblerini kırarlar. Kendileri ise boş bir şey içün 
arkadaşlarına gücenirler. Ellerine fırsat da düşerse onlar-
dan öc alırlar. Arkadaşlarının iyi bir şeye mâlik olduklarını 
istemeyüb kıskanırlar. O şeyi elinden alırlar. Ya kırar veya 
yırtarlar. Bazı kere de çalarlar ki Allah esirgesin böyle şey-
lere alışan çocuklar ve büyük adamlar sonra etdiklerinin 
cezasını çekerler. Herkes de kendilerinden nefret eder.

Bunun için, kendini bilen ve nasihatleri dinleyen ço-
cuklar dâ’imâ böyle fenalıklardan sakınub iyilik etmeğe 
çalışmalıdırlar. Zirâ böyle uygunsuz hallerin altından öyle 
fenâlıklar çıkar ki Allah esirgesin insan başını kurtaramaz. 
Dünya ve ahiretde onun cezasını çeker. Bunun için böyle 
şakalardan ve uygunsuz hallerden geri durub dâ’imâ terbi-
yeli olmalıdır.
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Hoş Geçiniş

İnsanlar arasında ‘azîz olmak ve herkese kendini sev-
dirmek için ne yapmalı? 

Herkesin hatırını ve menfa’atini gözetmeli, çünkü in-
sanların çoğu hürmet ve rağbet görmediği veya bir fâ’ide 
beklemediği adamlara  hürmet ve ri’âyet etmez. Etse bile 
ileride ona karşı kendisi de ondan hürmet ve ri’âyet gör-
mek veya bir dürlü istifâde etmek emeliyle eder.  

Bunun için böyle sıralarda baʻzen fikirleri birbirine zıd 
gelse bile hiddet ile karşılık vermeyüb halîmâne davran-
malıdır. 

Bir de her şey de bir adam yalnız kendi hakkını, men-
fa’atini değil karşısındaki adamın dahi hak ve menfa’atini 
gözetmeli, herkesin haysiyyetini tanımalı, vazîfesi hâricin-
de olan işe karışmamalı, kimseyi gücendirecek hiçbir hâl 
ve hareketde bulunmamalı. 

Güce gidecek bir sözü ne yüz yüze söyleyib ne de ar-
kadan söylemeli,  birbirinin iyiliği veya kötülüğü için söz 
söyleyen adamların sözlerini birbirine haber vermemeli. 
Bir kimseyi yüzüne karşı öğüb arkasından da zemm et-
memeli. İnsanlık haliyle vukûʻ bulan bazı kusurlarını çok 
görmemeli. Hâsılı: Herkesi ʻayıblamayub mümkün olduğu 
kadar hatırını hoş 
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Kendi fâ’idesi için başkalarına zarar vermemeli. Kendi 
rahatı için başkalarını rahatsız  etmemeli. ‘Umûmun men-
fa’at ve kârını kendi menfa’at ve kârına değişmemeli. Ken-
di fâ’idesinden ziyâde ‘umûmun menfa’atini göz etmeli.  
Hiçbir vakit kendini ‘akıllı ve başkalarını şaşkın yerine 
koymamalı.

Herkesin emniyetini sû-’i isti’mâl  etmemeli. Nefsini 
övmemeli. Kendini büyük adam yerine koymak ve baş-
kalarını küçük ve  aşağı görmek gibi âdâb-ı insâniyyeye 
yakışmayan hiçbir hâl ve hareketde bulunmamalı. Dâ’imâ 
herkes ile hoş geçinmeli. Huyları bozuk olan adamlardan 
sakınmalıdır.

Terbiyeli İnsan
Terbiyeli insan dâ’imâ büyüğüne hürmet ve ri’âyet ve 

kendi yaşında olanlara tevâzu’ eder kendinden aşağı bulu-
nanlara hoşlukla mu’âmele eder.

Herkesin hakkını, haysiyyetini tanır, kadr u kıymetini 
bilir. Hâtırını gözedir; elinden geldiği kadar yardım eder. 
İnsanlığa yakışan her dürlü vazîfeyi icrâ eyler. Kendi had-
dini bilüb vazîfesi olmayan şeylere asla karışmaz. Her bir 
hâl ve hareketi i’tidâl üzere olur. El-hâsıl hâtır kıracak bir 
şeyi yapmaz. 

İnsâniyyet hususunda din, mezheb, millet farkı aramaz,
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Kimseyi aldatmaz.Yalan söylemez. Dâ’imâ iyiye iyi, 
kötüye kötü der. Kimsenin ‘ırzına, malına, bir şeyine göz 
dikmez. Her sözü hal ve vaktine ve yerine göre söyler. Her 
sözünde ve işinde gerek kendisine, gerek sâ’irine bir fâ’ide 
bulunur. Boş bir söz söylemez. İşte böyle adam dünya ve 
ahiretde ‘azîz olur.

Cümel-i Hikemiyye
1. Sen Hakk’a yaklaşdıkça Hakk’ın ni’meti sana yaklaşa-
cağına hiç şübhe etme.
2. Pederlerin kalbi evlâdlarının zeka ve isti’dâdından şâd 
olur.
3.Her bir kul Cenâb-ı Hakka ‘ibâdet ederek onunla teşer-
rüf etmelidir.
4. İnsanın her arzusuna nâ’il olamaması istihkâkından 
ziyâde istemesinden neş’et eder.
5. ‘Âdil peder evlâdını iyi tabî’ate alışdırarak büyüdür. 
6. Sıdk-ı bütün ve özü Hakk’a doğru olan hiçbir zaman 
bednam olamaz.
7. Dövmeden ictinâb eden peder evladının düşmanıdır.
8. İyilik görenler dâ’imâ gördüklerini der-hâtır etmelidir, 
edenler ise etdiklerini unutmalıdır.
9. Hevâ ve hevese galebe zaferlerin en şanlısıdır.
10.Düşünmeden işlemek hazırlanmadan seyâhate çıkmak 
gibidir.
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11. ‘Adâvet, şedid  bir ateştir, sahibini mahveder.
12. Fenâ bir adam, ebedî bir ‘adâvet saklayamaz.
13. Asıl intikam, görülen fenâlıkları unutmakla olur.
14. Vücûdu hasta olan adam tabîbe, ruhu hasta olan 
habîbe muhtâçdır.
15. Dostlar meyânında hırs-ı şan u şöhret kadar muzırr bir 
şey olamaz.
16. Bir dosta mâlik olmayan, bir cism-i bî-rûha benzer. 
17. Tecrübe, en iyi bir müsteşârdır, Fakat pek geç ele 
geçer.
18. ‘Akılsız adamın hiddeti sözünde, ‘âkil adamın hiddeti 
‘amelîndedir.
19. Başkaların mâlik olduğu şeye göz dikenler, çok şey-
den mahrûm olurlar.
20. ‘Âlemde her işi ıslâh ve tesviyye eden, mahâretdir. 
21. İyilik etmek, iyilik görmekden daha tatlıdır.
22. Zenginlerin en büyük vazîfeleri, fakirlere mu’âvenet-
dir.
23. Bizim içün en müfîd dersler, tecrübe dersleridir.
24. Dostluğa, namus ve istikâmetden başka her şeyi fedâ 
edilebilir.
25. Ölüm, yalnız fazîletden mahrûm olanlar için 
müthişdir.
26. Nankör yürek, yağmur içüb de mahsûl vermeyen çöle 
benzer.
27. Ulû’l-emre itâ’at etmek, hasenât-ı ‘azîmeden ma’dûddur.
28. Bir evin en büyük ziyneti, sahibinin ehl-i fazîlet ol-
masıdır.
29. Hakkı tanıyanlar da iyi şeylerden hiçbir şey noksân 
olmaz.
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30. Fenâ huylu olanlar, Cenâb-ı Hakk’a yakın olamaz.
31.  Bir evlâdın her arzusuna müsâ’ade olunursa bi’l-
ahere te’essüf ve nedâmeti mûcib olur.
32. Cenâb-ı Mevlâ’ya muhabbeti olan kimse, nefsini 
tevâzu’a alışdırır.
33. Çalışmak, can sıkıntısına karşı büyük bir silâh-ı müdâ-
fa’adır.
34. İşini bitirdikden sonra kendi halinde rahatla yaşamak-
tan lezîz bir şey tasavvur olunamaz.
35. Düşündüğünü söyleyen, söylediğini bilen insanlar pek 
azdır.
36. İnsanı yekdiğerine rabt eden en kuvvetli râbıta, 
sa’âdetdir.
37. İnsanlara iyilik etmek en büyük şan ve şerefi ihrâz 
etmek demekdir.
38. Ma’mûriyyet bir hazînedir, sa’î ve gayret ise o 
hazînenin anahtarıdır.
39. Bizi en ziyâde fenâlığa sevk eden şeyler, paraya olan 
muhabbet, intikamda olan arzumuzdur.
40. Hased, sâ’ir arzu-yı nefsânîlerimiz gibi sa’âdetimizi 
ihlâl eder.
41.Yalnızca imrâr-ı evkât etmek ve sâ’irleriyle yaşamasını 
bilmek en lezzetli bir fendir.
42. Cesâret, sonradan ele geçer cibillî bir fazîletdir.
43. Cem’iyyet-i beşeriyyenin en büyük fenâlığı, sû-’i 
kasddır.
44. ‘Âlim görünmek arzusu ekseriyâ ‘âlim olmağa mâni’ 
olur.
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45. İhtiyarlık usûlünü (ya’ni çok yaşamağı) bilenler, pek 
azdır.
46. Kabâhat yalnız bir tarafda olsa, kavgalar çok sürmez.
47. Kusûrun en tatlısı, tenbellikdir. 
48. Hastayı ölmeyeceğinden te’mîn etmekle pek çok hast-
alıklar izâle olunabilir.
49. İnsanın kendi nefsine nasîhat etmesi ve başkalarını 
müntefi’ eylemesi, hikmeti nerede bulursa telakki ediver-
mesi kemâl-i îmân ve sıdkdandır. 

Nihâyet

46



33 33



34

2



35

4



36

6



37

8



38

10



39

12



40

14



41

16



42

18



43

20



44

22



45

24



46

26



47

28



48

30



49

32



50

34



51

36



52

38



53

40



54

42



55

44



56

46





58

3



59

5



60

7



61

9



62

11



63

13



64

15



65

17



66

19



67

21



68

23



69

25



70

27



71

29



72

31



73

33



74

35



75

37



76

39



77

41



78

43



79

45



80

47


