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Öz 

Klasik Türk Edebiyatı’nda gerek manzum gerekse mensur metinlerde İslâmın da etkisiyle ahlâkî yöne önem verilmiş ve bu konuda birçok 
eser kaleme alınmıştır. Arap ve Fars edebiyatında da ehemmiyet verilen ahlâk meselesi üzerine çok sayıda eser yazılmış ve bu kitapların bir kısmı 

çeşitli dillere tercüme edilmiştir. Fars edebiyatının önde gelen müelliflerinden olan Hüseyin Vâiz-i Kâşifî (ö. 910/1504-1505)’nin, Hüseyin 

Baykara’nın oğlu Ebu’l-Muhsin Mirza için 900/1495 yılında kaleme aldığı Ahlâk-ı Muhsinî isimli eseri çok okunmuş ve birçok dile çevrilmiştir. 

Önemli bir ahlâk kitabı olan bu eserin Türkçeye farklı dönemlerde birçok tercümesi yapılmıştır. Edebiyatımızdaki Ahlâk-ı Muhsinî tercümeleri 

arasında en çok okunan ve rağbet göreni, 16. asır âlim ve şâirlerinden olan Azmî Pir Mehmed (ö. 990/1582)’in 974/1566 yılında kaleme aldığı 

Enîsü’l-Ârifîn isimli eseridir. Osmanlı toplumunda ilgi gören ve çeşitli dönemlerde müstensihler tarafından çoğaltılan bu eserin elliden fazla nüshası 
bulunmaktadır. Bir ahlâk ve siyâsetnâme özelliği taşıyan bu kitap, topluma ahlâk prensiplerinin benimsetilmesi bakımından önem arz etmektedir. 

Sanatlı bir üslup kullanan Azmî, bazı ilave ve çıkarmalar yaparak eserini farklı bir kitap haline getirmiştir. Osmanlı toplumunun ahlâk anlayışını 

öğrenmemize katkı sağlayacak nitelikte olan bu eserde “ibâdet, duâ, şükür, tevekkül, sabır, edeb, adâlet, şefkat, tevâzu, vefâ, gayret, ferâset, riâyet-i 
hukûk ve siyâset” gibi konuların ayrı başlıklar halinde ele alındığı kırk bölüm yer alır. Her bir kavram âyet, hadis, kıssa, atasözü ve konuya uygun 

şiirlerle izah edilir.  Bu çalışmada bir ahlâkî eğitim rehberi olarak Enîsü’l-Ârifîn’de bahsi geçen kavramların hangi açıdan ele alındığı ve nasıl 

işlendiği incelenecektir.   
Anahtar Kelimeler: Klasik Türk Edebiyatı, 16. Asır, Ahlâk, Azmî. 

 
Abstract 
Both poetic and  prosaics have been put emphasis on the ethical way at the influence of Islam in the Classical Turkish Literature and lots of 

work have been committed to paper on this subject . The regardig about ethics morals given great importance is written a lot of work on also the 

Arabic and Persian Literature. The work which is called Ahlâk-ı Muhsinî; written one of the leading authors of Persian literature Hüseyin Vâiz Kâşifî,  
put down the paper in 900/1495 for Ebu’l-Muhsin Mirza son of  Hüseyin Baykara reads many times and translate many languages. This work which 

is of important book on ethics was maden lot of translate to Turkish at the different period of time.  The work as called Enîsü’l-Ârifîn put down on 

paper in 974/1566 by Azmî Pir Mehmed (d. 990/1582)  who is scientist and poet in 16 century is the most reading and getting in favor among the 
Ahlâk-ı Muhsinî translation at the our literature. That work reproduced by copyist at various times and considerable interest in Ottoman society is 

found more over than fifty impression. This book with the characteristic of a moral and political treatise is of importance in terms of providing moral 

principles in society. Azmî used artful style made a differnt book making some additions and deletions on his work. The work contributing to learning 
sense of deceny of Ottoman society have forty section deal withing different heading such as “prayers”, “invocation”, “resignation”, “manners”, 

“patience”, “justice”, “compassion”, “modesty”, “fidelity”, “effort”, “perception”, “respected the realities of Rights” and “politics”. The each notion is 

accounted for according to the suitable subject of poerties and versicle, the prophet Muhammad's sayings, anecdote, adage. Education as a moral 
guide in this report will be examined how it is processed and referred to in Enîsü’l-Ârifîn taken from our which will be analyzed in terms of the 

concepts. 

 Keywords: Classical Turkish Literature, 16. Century, Moral,  Azmî. 

  

 

Giriş 

 Arapça “huy, tabiat” anlamlarına gelen “hulk” kelimesinin çoğulu olan “ahlâk” kavramı genel olarak “İnsanın 

iyi ya da kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevî nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli 

davranışlar bütünü; bu konularla ilgili ilim dalı” olarak tanımlanmıştır. (Çağrıcı, 1989: 1) Bütün dinlerin ve inançların 

ehemmiyet verdiği ahlâk mefhumu insanlığın üzerinde önemle durduğu bir prensip olmuş ve ideal insan portresinde 

vazgeçilemez bir unsur olarak yerini almıştır. 

İslâm ahlâkının temelini başta Kur’ân-ı Kerîm ve hadisler oluşturmaktadır. İslâm dininde insanlara güzel huyları 

ve ahlâkî vasıfları kazandırmak esastır. Bundan dolayı Kur’ân-ı Kerîm, Hz. Muhammed’in yüce bir ahlâka sahip 

olduğunu belirtmiş ve O’nu güzel ahlâk örneği göstererek bir model oluşturmuştur.
1
 İslâm bu şekilde insanları 

“mekârim-i ahlâk, ahlâk-ı hasene, ahlâk-ı hamîde” denilen iyi huylar ve güzel hasletlere ulaştırma arzusundadır. 

Ahlâk ilmi, nazarî ve amelî ahlâk olarak iki grupta incelenmektedir. Nazarî ahlâk insanın ahlâki şahsiyeti ile 

ahlâkî fiillerini ve bu fiillerin âmilleri, değerleri, kuralları ve gayelerini konu edinir. Görevle hak arasındaki ilişki, 

görevi kavramakta vicdanın rolü, insanın sorumluluğu gibi ahlâkın teorik kısımlarını ele alır. Amelî ahlâk insanın 

                                                           
 Bu yazı 16-18 Nisan 2015 tarihlerinde “Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlâk ve Değerler Eğitimi Uluslararası 
Sempozyumu”nda sunulan bildirinin gözden geçirilmiş ve çeşitli ilavelerde bulunulmuş halidir. 
 Arş. Gör., Celal Bayar Üni. Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Böl., El-mek: fkoyuncu06@gmail.com 
1 Bu konuyla ilgili âyetler şunlardır: “Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.” (Kur’ân-ı Kerîm, Kalem, 68/4); “Andolsun ki, Resulullah, sizin 
için Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.”(Kur’ân-ı Kerîm, Ahzâb, 33/21). Bu 
konu hakkında hadislerde de bilgi bulunmaktadır. Meselâ, “Ben, ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” (Muvatta, Hüsnü’l-
Hulk, 8); “Onun ahlâkı, Kur’ân (ahlâkı) idi.” (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 139); “Rabbim beni edeplendirdi. Ne de güzel edeplendirdi.” 
(el-Münâvî, Feyzü’l Kadir, 1: 310) hadisleri bu meseleyi izah etmektedir. 
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ahlâklı olabilmesi için nasıl yaşaması gerektiğini, yapması ve terk etmesi gereken şeylerin neler olduğunu bildiren 

ilimdir. Yani amelî ahlâk tatbik edilmesi istenen ahlâktır.
2 
(Levend, 1963: 90)

 
 

Özellikle Müslüman toplumların –Kur’ân-ı Kerîm ve hadislerin etkisi, ayrıca toplumlar arası etkileşim olması 

hasebiyle- eserlerindeki ahlâkî unsurlar daha çok genellilik arz etmektedir. Bundan dolayı Arapça ve Farsça’dan çok 

sayıda ahlâkî eser Türkçeye tercüme edilmiştir. Özellikle Osmanlı medreselerinde “İhyâu Ulûmi’d-dîn, Pend-i Attar, 
Bostan, Gülistan” gibi Arapça, Farsça yazılan birçok eser okutulmuştur.

3 
(Baltacı, 2005: 87-90)  

İslâmiyetin etkisiyle ve önceki inanç ve seciyenin ahlâka verdiği önemle, ortaya çıkan eserlerde ahlâk konusu 

gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak işlenmiştir. Bununla beraber Klasik Türk Edebiyatı’nda dinî, tasavvufî veya 

ahlâkî eserlerin kategorize edilmesi kolay değildir. Dinî bir eser aynı zamanda tasavvufî, dinî-tasavvufî bir eser aynı 

zamanda ahlâkî bir eser özelliğini de barındırmaktadır. (Levend, 1963: 90)  

Arap ve Fars edebiyatında ahlâk konusunda önemli eserler kaleme alınmıştır. Mâverdî’nin Edebü’d-dünyâ ve’d-
dîn’i, İbn Hazm’ın el-Ahlâk ve’s-siyer’i Arap edebiyatının; Nasîrüddin Tûsî’nin Ahlâk-ı Nâsırî’si, Devvânî 

Celâleddin’in Ahlâk-ı Celâlî’si, Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin Ahlâk-ı Muhsinî’si ise Fars edebiyatının önde gelen ahlâk 

kitaplarındandır. (Levend, 1963: 92-95)  

Klasik Türk Edebiyatı’nda da birçok telif ve tercüme ahlâkî eser kaleme alınmıştır. Yusuf Has Hacib’in Kutadgu 
Bilig’i

4
, Edip Ahmet Yüknekî’nin Atabetü’l-Hakâyık’ı,

5
 Ahmed Yesevî’nin Hikmetleri

6
, Mevlânâ Celâleddin’in 

Mesnevî’si
7
, Şemseddin Sivasî’nin Miratü’l-Ahlâk’ı

8
, Kınalızade’nin Ahlâk-ı Alâ’î’si9

, Azmî Pir Mehmed’in Enîsü’l-
Ârifîn’i

10
, Nâbî’nin Hayriyye’si

11
, Sünbülzade Vehbî’nin Lutfiyye’si

12
 edebiyatımızdaki ahlâkî eserlerden bazılarıdır.

13
   

Fars edebiyatının önde gelen müelliflerinden olan ve verdiği etkili va‘zlarla “Vâiz” lakabını alan Hüseyin Kâşifî 

(ö. 910/1504-1505)’nin
14

, Hüseyin Baykara’nın oğlu Ebu’l-Muhsin Mirza için 900/1495 yılında kaleme aldığı Ahlâk-ı 
Muhsinî isimli eseri rağbet görmüş ve birçok dile çevrilmiştir.

15
 Önemli bir ahlâk kitabı olan ve aynı zamanda bir 

siyâsetnâme özelliği taşıyan bu eserin Türkçeye farklı dönemlerde birçok tercümesi yapılmıştır. (Şahinoğlu, 1989: 17) 

 

 

1. Türk Edebiyatında Ahlâk-ı Muhsinî Tercümeleri 

1.1.  Terceme-i Ahlâk-ı Muhsinî: Hüseyin Vâiz-i Kaşifî’nin Ahlâk-ı Muhsinî isimli eserinin edebiyatımızda ilk 

tercümesi, Kütahya’da Firâkî Abdurrahman Çelebi tarafından yapılmıştır. Müellif 1550 yılında tamamladığı bu eseri o 

dönemde Kütahya’da bulunan Şehzâde Bayezid’e sunmuştur. Firâkî eserini yazarken ağdalı bir dil kullanmamış, orta 

nesir üslubunu tercih etmiştir. Müellif eseri birebir tercüme etmemiş, metne bazı ilaveler yapmıştır.
16

 (Avçin, 2012: 

150-151) 

1.2.  Terceme-i Ahlâk-ı Muhsinî:  Kanunî Sultan Süleyman dönemi defterdarlarından Ebu’l-fazl Mehmed 

Efendi’nin (ö. 971/1574) kaleme aldığı tercümedir. Ebu’l-fazl Mehmed Efendi, bu eseri Türkçeye tercüme etmesinin 

sebebi olarak, insanların genelinin bu eserden istifade etmesini sağlamak olduğunu belirtmektedir.
17

 (Ceyhan, 2006: 18-

19)  

                                                           
2 Ayrıca bk. Mustafa Çağrıcı, Anahatlarıyla İslâm Ahlâkı, Ensar Neşriyat, İstanbul 2012, s. 22-23. 
3 Ayrıntılı bilgi için bk. Cevat İzgi, Osmanlı Medreselerinde İlim, İz Yayıncılık, İstanbul 1997, C 1. s. 163-178; Şükran Fazlıoğlu, “Ta‘lîm ile 
İrşâd Arasında: Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Medrese Ders Müfredatı”, Dîvân İlmî Araştırmaları, S. 18 (2005/1), s. 140-141. 
4 Ayrıntılı bilgi için bk. Reşit Rahmeti Arat, Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig I Metin, TDK Yayınları, Ankara 2007. 
5 Ayrıntılı bilgi için bk. Reşit Rahmeti Arat, Edib Ahmed b. Mahmud Yükneki Atebetü’l-Hakayık, TDK Yayınları, Ankara 2006. 
6 Ayrıntılı bilgi için bk. Hayati Bice, Hoca Ahmed Yesevi Divan-ı Hikmet, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2010. 
7 Ayrıntılı bilgi için bk. Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Mesnevi, 6 Cilt, Akçağ Yayınları, Ankara 2007. 
8 Ayrıntılı bilgi için bk. Şemseddin-i Sivasî Mir’âtü’l-Ahlâk, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2010. 
9 Ayrıntılı bilgi için bk. Mustafa Koç, Kınalızâde Ali Çelebi Ahlâk-ı Âlâ’î, Klasik Yayınları, İstanbul 2007. 
10 Bu eser üzerine “Azmî Pir Mehmed’in Enîsü’l-Ârifîn’i (İnceleme-Tenkitli Metin)” adlı doktora tez çalışması Celal Bayar Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tarafımızdan yapılmaktadır. 
11 Ayrıntılı bilgi için bk. Mahmud Kaplan, Hayriyye-i Nâbî, AKM Yayınları, Ankara 2008. 
12 Ayrıntılı bilgi için bk. Süreyya Beyzadeoğlu, Lütfiyye, Bedir Yayınları, İstanbul 2004.  
13 Türk Edebiyatındaki ahlâk kitapları hakkında daha geniş bilgi için bk. Bursalı Mehmed Tahir, Ahlâk Kitaplarımız, İstanbul, 1325, 
Levend, agm., s.89-115; Emine Yeniterzi, “Anadolu Türk Edebiyatında Ahlâkî Mesneviler”, Türkiye Araştırmalan Literatür Dergisi, Cilt 5, 
Sayı 10, 2007, s. 433-468; Mahmut Kaplan, “Türk Edebiyatında Manzum Nasihat-nâmeler”, Türkler Ansiklopedisi, C. 11, Yeni Türkiye 
Yayınları, Ankara, 2002, s.791-799; Mehmet Arslan, (2004), “Divan Edebiyatında Nasihat-nâmeler (Pend-nâmeler ve Vak’a-nüvis Es’ad 
Efendi’nin Pend-nâmesi” Türk Dili ve Edebiyatı Makaleleri, Cumhuriyet Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Yayınları, S. 4, Sivas; Atilla 
Batur, Ahlâkî Mesnevilerde İdeal İnsan Tipi, Divan Kitap Yayınları, Kütahya 2010, s.17-87. 
14 Hüseyin Vâiz Kâşifî’nin hayatı hakkında bk. Adnan Karaismailoğlu, “Hüseyin Vâiz-i Kâşifî”, DİA, C. 19, Türkiye Diyanet Vakfı, 
İstanbul 1999, s.16-18.  
15 Kınalızade Ali Çelebi Ahlâk-ı Alâ’î isimli eserin dibacesinde Ahlâk-ı Muhsinî’nin üslup açısından açık ve akıcı olduğunu, toplum 
tarafından benimsendiğini, Ahlâk-ı Nâsırî ve Ahlâk-ı Celâlî’den daha ziyade şöhret bulduğunu şu cümlelerle ifade eder: “… Ba‘dehu 
fasîh-i cihân ve belîg-i nüktedân vâ‘iz-i hıtta-i Horâsân Mevlânâ Hüseyin-i Vâiz, Mirza Muhsin bin Hüseyin Baykara nâmına Kitâb-ı 
Ahlâk-ı Muhsinî tasnîf eyledi. Her çend esâlib-i mebânîsi evvelkiler (Ahlâk-ı Nâsırî ve Ahlâk-ı Celâlî) gibi tahkîkât-ı hikemiyye ve 
tedkîkât-ı ilmiye üzerine müştemil değildir, ammâ çün terâkib ü me‘ânîsi vuzûh u zuhûr ile müttesim ve elfâz u ibârâtı levh-i uzûbet ü 
sühûlet üzere mürtesimdir, kûlûb-ı âmmede cây-gîr ve evvelkilerden ziyâde şöhret-pezîr olmuştur.” (Bk. Koç, age., s.32) 
16 Ayrıntılı bilgi için bk. Mehmet Avçin, Terceme-i Ahlâk-ı Muhsînî (1b – 99a) (İnceleme – Metin), Yüksek Lisans Tezi,  Dumlupınar 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya 2011. 
17 Ayrıntılı bilgi için bk. Mehmet Ali Aynî, Türk Ahlâkçıları, İstanbul 1939, s. 205-218. Eserin nüshaları için bk, Süleymaniye Ktp, 
Ayasofya, nr. 2828, Fatih, 3688; Topkapı Sarayı Müzesi Ktp, Hazine, 347; Mısır, Türkçe Yazmalar, I, 166. 
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1.3. Enîsü’l-Ârifîn: Aşağıda bu konu hakkında detaylı bilgi verilecektir.  

1.4.  Terceme-i Ahlâk-ı Muhsinî: Rıdvan b. Abdülmennân 982/1574-75 yılında Sultan II. Selim’in kızı İsmihan 

Sultan’ın isteği üzerine bu eseri kaleme almaya başlamıştır. Müellif bu eseri aslına daha uygun, sade ve anlaşılır bir 

dille tercüme etmek isteğiyle yazmıştır.
18

 (Ceyhan, 2006: 20)   

1.5. Ahlâk-ı Sultân Ahmedî: Hocazâde Abdülazîz Efendi (ö. 1027/1618) tarafından Sultan I. Ahmed’in emri 

üzerine 1612 yılında Ahlâk-ı Sultân Ahmedî ismiyle tercüme edilmiştir. Müellif eserinin giriş bölümde sanatlı bir üslup 

kullanmış, metin içerisinde secilere yer vermiştir. Ayrıca yazar birebir tercüme yoluna gitmemiş, metne bazı ilavelerde 

bulunmuştur.
19

 (Dilek, 2014: 48-51)  

1.6.  Terceme-i Ahlâk-ı Muhsinî: Eser17. yüzyıl mutasavvıflarından ve “Cezîre-i Mesnevî”yi şerheden 

Abdullah Bosnevî’nin babası Ömer Efendi tarafından yazılmıştır. Ömer Efendi, eserini 1621 yılında tamamlamıştır.
20

  

1.7. Ahlâk-ı Ahmedî: Osmanzâde Tâib (ö.1136/1724)’in III. Ahmed’e sunduğu bir Ahlâk-ı Muhsinî 
tercümesidir. Bu tercüme 1840’ta Matbaa-i Amire’de basılmıştır. (Şahinoğlu, 1989: 17) 

1. 8. İyilerin Ahlâkı: Ahlâk-ı Muhsinî son olarak Ragıp İmamoğlu tarafından 1965 yılında “İyilerin Ahlâkı” adı 

altında eserin aslına uyularak fakat eksik bir şekilde tercüme edilmiştir.
21

 

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere 1495 yılında kaleme alınan Ahlâk-ı Muhsinî’nin Anadolu 

sahasındaki tercüme süreci XVI. asırdan başlayıp XX. yüzyıla kadar devam etmiştir. 

 2. Enisü’l-Ârifîn Müellifi Azmî Pir Mehmed  

Defterzâde olarak bilinen Pir Ahmed Çelebi (ö.1543)’nin oğludur. Asıl adı Pir Mehmed olan şâir, İstanbul’da 

doğmuştur. Azmî mahlasını kullanan Pir Mehmed, iyi bir eğitim görmüş ve devrin önemli âlimlerinden ders almıştır. 

Kınalızâde’den mülâzım olan şâir, ilk olarak Rusçuk’ta Rüstem Paşa Medresesine müderris oldu. Daha sonra birçok 

medresede müderrislik vazifelerinde bulundu. Azmî, ilmî şahsiyetinin dışında şiirle de meşgul olmuştur. Arapça ve 

Farsçaya vâkıf olan yazar, II. Selim’in tahta geçtiği yılda dostlarının isteği üzerine Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin Ahlâk-ı 
Muhsinî isimli eserini 974/1566 yılında Türkçeye tercüme etmiştir. Şehzade Mehmed’in hocasının vefat etmesi üzerine 

onun muallimliğine tayin edildi. İki yıl kadar sürdürdüğü bu vazife sırasında veba hastalığından dolayı 990/1582 yılında 
vefat etti. Azmî’nin ölümü üzerine Belgratlı Sadık, “Azmî dâr-ı alâya azm itdi” (عزمى دار عاليه عزم ايتدى) mısraını tarih 

düşürmüştür. Kaynaklarda müellifin manzum ve mensur eserlerinden övgü ile bahsedilmiştir. Şâirliğinden ziyade 

ilmiye sınıfına mensubiyetiyle anılan Azmî’in en beğenilen eseri Ahlâk-ı Muhsinî tercümesi olan Enîsü’l-Ârifîn’dir. 

Ayrıca onun Divan22
, Terceme-i Manzûme-i Ehâdis-i Erbâ’in23

, Pend-nâme-i Azmî (Mev‘iza-i Manzûme)
24

 ve Mihr ü 
Müşteri isimli eserleri de vardır.

25
 Konumuz gereği burada Azmî Pir Mehmed’in Enisü’l-Ârifîn isimli eseri hakkında 

bilgi verilecektir. 

3. Enîsü’l-Ârifîn  

Azmî Pir Mehmed’in 974/1566 yılında tamamladığı bu ahlâkî kitap, müellifin en tanınmış eseridir. Hüseyin 

Vâiz-i Kâşifî’nin Hüseyin Baykara’nın oğlu Ebu’l-Muhsin Mirza’ya atfen yazdığı ve şehzadenin de ismiyle anılan 

Ahlâk-ı Muhsinî isimli eseri 16. asırda Azmî Pir Mehmed tarafından Enîsü’l-Ârifîn adıyla tercüme edilmiştir. Azmî bu 

eseri dostlarının ısrarı üzerine kaleme almıştır. Şâir, telif etmek üzere incelediği ahlâk kitapları arasında Hüseyin Vâiz-i 

Kâşifi’nin eseri olan Ahlâk-ı Muhsini’yi seçmiş ve bu eserden istifade etmiştir. Amelî hikmeti ve pratik ahlâk bilgilerini 

veren ayrıca bir siyâsetnâme özelliğini taşıyan bu eserde felsefî ve anlaşılması zor olan meseleler bulunmamaktadır. 

                                                           
18 Eserin nüshaları için bk. Milli Kütüphane, 60 HK 40; Dokuz Eylül İlah. Fak. Ktp. nr. 980. 
19 Ayrıntılı bilgi için bk. Hüseyin Altınpay, Hocazâde Abdülaziz Efendi Ahlâk-ı Muhsinî Tercümesi Fatih Ktp. 3467 (1A-60B), Celal Bayar 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Manisa 2008; Osman Peker, Hocazâde Abdülaziz Efendi ve 
Ahlâk-ı Muhsinî Tercümesi (İnceleme- Metin vr. 61a-165b), Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılamamış Yüksek Lisans 
Tezi, Kütahya 2010; Muhammet Dilek, Hocazâde Abdülaziz Efendi'nin Ahlâk-ı Muhsinî Tercümesi (Süleymaniye Ktp. Fatih Bl. nr.3467, 
vr.166a-277b), Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Manisa 2014; Semra Çörekçi, A 
Tribute to Kingly Virtues of Sultan Ahmed I (r:1603-1617): Hocazade Abdülaziz Efendi (d.1618) and His Ahlak-ı Sultan Ahmedi, İstanbul Şehir 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2012. 
20 Yazarla ilgili kısa bilgi eserin Kütahya Vahidpaşa İl Halk Kütüphanesi’nde 43 Va 717 numarada kayıtlı nüshasının 1b varağında 
bulunmaktadır. Eserin diğer nüshası için bk. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp, TY6298.   
21 Ayrıntılı bilgi için bk. Ragıp İmamoğlu, İyilerin Ahlâkı, Doğuş Matbası, Ankara 1965. 
22 Ayrıntılı bilgi için bk. Âdem Ceyhan, On Altıncı Asır Osmanlı Âlimlerinden Azmî Pîr Mehmed Bey ve Dîvânı, Manisa 2006. 
23 Ayrıntılı bilgi için bk Âdem Ceyhan, “Azmî’nin Kırk Hadis Tercümesi”, Prof. Dr. Abdülkadir Karahan’ın Anısına Uluslararası Divan 
Edebiyatı Sempozyumu 27-28 Mayıs,  Beykoz Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul 2008, s. 131-154; Ahmet Sevgi, “Azmî’nin Hadîs-i 
Erba‘în Tercümesi”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi 9, 2001, s. 107-132. 
24 Ayrıntılı bilgi için bk. Sibel Kocaer, Pendnâme-i Azmî’nin Osmanlı Nasihatnâme Geleneğindeki Yeri, Bilkent Üniversitesi, Basılamamış 
Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2009. 
25 Azmî’nin hayatı hakkında verilen bilgiler için yararlanılan kaynaklar şunlardır: Süleyman Solmaz (hzl.), Ahdî ve Gülşenü’ş-şuarâ, 
AKM Yayınları, Ankara 2005, s. 158-159; Filiz Kılıç (hzl.), Âşık Çelebi Meşâirü’ş- şuarâ, C.II, İstanbul Araştırma Enstitüsü, İstanbul 2010, s. 
170-1074; Aysun Sungurhan (hzl.), Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-şu’arâ, Tenkitli Metin B, Kültür Bakanlığı e-kitap, s. 52-56; Aysun 
Sungurhan (hzl.), Beyânî Tezkiretü’ş-şu’arâ, Kültür Bakanlığı e-kitap, s.120-121; Namık Açıkgöz (hzl.), Riyâzî  Riyâzuş’ş-şuarâ, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1982, s. 163-164; Suat Donuk (hzl.), 
Nev’îzâde Atâyî, Hadâ’iku’l-Hakâ’ik Fî Tekmileti’ş-Şakâ’ik, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora 
Tezi, Manisa 2015, s. 776-779; Ramazan Ekinci (hzl.), Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî Vefeyât-ı Ayvansarâyî, Buhara Yayınları, İstanbul 2013, s. 
170-171; Cemâl Kurnaz- Mustafa Tatçı (hzl.) Mehmet Nâil Tuman Tuhfe-i Nâ’ilî, C.II, Bizim Büro Yayınları, Ankara 2001, s. 665-666; Cemal 
Kurnaz-Mustafa Tatçı (hzl.) Bursalı Mehmet Tahir Osmanlı Müellifleri, C.II, (İstanbul, 1333’ten tıpkıbasım, kısaltması: OSM), Bizim Büro 
Yayınları, Ankara 2000, s.309-310; Saadettin Nüzhet Ergun, Türk Şairleri, C.2, 1945, s, 644-649; Âdem Ceyhan, “Âlim ve Şair Bir Osmanlı 
Müderrisi: Pir Mehmed Azmî Bey ve Eserleri”, Türk Kültütü İncelemeleri Dergisi 1, İstanbul 1999, s.244-247.  
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Enîsü’l-Ârifîn çeşitli dillere çevirilerek rağbet gören Ahlâk-ı Muhsinî isimli eserin birebir tercümesi değildir. Müellif 

bazı ilave ve çıkarmalar yaparak eseri âdetâ telif bir kitap haline getirmiştir. Azmî, esere kendi şiirlerinin yanında başka 

şâirlerin şiirlerinden, hikmetli sözlerden, Arap atasözlerinden ve Acem kültürünün zenginliklerinden, çeşitli kıssalardan 

da ilaveler yapmıştır. Müellif bu durumu eserinde şu sözlerle izah etmektedir: “(6a) … ve ħāśśa Ĥüseyin Kāşifį-i śāĥib-

keşfüň rađiya’llāhu Ǿanhu ve aĥsena’llāhi ileyh Aħlāķ-ı Muĥsinį’sini ki envāǾ-ı fevāǿid-i ĥikmeti şāmil ve meyāmin-i 

naśįĥatı müştemil ve mesāǿil-i ġavāmıż-ı ĥikmetden sāde ve tekellüf-i münşiyān ve taśalluf-ı müteressilāndan 

āzādedür… 

Mevlānā-yı meźbūruň enfās-ı müteberrikesinden teberrük ve teyemmün ķaśd idüp ekŝer evķātda kitābını 
meǿħaź ittiħāź eyledüm. Ve لسبيلا مث ليلدلا

26
 (6b) ŧarįķ-ı taĥrįrde anuň peyrevi olup be-ĥükm-i 

27
بهاوابا من تلبيوا واخلادو   

tebvįb ve ebvābını tertįb bābında anuň iŝrine źāhib oldum ve sāǿir şuǾarā-yı žarāfet-şiǾāruň Ǿāşıķāne ve dil-sūz eşǾār u 

ebyātından ve felāsife-i sālifenüň kelimāt-ı ĥikmet-nikātından ve muĥāżarāt u mevāǾįž u ĥikem ve đurūb-ı emŝāl-i 

ǾArab ve müteǾārif-i ǾAcem’den ĥazįne-i dil-i ĥazįnde maħzūn olan cevāhir-i zevāhiri ve sefįne-i sįnede meknūn olan 

ferāǿid-i fevāǿidi ol dürcde derc eyledüm. Ve kelimāt-ı vaĥşiyyeden teĥāşį ve tenāfür-i ĥurūfdan teneffür idüp kütüb-i 

luġate muĥtāc olur elfāž-ı ǾArabiyye-i ġarįbeden iġtirāb u ictināb eyledüm ve cā-be-cā ki żarūret-i đurūb-ı emŝāl içün 

irtikāb eyledüm, anuň gibileri daħi terceme ile kenārına işāret ķıldum. Ve bu bende-i kemįne daħi ĥasb-i ĥālüm vāķiǾ 

olan eşǾār-ı sūznāk-ı derd-i işǾārumdan ve zāde-i ŧabǾ-ı ķāśır u ħāŧır-ı fātir ve netāǿic-i ebkār-ı efkārumdan sevād-ı dįde-

i ġam-dįdemi midād idüp beyāż-ı cerįde-i çūn-ħırįdemi śaĥįfe-i seyyiǿāt ve nāme-i aǾmāl-veş rū-siyāh ve müşevveş 

eyledüm.”
28

 

Şâir tüm bunları yaparken sanatlı bir üslûbu tercih etmiş ve secilere sıkça yer vererek edebî bir dil kullanmıştır. 

Arapça ve Farsça ibare ve şiir sayısı fazla olan bu eserde manzum bölümler bir yekûn teşkil etmektedir. Eserin 

dibacesinde hamdele ve salvele bölümünden sonra dönemin padişahı II. Selim ve Vezir-i Azâm Mehmed Paşa’ya 

medhiyeler yapılmıştır. 

Sebeb-i telif bölümünden sonra müellif asıl konunun işlendiği bölüme geçer. Burada kırk bâb vardır. Her 

bölümde dinî-ahlâkî bir kavram üzerinde durulur. Bu bablar şunlardır: 

1. İbâdet, 2. İhlâs, 3. Duâ, 4. Şükür, 5. Sabır, 6. Rıza, 7. Tevekkül, 8. Hayâ, 9. İffet, 10. Edeb, 11.Himmet 

(Gayret), 12. Azm (Sağlam ve kat’î karar), 13. Cidd ü Cehd (Çalışma ve Çabalama), 14. Sebât (Yerinde durmak, kararlı 

olmak), 15. Adâlet, 16. Afv, 17. Hilm (Yumuşak huyluluk), 18. Hulk u Rıfk (İyi huyluluk), 19. Şefkât, 20. Hayrât 

(Yapılan iyilikler), 21. Sehâvet (Cömertlik), 22. TevâzuǾ (Alçakgönüllük), 23. Emânet (Güvenilirlik), 24. Vefâ 

(Sözünde durma), 25. Sadâkat (Doğruluk), 26. İncâh-ı Hâcât (İhtiyaçları karşılama), 27. Te’ennî (Dikkatli davranma), 

28. Müşâvere (Danışma), 29. Hazm (Basiretle hareket etmek), 30. Şecâ‘at (Yiğitlik), 31. Gayret, 32. Siyâset, 33. 

Teyakkuz (Uyanıklık), 34. Firâset (Çabuk kavrayış), 35. Kitmân-ı Sır (Sırları Saklama), 36. İgtinâm-ı Fursat (Fırsatı 

kaçırmama, fırsattan faydalanma), 37. Ri‘âyet-i Hukûk (Hakları gözetme), 38. Sohbet-i Ahyâr (İyilerle görüşmek, 

arkadaşlık etmek), 39. Def‘-i Eşrâr (Kötülükleri ortadan kaldırmak), 40. Terbiyet-i Hadem ü Haşem (Hizmet edenleri 

yetiştirme, eğitme). 

Azmî bu kırk bölümden sonra “Fî-Tergîbi’n-Nikâh, Fî-Terbiyeti’l-Evlâd, Der-Terbiyet-i Hıdmetkârân, Âdâb-ı 

Siyâb, Âdāb-ı Ekl ü Şürb, Fî-Süneni’l-Kelâm ve Âdâbihi” başlıklarını taşıyan konuları ele almış ve bunların 

âdâblarından bahsetmiştir.  

Yazar, aşağıda bir kısmına ayrıntılı bir şekilde değinilen bu bâbları ve bazı âdâb konularını izah ettikten sonra 

eserin son bölümünde “Mev‘iza-i Manzûme” isimli, müstakil yazmalar halinde de bulunan kırk dokuz beyitlik bir 

ahlâkî mesneviye yer vermiştir. Bu manzume ahlâkî bazı değerlerin özü mahiyetindedir. “Hâtime” bölümünde kendi 

ismini zikreden yazar, eserin hem adını hem de yazım yılını gösteren aşağıdaki tarih manzumesini kaleme almıştır.  

Tįġ-i itmām ile ķazmış üstüne tārįħini 

Ĥamdü li’llāĥ irdi pāyāna Enįsü’l-ǾĀrifįn  (974/1566) 
1848 yılında Dr. Rudolph Peiper Enîsü’l-Ârifîn’in Sehâvet (Cömertlik) bölümünü “Kapitel von der Freigebigkeit 

von Pir Mohammed Bin Pir Ahmed Bin Chalil aus Brussa” isimli eserinde tercüme etmiştir.
29

 Enîsü’l-Ârifîn’in yurt 

içinde ve yurt dışında toplam elliden fazla nüshası bulunmaktadır.
30

 Eserin hem yabancı dile çevrilmesi hem de diğer 

                                                           
26 “Önce rehber sonra yol.” 
27 “Evlere kapılardan giriniz.” (Kur’ân-ı Kerîm, Bakara 2/189) 
28 Bu çalışmada Enîsü’l-Ârifîn’den yapılan alıntılarda eserin yurtiçi kütüphanelerindeki tespit edebildiğimize göre istinsah tarihi en eski 
ve tam bir nüshası olan Süleymaniye Kütüphanesi’nde Pertevniyal 474, numarada kayıtlı yazmadan yararlanılmıştır. 
29 Bk. Dr. Rudolph Peiper, Kapitel vo der Freigebigkeit von Pir Mohammed Bin Pir Ahmed Bin Chalil aus Brussa, Breslau 1848.  
30 Yurtiçinde ve yurtdışında tespit edilen Enisü’l-Ârifîn nüshaları şunlardır: Süleymaniye Ktp. Esad Efendi nr. 01328, Hacı Mahmud 
01720, Hamidiye 00629, Hekimoğlu 00550-001, Lala İsmail 00243, Laleli 01672, 01601, Şehid Ali Paşa 01531, 01535, 01530, Pertevniyal 
474, Hüsrev Paşa 00289; Nuruosmaniye Ktp. nr.  02246, 02280, 02281, 02302, 02303; İstanbul Üni. Nadir Eserler Ktp. nr. TY01767, 
TY01874, TY00283, TY06339, TY0661, TY02745, TY02757, TY9786, TY10928; Topkapı Sarayı Müzesi Yazma Eserler nr. TMSK A. 1624, 
Revan 444 Mükerrer, Milli Ktp. nr. 06 HK 2262, 06 Mil Yz A 603, 06 Mil Yz A 3895; Ankara Üni. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Yazma 
Eserler Ktp. Muzaffer Ozak Kitapları nr: 246; Kütahya Vahitpaşa İl Halk Ktp. 43 Va 1611, Diyarbakır İl Halk Ktp. 21 Hk 893;  Yapı Kredi 
Sermet Çifter Ktp. nr. Y-0438; İzmir Milli Kütüphane nr.1514, 1739; Kastamonu İl Halk Ktp. 37 Hk 1860/1; Mısır Milli Kütüphanesi, 
Türkçe Yazmalar Kataloğu, Tasavvuf-ı Türkî 24, Ahlâkı Türkî Talat 5, s. 56; Mısır Hidiv Ktp. Yazmaları Kat. İlmü’t-tasavvuf-ı Türki, 8562, 
8567, s. 30; Staatsbibliothek Berlin, Hs.or.oct.880; Staatsbibliotheki Marburg, Ms. Or. Oct. 3402; Flügel, Die Arabischen, Persischen und 
Türkishen Handschriften der Kaiserlich-Königlichen Bibliotek zu Wien, Wien 1867, III, s. 308; Edgar Blochet, Catalogue des Manuscrits Turcs de 
la Bibliotheque Nationale, II, 1933 Paris, s. 236; Albrecht Krafft, Die Arabischen, Persischen und Turkichen Handschrifte der K. K Orientalishen 
Akademie zu Wien, Wien 1842, nr. CDLXXXVIII, s. 187; Dr. Wilhem Pertsch, Die Orientalischen Handschiften der Herzoglichen Bibliotek zu 
Gotha, Zweiter Theil: Die Türkischen Handschrifen, Wien 1864, s. 93; Joseph Aumer, Verzeichnis der Orientalischen Handschriften in der K. Hof 
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Ahlâk-ı Muhsinî tercümlerinden daha çok nüshasının bulunması Enîsü’l-Ârfin’in rağbet gördüğünün ve çok 

okunduğunun delillerindendir. 

4. AHLÂKÎ EĞİTİM REHBERİ OLARAK ENÎSÜ’L-ÂRİFÎN 
Bireyler toplumsal kurallar, inançlar, gelenek ve görenekler yoluyla iyiyi-kötüyü, doğruyu-yanlışı ayırmayı ve 

kendi ahlâk ilkeleri doğrultusunda bir ölçü edinmeyi öğrenirler. Edinilen bu ölçü “değer” adı verilen kanaatler ve 

inançlar bütünüdür. Değerler bireylerin amaç ve yönlerini tayin eder. (Yazıcı, 2006: 551) Özellikle ahlâkî kavramlar 

herkes tarafından kabule ve redde mazhar olmuş değerlerdir. Bir çağın veya topluluğun ahlâk yapısını öğrenmek ve 

ondan istifade etmek için hâkim olan değerlere bakmak gerekmektedir.  

Klasik Türk Edebiyatı metinleri Osmanlı coğrafyasında yaygın olan kültürel değerleri barındırması açısından 

önem kazanmaktadır. Klasik edebiyatın ana kaynaklarından olan Kur’ân-ı Kerîm, hadisler, peygamber kıssaları, 

tasavvuf, âdet ve ahlâk gibi esaslar Osmanlı kültürünün teşekkülünde yer alan temel değerlerdir. Yazarlar eserlerini 

kaleme alırken bu kaynaklardan beslenmişlerdir. (Bayram, 2014: 11) 

Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin Ahlâk-ı Muhsinî isimli eserinde yer alan kırk değeri, Azmî eserinde esas almış ve 

bunlara çeşitli ilaveler yaparak bir ahlâk kitabı oluşturmuştur. Bu eserde yukarıda isimleri anılan kırk kavram dinî 

değerler açısında ele alınmıştır.
31

 Ahlâk eğitimi açısından rehber niteliğinde olan bu eserde toplumsal hayatın ve 

inançların getirdiği değer ve bu değerlere uyulması noktasında telkinler bulunmaktadır. Öncelikle kavramların kelime 

anlamları verilmiştir. Daha sonra konuyla ilgili âyet ve hadisler, kıssa ve hikâyeler, meseleyi daha iyi kavramak ve 

konunun akılda daha iyi yer edinmesini sağlamak için manzumelere yer verilmiştir. Ele alınan kavramların bu şekilde 

okuyanlar üzerinde daha çok tesir etmesi amaçlanmıştır.   

Bu eser günümüz insanlarının da istifade edebileceği bir özellik taşımasının yanında Osmanlı toplumunda ahlâkî 

değerlere nasıl bakıldığı ve hangi yönden ele alındığını anlamamıza yardımcı olacak bir niteliğe sahiptir. Bu çalışmanın 

kapsamı gereği kırk ana değerden on kavram üzerinde durulmuştur. Bu kavramlar seçilirken konunun kapsamlı ve daha 

temel değerler olmasına dikkat edilmiştir. İncelenen bu ahlâk kavramları da hacimli olduğu için her bölümden de belirli 

yerler seçilmiştir. İncelediğimiz değerlerin dışında diğer kavramlar da bu şekilde ele alınabilir ve eserin tamamından 

faydalanılabilir. Eserin kırk babınbdan seçilen on bölüm şunlardır:  

4.1. İBÂDET 

Eserin ilk bâbı temel ve kapsayıcı bir konu olan “ibâdet” kavramıdır.  “Allah’ın emirleri yerine getirmek, kulluk” 

anlamlarına gelen bu kelimeyi Azmî, dinin emrettiği şeyi yapmakla yükümlü olan kulun, insanı kötülüğe sürükleyen 

nefsin isteklerine muhalif emri işlemesi, olarak izah etmektedir. Ve konuyla ilgili âyetlere yer vermiş daha sonra bir 

manzume ve bir hadisle meseleyi izah etmiştir. 

(8b) “Ǿİbādet, tekālif-i şerǾiyye ile mükellef olan Ǿibād hevā-yı nefs-i emmāreye muħālif emri işlemekten Ǿibāretdür. 
32

لعباداتعظيما لرب   Ve Ǿibādet bir sirāc-ı vehhācdur ki leyl-i dācda dil-i tārįk ü tārį meşǾale-i 
33

نار تمسسه لم وول يضئ زيتها ديكا  

dan şuǾledār u pür-envār eyler. Ĥażret-i Ǿizzet (Ǿazze men ķāǿil) Furķān-ı Mecįd ve Kurǿān-ı Mübįn’de حتى ربك عبداو 

ليقينا ياتيك
34

  buyurur.  

ŞiǾr 

Ħāli olma Ǿibādet-i Ĥaķdan 

Dehr-i fānįde tā ölünce śaķın 

 

Emr-i Ĥaķdur Ǿibādet it dāǿim 

ǾĀlem içre saňa gelince yaķįn 

 (9a) Bir gün meclis-i saǾādet-celįs-i gevher-i şeb-çerāġ-ı risāletde eyitdiler: “Fülān kimse gice ile muśallį ve toġrı 

ammā gündüzin fāsıķ u uġrıdur.” didiler. Buyurdılar ki: “Mercūdur ki śalāta muvāžabet ve ķırāǿata muķārenetle sūǾ-i 
faĥşādan teĥāşį eyleye kim

35
لفحشاءا عن تنهى ةلصلوا نا ”… 

Müellif ibâdet etmenin kişiyi manevî anlamda yükselteceğini ve günahları işlemenin kişiyi alçaltacağını 

söyleyerek konuyla ilgili bazı zâhid ve âbidlerin ifadesine yer vermiştir. Ayrıca ibâdetlerde sünnetin ehemmiyetine bir 

hadis ve manzume ile vurgu yapmıştır.  

“Ve ŧāǾat, śāĥibini celįl ü refiǾ ve kebāǿir mürtekibini źelįl ü vażįǾ eyler. Ve baǾżı zühhād ü Ǿubbād dimişler: 

“Ǿİbādet, Ǿubudiyyet-i ĥażret-i Ĥaķ ve maǾbūd-ı muŧlaķdur; maǾa-edā-i ferāǿiż ü vācibāt (9b) ve terk-i ķabāyiĥ ü 

muĥarremāt ve inķıyād-ı evāmir ü nevāhį ve ittibaǾ-ı sünnet-i Ĥażret-i risālet-penāhį… 

                                                                                                                                                                                                 
und Staatsbibliotek in München, Müchen 1875, s. 17; Ettore Rossi, Elenco Dei Manoscritti Turchi Della Biblioteca Vaticana, Vatikan 1953, s. 
283; Manfred Götz, Verzeichnis der Orientalischen Handschriften in Deutschland, Band XIII, 2, Türkische Handschriften, Wiesbaden 1968, 182; 
İngiltere Milli Kütüphanesi, Or. 7277, Or. 6316; Oxford-İngiltere Bodleian Kütüphanesi, MS. Turk: e. 12. 
31 İslâm dininin asıl amacı bireyi insân-ı kâmil derecesine ulaştırmak ve insanların dünyada huzur içerisinde güvenli bir hayat 
yaşamasını sağlamaktır. Dinî emirler ve tercihler sayesinde kişi evreni ve bununla birlikte varlıklar arasında kendi yerini 
anlamlandırmakta, temel değerler ve ideallerini bu anlam çerçevesinde yaşamaya çalışmaktadır. Bundan dolayı dinî kavramlar değerler 
eğitimi çerçevesinde ele alınabilir. (Bk. Mustafa Önder - Hüseyin Bulut, “Temel Dinî Değerler ve Değerler Eğitimi”, Erzincan Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 6, S. 1, 2013, s. 30-31) 
32 “Rabbin için ibâdet edenleri büyük gör.” 
33 “…Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak (kadar berrak)tır.”  (Kur’ân-ı Kerîm, Nur, 24/35) 
34 “Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibâdet et.” (Kur’ân-ı Kerîm, Hicr. 15/99) 
35 “Çünkü namaz insanı hayasızlıktan alıkor.” (Kur’ân-ı Kerîm, Ankebut,  29/45) 
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ǾAleyhi efđalü’ś-śalātü ve’s-selām buyurur: “Bir kimse benüm sünnet-i seniyyemi Ǿadem-i ittibāǾla żāyiǾ ķılsa 

ĥimāyetgāh-ı şefāǾatümde dāħil olmaz ve bir maĥalde daħi Ĥażret-i server-i kāǿināt ve mefħar-i mevcūdāt buyurur: 

“Benüm sünenümi ĥāfıž olup senenüme źāhib olana Ĥażret-i Źü’l-celāli ve’l-ikrām ħiśāl-i erbaǾa ile ikrām ider. 

Didi ħatm-i rüsül tilāvet içün 

Dünyede efđal-i ibādetdür 

 

Dü cihānda tilāvet-i Ķurǿān  

BāǾis-i devlet ü saǾādetdür 

Ve Ǿibādet gerek mālį gerek bedenį dünyāda vāsıŧa-i selāmet ve Ǿuķbāda rābıŧa-i necāt ü kerāmetdür.” 

Eserde meselenin zihinlerde kalıcı olması ve daha da iyi anlaşılması için Hz. Ali’nin halifeliği zamanında vâki 

olan ve ibâdetin ehemmiyetini izah eden bir hadise nakledilir. Bu hikâyenin sonunda veciz bir beyitle meseleye son 

verilir. 

(11b) “Ĥikāyet: ǾAlį bin Ebį Ŧālib esedu’llāhi’l-ġālib rađiyallāhu Ǿanh ve kerrema’llāhu vechehu zamān-ı ħilāfet ve 
āvān-ı emāretlerinde çün sulŧān-ı çār-bāliş-i gerdūn serā-perde-i buķalemūnįden çıkup dįvān-ı felek-eyvān-ı 

36
 لسماءاو

  .da serā-perde-i zümürrüd-fāmına cülūs ķılurdı  بنيناها

 Beyt  

 Gün ŧoġdı śanma penbe-i śubĥ ile rūzgār 

Urdı sipihr saķfına bir yādigār gül 

Tā felaķ-ı śabāĥdan ġasaķ-ı revāĥa dek emr-i ħilāfet ve mühimmāt-ı memleket ve meśāliĥ-i raǾiyyete iştiġāl 

gösterürdi ve çün mevākib-i kevākib ve cünd-i ŝevābit-i ŝevāķıb ordu-yı hümāyūn-ı felekde cemǾiyyet  ķılurlardı. 

Çehre-i ħandān-ı śubĥ maŧlaǾ-ı ufuķdan fürūzān olunca şemǾ-vār ķadem-i Ǿibādetde ķāǿim olup tilāvet ve teheccüdle 

mücāhede ķılurdı. BaǾżı aśĥāb-ı güzįn rıđvānu’llāhi teǾālā Ǿaleyhi ve Ǿaleyhim ecmaǾįn  eyitdiler: “Yā emįre’l-

müǿminįn, niçün vücūd-ı şerįfiňüze bį-sebeb taǾab virürsüz, ne nehārda āsāyiş ve ne şebde ārāmiş buyurursuz?” Cevāb 

virdi ki: “Eger gündüzin āsāyiş idersem aĥvāl-i raǾiyyet muħtell olur eger gice istirāĥat idersem umūr-ı Ǿāķıbetüm (12a) 

mücmel ķalur. Pes evķātımı tevzįǾ idüp Ǿalā ķadri’l-imkān cānibeyni riǾāyet eyledüm. Gündüzin mühimmāt-ı ħalāyıķ ve 

gice Ǿibādet-i Ħālıķa meşġūl oldum.  

Nažm 

Gündüzin ħalķ-ı Ǿāleme şāh ol 

Giceler var gedā-yı dergāh ol” 

4.2. ŞÜKÜR  

Eserin dördüncü babında “şükür” konusuna yer verilmiştir. Azmî, verilen nimetlere karşı Allah’ı güzel bir 

şekilde anmak, olarak izah ettiği bu kavramı büyük zatların bu konudaki ifadelerine yer vererek açıklamıştır. 

(18a) “Şükr, luġatda muķābele-i niǾmetde vaśf-ı bi’l-cemįldür, Ǿalā ciheti’t-taǾžįm ve’t-tebcįl. …Ve baǾżı meşāyiħ-i 

kibār şekkera’llāhu saǾyehüm buyurmuşdur: “Şükr, münǾamun Ǿaleyhüň niǾmetini taśavvur ve ižhārdur. Ve li-hāźā 

dimişlerdür ki: “Şükr maķlūb-ı keŝirdür ki keşf maǾnāsına ve mużādd-ı küfürdür ki setr maǾnāsınadur”. Ve baǾżı ulü’l-

ebśār dimişlerdür ki: “Şükr Ǿaynun şekrādan meǿħūźdur ki mümtelį maǾnāsınadur; yaǾnį şākirüň viǾāǿ-i ķalbi ve emǾāǿ-

i dili źikr-i münǾimün Ǿaleyhden mümtelį gerekdür. Şükri ĥamdden eblaġ ve memdūĥdur, dinilür bu maǾnāya nažar 

itmişlerdür.”   

Müellif bu izahtan sonra şükrün “insanın kendisinden üst derecede bulunanlara şükrü,  kendisiyle eşit olanlara 

şükrü ve kendisinden daha aşağıda bulunanlara şükrü” olarak üç kısma ayrıldığını söylemiştir. 

“Ve şükr üç ķısımdur: “İnsānuň mā-fevķına şükri ve nažįrine şükri ve mā-dūnuna şükridür. Mā-fevķına şükri 

ħıdmet ve ŝenā vü duǾāyıladur. Ve nažįrine şükri mükāfāt ü cezā iledür. Ve mā-dūnuna şükri iĥsān (18b) u Ǿaŧā iledür . 

Ve bi’l-cümle şükr-i münǾim Ǿaķl ile ve naķl ile vācibdüri, evvel vācib olan şükr-i vācibdür.”  

Yazar, âyet ve hadislerle meseleyi daha da derinleştirmiş ve konuyla ilgili manzumelere yer vermiştir.  
“Ve Ǿabdüň Allāh’a şükri niǾmetini źikr ile iŝnādur ve Ħālıķuň Ǿabde şükri be-mübteġā-yı 

37
عليما اشاكر للها كانو  

ŧāǾatini ķabūlle iŝnādur.” 

ĶıŧǾa   

Ol ki ħāliķġa şükr itar evvel 

Şākir olmaķ gerek ħalāyıķdın 

Kim ki maħlūķ şükrini dimegay 

Dimegay şükri daġı Ħālıķdın 

 Ve Ĥażret-i risālet-penāh Ǿaleyhi’ś-śalātu ve’s-selām buyurur: “Saňa inǾām eyleyene şükr ve şükr eyleyene 

inǾām eyle.” 

 Azmî, bütün bu izahlardan sonra meseleyi özetleyecek bir hikâyeyi aktararak bu bölüme son veririr. Hikâyede 

Sultan Sencer’in bir dervişle arasında geçen nasihat dolu kıssası anlatılır. 
“Ĥikāyet: Mülūk-ı māżiyeden Sulŧān Sencer-i māżį enāru’llāhu bürhānehu ki naķş-ı هالمرالللتعظيم ا

38
’ı śafĥa-i 

ħāŧır-ı Ǿāŧırına mersūm ķılmış (21b) ve rāyet-i 
39

هللاعلى خلق لشفقة ا ’ı meydān-ı merĥametde ķaldurmışdı… 

                                                           
36 “Göğü biz kurduk.” (Kur’ân-ı Kerîm, Zâriyât, 51/47) 
37 “Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir.” (Kur’ân-ı Kerîm, Nisâ, 4/147) 
38 “Allâh’ın emirlerine saygı gösteriniz.” (Bk. Mehmet Yılmaz, Kültürümüzde Ayet ve Hadisler, Kesit Yayınları, İstanbul 2013, s. 634) 
39 “Allâh’ın yarattıklarına şefkat ediniz.” (Bk. Yılmaz, age., s. 634) 
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Bir şāh-rāhdan güźer iderdi. Nāgāh bir dervįş-i Ǿabā-pūş ve pür-āgāh u hūşa ŧuş oldı. Dervįş sulŧāna tevāżuǾla 

dervįşāne selām virüp duǾālar eyledi. …Sulŧān redd-i selāmda tereddüd itdi ve meger virdine meşġūlmış ŧınımayu virdi. 

Dervįş bu vażǾdan dil-rįş olup hemān dehānın güşāde ķılup süħana āgāz ve zebān-ı ŧaǾnı dırāz ķılup eyitdi: “Ey 

şehriyār-ı kāmkār ü Ǿālį-tebār! 

Beyt  

Salŧanat tācın giyürse baħt maġrūr olma kim 

Niçe sulŧān börkin almışdur begüm bād-ı ħazān
40

  

  

Etme dervįş-i Ǿabā-pūşa ĥaķāretle nažar 

O da ĥālince fenā mülketinüň şāhı geçer 

 

Dime her bir gedā-yı bį-nevāya ħāk-i rehdür bu 

Fenā mülkinde çoķ tozlar ķoparmış pādişehdür bu  

(22a) Her gerd ki süm-i semend-i felek gerdüňden peydā olur, sencileyin bir şehsüvār-ı felek-hem-ser ve nāz-

perverüň zįr-i ħākde nihān olan vücūd-ı şerįfinden nişānedür. 

Devlet şarābınuň k’ola keyfiyyeti ġurūr 

Anuň ħumārı merg degil mi niye sürūr 

Bu gerdiş-i bį-dāddan kimse dād u intiķām almamış ve bu ħarāb-ābād u belā-bünyādda kimse bāķį 

ķalmamışdur.  

Beyt  

(22b) Bināǿ-i ħāne-i dünyāyı bį-bünyād imiş bildüm 

Fenā ŧaşıyla yapılmış ħarāb-ābād imiş bildüm
41

 

Encām-ı kār bu tengnā-yı ĥayretden eşk-i nedāmet ve ħār-ı ĥasretle śıfrü’l-yed ve nā-murād rıĥletdür. 

Beyt  

Ķaldı numūne dehre cihān-ı ħarābdan  

Berg-i ħazān ħazāǿin-i Efrāsiyābdan
42

 

Sulŧān Ǿinān-ı Ǿazįmeti çeküp ve ĥabl-i metįn-i iǾtiźāra temessük idüp eyitdi: “Ey dervįş, maǾźūr ķıl ki şükr-i 

Kirdigār ve ĥamd-i Perverdigār’a meşġūl idüm, ġāfil bulundum.”  Dervįş eyitdi: “Kime şükr idersin ve ne keyfiyyetle 

şükr idersin?” Sulŧān eyitdi: “Ol minǾām-ı muŧlaķa ki cemįǾ-i Ǿālem anuň sofra-i inǾāmından behre-mend ve źi’l-menn 

ve’l-iĥsānuhu ki murġ u māhį ve vuĥūş u ŧuyūr anuň ĥˇān-ı iĥsānından nevāle-benddür.”  

Ve keyfiyyet-i şükr el-ĥamdü li’llāhı źikirdür. El-ĥamdü li’llāhi Ǿalā tevārid-i ālāǿihi ve tevātür-i naǾmāǿihi. 

Dervįş eyitdi: “Ey sulŧān-ı derd-mendān ve ey çāre-i bįçāregān, sen daħi resm-i sipās-dārį vü şįve-i şükr-

güźārįden ġāfilsin… (23a) Şükr hemįn ol degüldür ki Ǿandelįb-i naġme-serāy-ı zebān-ı bān beyān-ı el-ĥamdü li’llāhda 
müterennim ü nālān ola; belki ĥużūr-ı Ĥaķ'da mevķįǾ-i ķabūlde vāķiǾ olmaġa ve derece-i 

43
هلمزيدا يستحق لشاكرا  teraķķį 

bulmaġa fażl-ı İlāhįden feyeżān bulan her niǾmetüň kendüye mülāǿim bir şükri vardur, anı edā etmek lāzımdur. Şükr-i 

salŧanat Ǿāmme-i ehl-i Ǿāleme ve kāffe-i benį Ādem’e iĥsān ve ižhār-ı Ǿadāletdür. Ve şükr-i füsĥat-i memleket ve 

vüsǾat-i Ǿarśa-i vilāyet terk-i tamaǾ-ı emlāk ve Ǿadem-i żayāǾ-ı żıyāǾ-ı raǾiyyetdür. Ve şükr-i fermān-fermāyį ve 

ĥükūmet-i fermān-berlerüň ĥaķķ-ı ħiźmetini riǾāyetdür. Ve şükr-i cāh u celāl ve devlet ü iķbāl üftāde-gān-ı ħāk-i 

meźellet ü idbāra ħākden refǾ itmekle teveccüh ü iķbāldür. Ve şükr-i maǾmūrį-i ħızāne taśadduķ-ı śadaķāt-ı bį-

kerānedür… 

Ve şükr-i ķuvvet ü ķudret żuǾafā vü mesākįne şefķat ü taķviyetdür. ..Ve şükr-i śıĥĥat bįmārān-ı sitem-dįde vü 

elem-keşįdeye Ǿilāc ü merĥametdür.  

(23b) Ve ħulāśa-i sipās-dārį vü şükr-güźārį ħışm u rıżāda rıżā-yı Bārį’yi celle źikruhu ferāmūş ķılmamaķdur 

ve āsāyiş-i ħalķı kendü āsāyişi üzerine taķdįm ķılmaķdur.”... Bu mevǾiže ki pāyān buldı, dervįş hemān ġāǿib ü bį-nām u 

nişān oldı. Kelimāt-ı ĥikmet-ġāyāt-ı Ǿabā-pūş sulŧānuň gūş-ı hūşına mengūş olup ķaldı ve żamįr-i münįrinde taĥrįr idüp 

min baǿd düstūru’l-Ǿamel rūzgārı ķıldı.”  

 

4.3. SABIR 

 Azmî, Enîsü’l-Ârifîn’de Ahlâk-ı Muhsinî’deki sıralamaya uyarak beşinci bölümde “sabır” konusunu ele 

almıştır. Azmî sabır kelimesini kötü şeylere, âfet ve belalara tahammül etmek ve nefsin hoşuna giden şeylerden kişinin 

kendisini engelleyip yapmaması, olarak izah etmektedir. Şâir daha sonra sabretmenin öneminden bahsetmiştir. 

“Śabr, mekārih u āfāt u beliyyāt u meşāķķa taĥammül ve müştehiyāt-ı nefsāniyyeden nefsini zecr idüp Ǿadem-i 

tenāvüldür… 

Her kim muśābereti pįşe vü müśādereti endįşe ķıldı ve ĥabl-i metįn-i ıśŧıbāra teşebbüŝ idüp dümen-i rıżāyı 
ķabża-i ķażāya virdi. Tenessüm-i ķabūl-i 

44
برين لصاا مع للها نا  (24a) ile dünyāda zevraķ-ı vücūdı sāĥil-i necāta çıķup 

girdāb-ı ĥayretden ħalāś oldı. 

                                                           
40 Bu beyit Bâkî’ye aittir. Bk. Sabahattin Küçük, Bâkî Dîvânı Tenkitli Basım, TDK Yayınları, Ankara 1994, s. 56. 
41 Bu beyit Selîkî’ye aittir. (Bk. Ömer Zülfe, On Altıncı Yüzyıl Şairi Selîkî ve Şiirleri, Kültür Bakanlığı e-kitap, s. 256) 
42 Bu beyit Hayâlî’ye aittir. (Bk. Ali Nihat Tarlan, Hayâlî Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1992, s. 423) 
43 “Şükreden nimetin artmasına müstahak olur.” 
44 Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. (Kur’ân-ı Kerîm,  Bakara 2/153) 
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(26a) Her kimse ki Ĥażret-i Eyyūb-vār Ǿaleyhi’ś-śalātu ve’s-selām ibtilā-yı ĥaķķı belā bilmeyüp ve mess-i đarra 

taĥammül ķılup kirm-i miĥnet bölük bölük cism-i żaǾįfį delük delük ve tįr-i belādan beden-i naĥįfi mānend-i belük 

olunca śabr ķıldı. ǾĀķıbet Ǿināyet-i bį-ġāyet-i Erhamu’r-rāĥimįn ile niǾam-ı naǾįme (26b) vāśıl oldı ve herkes ki dest-i 

tevekkülle miftāĥ-ı śabra teşebbüŝ itdi, emr-i Fettāĥ ile künc-i ĥarecde genc-i ferece irüp murādı ĥāśıl oldı. Erbāb-ı 
elbāb bu bābda جلفرا حمفتا لصبرا

45
 dimişlerdür.”  

Azmî, meseleyi bir hikâye ile sona erdirir. Bu ders dolu hikâyede padişâhın hizmetinde bulunan bir emirin 

sabretmesi ve bu sabrının sonunda daha üst mertebeye ulaşması anlatılmıştır: 
“Ĥikāyet: Ümerādan biri bir pādişāh-ı keyvān-eyvānuň ķadem-i ħiźmetinde be-emr-i المرا فى موشاوره

46
 bir 

emr-i mühim müşāvere iderken nāgāh ķażā ile bir Ǿaķreb ķavs-i ķażādan atılmış tįr gibi saķfdan üstüne düşer ve nįş-i 

zehr-ālūdıyla feśśād-vār bir nįş-ter urdu ki emįrüň çaķ cānına geçer ve bıçaķ süňüge yiter. (27a) Ammā emįr-i dilįr ber-

muķteżā-yı ĥamiyyet ü ġayret ķaŧǾā taġyįr-i vażǾ ķılmaz ve ķaŧǾ-ı müşāveret idüp defǾine mübāşeret etmez ve mādām ki 

nažar-ı pādişāhįde ŧurur kelimātı ķānūn-ıǾaķldan munśarif ve ķāǾide-i ĥikmetden münĥarif olmaz. Ve bu vāķıǾa-yı Ǿalā 

mā-vaķǾ semǾ-i pādişāha irişür. Pādişāh emįrüň nįş-i Ǿaķrebi nūş idüp bu śabr u taĥammülünden müteĥayyir olup 

mülāzemete geldikde emįrden ķıśśayı tefaĥĥuś eyler. Emįr eydür: “Ol kimse ki ĥużūr-ı pādişāh-ı Ǿālem-penāhda bir nįş-

i Ǿaķrebe śabr u taĥammül ķılmaz, rūz-ı rezmde nefsine cebr ve tįġ-i zehr-āb-ı düşmene nice śabr idebilür.” Pādişāh 
emįrüň cevābını be-muķteżā-yı لكالما ميرا الميرا مكال

47
 pesend ve mertebesini evvelkiden niçe mertebe bülend itdi.  

MıśraǾ  

Śabr ķıl kim śabr ile dirler ķoruķ ĥelvā olur 

Beyt 

Belā ŧūfānına śabr eyleyen mānend-i Nūĥ āħir 

Çıķar deryā-yı ġamdan bir kenāre rūzgār ile” 

 

4.4. EDEB 

Azmî Enîsü’l-Ârifîn’in onuncu babında edeb konusunu işlemektedir. Müellif, edebi ilk önce kişinin kötü şeyler 

söylemekten ve çirkin fiillerden lisanını ve dilini koruması olarak tanımlamıştır. Daha sonra namusu ve hürmeti yok 

etmekten kaçınıp halka hürmet ve saygı duymakdır, diye izaha devam etmiştir. Yazar, Hz. Muhammed’in edeb 

konusunda örnekliğini anlatarak konuyu açıklamıştır. 

(43b) “Edeb, aķvāl-i źemįme vü efǾāl-i demįmeden lisānını ve dilini śıyānetdür ve hedm-i Ǿırż ve hetk-i ĥürmetden 
iĥtirāz idüp ħalķa iĥtirām u riǾāyetür. Nitekim dimişlerdür: سرلدا دباخير من  لنفسا بدا

48
 

(44a) Neŝr: Ve Ǿinde’l-muĥaķķiķįn ĥaķįķat-i edeb cemįǾ-i aĥvāl ü evżāǾda deǿb ve sünnet-i şāriǾa ittibāǾdur. Zįrā ki ol 

ĥabįb bir edįb-i erįb ü ĥasįb ü nesįbdür ki cemįǾ-i kemālāt-ı Ǿilmiyye vü Ǿameliyyeyi cāmiǾ ve Ǿulūm-ı žāhireyi vü 
bāŧınayı müstecmiǾ ve efǾāli maĥmūd ve aħlāķı memdūĥ u müheźžeb ve mekteb-ħāne-i يبىربي فاحسن تاد دبنيا

49
 de 

müǿeddeb olmuşdur. 
Ve cümleden sābıķ olup mekteb-i mezbūrde kimse sebaķdaş ve دنيا او سينوقاب ق

50
 da kimse menziline ķarįb ve 

ىسرا ىلذاسبحان 
51

 da kimse seyrine ayaķdaş olmamışdur ve egerçi žāhiren cemįǾ-i enbiyādan zamānen muǿaħħardur 

ammā fi’l-ĥaķįķa aķdem ü esbaķ idügi ažherdür.  

Nažm 

Geh raķamdan śıfr muķaddem olur 

Gāh olur mübtedā muǿaħħar olur 

  

Edebi ol edįbden ögren 

K’edebi ol Ħudādan ögrendi  

 

Sebaķı andan al ki ol sebaķı 

Ĥażret-i Kibriyādan ögrendi  

ǾĀķıl oldur ki her şeyǿe Ǿayn-ı Ǿibretle iǾtibār u nažar ve herkesden taĥśįl-i edeb ü hüner ide. 

Gül Ǿārıżuňa olsa muǾārıż Ǿaceb olmaz 

Kim yüzi açılmışda ĥayā vü edeb olmaz
52

 

 

Öykünse leb-i laǾlüňe ħātem Ǿaceb olmaz 

Elden ele düşmüşde ĥayā vü edeb olmaz” 

 Şâir bu babda Mısır sultanı ve Rum padişahının arasında olan bir hikâyeye yer vererek meselenin daha iyi 

anlaşılmasını amaçlamıştır. 

                                                           
45 Sabır zaferin anahtarıdır. (Yılmaz, age., s. 593) 
46 İş hakkında onlara danış. (Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân, 3/159) 
47 Emirin sözü, sözün üstünüdür.  
48 “Nefsin edebi, dersin edebinden daha hayırlıdır.”  
49 “Beni Rabbim terbiye etti, terbiyemi güzelleştirdi.” (el-Münâvî, age., 1/310; Yılmaz, age., s. 95) 
50 “ … iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu.” (Kur’ân-ı Kerîm,  Necm, 53/9) 
51 “… gece kulunu yürüten Allah noksan sıfatlardan münezzehtir…” (Kur’ân-ı Kerîm,  İsrâ, 17/1) 
52 Bu beyit Karamanlı Nizâmî’ye aittir. (Bk. Haluk İpekten, Karamanlı Nizâmî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı, Sevinç Matbaası, Ankara 
1974, s. 164.) 
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“Ĥikāyet: Bir zamānda Sulŧān-ı Mıśr, Pādişāh-ı Rūm ile (45a) rūy-ı muśālaĥatdan ŧarĥ-ı muvāśalat bıraġup 

Ķayśer’üň duħter-i nįk-aħterini kendü ferzend-i ercümendine nāmzed ve kendinüň duħter-i perį-peykerini anuň püser-i 

dil-pesendine peyvend eyledi. Ve bu vesāǿiŧ ü vesāǿille rüsül ve resāǿil cānibinden mütevātir ü mütevāśıl oldı ve 

mābeynlerinde sebeb-i izdivācla şįr ü şeker gibi imtizāc ĥāśıl oldı. İttifāķ u ittiĥād bir mertebeye irişdi ki her emrüňe 

mübāşeret iderlerdi, evvel bir biriyle müşāvere eylerlerdi.  

İttifāķ bir gün vālį-yi mıśr ve sulŧān-ı Ǿaśr buyurdı:  

 ببايد مشك باعنبر سرشتن
نوشتن يطومار مور هبشا

53
 

Bir nāme-i nāmį imlā vü imlāl olunup ķāśidle Ķayśer-i Rūma irsāl olundı. Mażmūn-ı meymūn-nāme bu ki: 
“Evlād ki bi-ĥükmi 

54
كبادناا الدنااو  ķurretü’l-Ǿayn ve ŝemeretü’l-fuǿāddur ve netįce-i Ǿömr ve mįve-i nihāl-i zindegānį ve 

sebeb-i beķā ve bāǾiś-i ĥayāt-ı cāvidānįdür…  

Pes her vālide vācib ü mühimdür ki cell-i himmetini veledüň intižām-ı ĥāl ü ferāġ-ı bālā cihetine maśrūf ve 

Ǿinān-ı Ǿināyet-i bį-ġāyetini ferzend-i dil-bendinüň cemǾiyyet-i ħāŧır ve siǾat-i maǾįşeti cānibine maǾŧūf ķıla. Ben ciger-

gūşem için ĥazāǿin ü defāǿin ve źaħāǿir-i vāfir müheyyā vü ĥāżır itmişümdür. Tā kim (45b) benden śoňra nāmerde 

muĥtāc olmaya ve kimseye Ǿarż-ı iĥtiyāc ķılmaya.  

Beyt 

Pādişehler gāh olur tekye bucaġında yatur 

Gāh olur şehzādeler külĥan ocaġında yatur 

Ammā ol şāh-ı Ǿālį-himmet ü vālā-rütbetüň ferzend-i ercümendleri üzerine āfitāb-ı iltifātları  sāye śalmazmış 

ve püser-i dil-pesendlerinüň intižām-ı ĥāllerine ĥüsn-i ihtimām buyurulmazmış. Bu muķteżā-yı ĥikmetden bįrūn vażǾıň 

āyā ĥikmeti ne iki?” Çün nāme Ķayśer’e vāśıl oldı, edeble aldı ve leb-i Ǿizzet-i ŧaleble öpüp başına ķodı ve çün nāmeyi 

neşr idüp mefhūmını maǾlūm idindi, gül gibi gülüp eyitdi: “Ĥikmeti budur ki māl muǾriż-i fenā vü zevāl ve śaded-i 

intiķāldedür ve yār bį-vefā vü bį-ķarār ve maĥbūb hercāį vü nā-pāyidārdur. Aňa iǾtimād ķılmaķ ve zeħārif-i dünyā-yı 

denįye firįfte olmaķ kār-ı Ǿuķalā degüldür. Ben veledümi cevāhir-i zevāhir-i ādābla ārāste itmişümdür ve ħazāǿin-i 

mekārim-i aħlāķı anuňçün tehyiǿe ķılmışumdur ki ħarc itdükçe efzūn ve taġayyür ü intiķāl ü zevālden masūndur.” Çün 
bu ħaber melik-i ǾAraba vāśıl oldı, dįde-i inśāfla nažar idüp eyitdi:  الدبا لنسبانعم  و لذهبا نم رخي الدبانعم

55
” 

4.5. ADÂLET 

 Bir siyâsetnâme özelliğini de barındıran bu eserin on beşinci bölümünde Azmî adâlet konusu işlemiştir. 

Özellikle idarecilerde olması ve dikkat edilmesi gereken adâlet kavramını, ülkeleri süsleyen bir bekçi, nurları artıran bir 

parlaklık ve karanlıkları aydınlığa çeviren, olarak tanımlamıştır. Şâir, adâletin önemine vurgu yaparak onun imanla aynı 

mesabede olduğunu söylemiş, konuyu âyet ve hadisle izah etmiştir. 

(61b) “ǾAdl, şaĥne-i mülk-ārā vü lemǾa-i nūr-efzā ve žulmet-zidādur. Mühenned-sāz-ı (62a) ĥükemā-yı pįşįn ve selāŧįn-
i Ǿimāret-künān-ı zemįn demişlerdür: 

56
  ”العدل معماراالرض

Ve Ǿadl ü įmān tevǿemāndur. Ħudā-yı Rabb-i Ǿalemiyān Ǿibāda Ǿadl ile emr ü fermān idüp Ķurǿān-ı belāġat-
iķtirānda buyurur: ن هللا يامر بالعدل و االحسانا

57
 

Ve baǾżı aśĥāb-ı ĥadįŝ rivāyetinde bir sāǾat Ǿadl-i pādişāh-ı raǾiyyet-perver ü Ǿadālet-güster keffe-i mįzānda 

Ǿibādet-i şaśt-sāleden girān ve rāciĥ-terdür. Zįrā netįce-i Ǿibādet ancaķ Ǿibāduň nefsi içün ĥāśıldur; ammā fāǿide-i Ǿadl 

śaġįr ü kebįr ve ħāśś u Ǿāma şāmildür. Ve menāĥic-i erbāb-ı dįn ü devlet ve meśāliĥ-i aśĥāb-ı mülk ü millet  bereket-i 

Ǿadāletle muntažamdur. 

(62b) ǾAdl-i pādişāh oldur ki dil-i derd-mendāna Ǿayn-i Ǿināyetle nažar ķıla, tā ki raǾiyyetüň dil ü dįdesinde cāy-gįr ola. 

Ve žulm oldur ki ser-i miskįnān üzerine žıll-i bį-mihri śala. Ve beledde sulŧān cesedde cān menzilesindedür. Vaķtā ki 

sāye-i saǾādet-i fāǿiżü’s-sürūrı mefāriķ-i fuķarā vü reǾāyādan dūr ola Ǿālem herc ü merc ü dįger-gūn ve tamām-ı 

mehāmm-ı ħavāśś ü Ǿavām silk-i intižāmdan bįrūn olur. Ve selāŧįn-i cihāna ferāǿiż u sünneti iķāmetden śoňra vācib olan 

ŧāǾat ü Ǿibādet ižhār-ı Ǿadāletdür ve śıfat-ı naśfetle ittiśāf ve meśāliĥ-i sevāniĥ-i müslimįne iştiġāl ü isǾāfdur ve żuǾafāyı 

dest-i cebbārįnden śıyānet ü ĥimāyet ve aĥvāl-i reǾāyāyı riǾāyetdür.”  

Azmî, meseleyi manzum parçalar ekleyerek, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinden ve âlimlerin sözlerinden alıntılarla 

detaylı olarak ele almıştır. 

Dir ol kim sözi tende cān gibidür 

RaǾiyyet gelle şeh çūbān gibidür 

 

Śaķın ķoynı dişinden aç ķurduň  

Ki baħt otlaġuň ola taħt yurduň  

(64b) Ve aħbārda vārid olmuşdur, pādişāh-ı Ǿadālet-şiǾār sāye-i Perverdigār’dur, her mažlūm ki şerer-i şerr ü žulümden 

sūzān olur penāh-ı sāye-i İlāha -ki pādişāhdan Ǿibāretdür- girįzān olur. Tā ol sebeble külfet-i bįdād-ı žālimāndan žıll-i 

žalįl-i emn ü emānda āsāǿiş ü ārāmiş idüp necāt bulur. Nitekim Meŝnevį-i MaǾnevį’de bu maǾnā inşād olunmuşdur:  

ŞiǾr 
 شاه عادل سايه لطف حقست

                                                           
53 Anberle müşgü birleştirmek/ Rum şahına bir mektup yazmak gerekiyor. 
54 “Evlatlarımız, ciğerparelerimizdir.” 
55 “Edeb nimeti altından daha hayırlıdır, edeb nesebden daha güzeldir.” 
56 “Adalet yeryüzünün mimarıdır.” 
57 “Muhakkak ki Allah, adaleti ve iyiliği emreder.” (Kur’ân-ı Kerîm,  Nahl,  16: 90) 
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هر كه دارد عدل لطف مطلقست
58

 

 

خلق
 

را درسايه خود جاي ده   

اي نهپوزشرف بر فرق كردن 
59

 

Ĥükemā dimişlerdür: “ǾAdl miyān-ı ħalķı tesviye vü taǾdįldür; yaǾnį bir gürūhı bir gürūh üzerine musallaŧ 

etmeden iĥtirāz ve her ŧāǿifeyi kendi pāyesinde muĥāfaža vü iĥrāzdur.”…  

(66b) Mülūk-ı māżiyeden biri fużalādan birinden suǿāl itdi ki: “Zekāt-ı salŧanat nedür?” Fāżıl eyitdi: “Zekāt-ı 

şehriyārį vü cihāndārį oldur ki bir mažlūm tažallüm idüp Ǿarż-ı ĥācet idicek ıśġā buyuralar ve tehevvüri ķoyup rıfķ u 

luŧf ile cevāb virüp müdārā vü müvāsā eyleyeler.” 

Eserde İran mitolojisinde ve edebiyatımızdaki bir çok eserde bahsi geçen Behrâm-ı Gûr ismiyle meşhur olan 

zatın ibretlik hikayesine yer verilmiştir: 

(68a) Ĥikāyet: Behrām-ı Gūr bir gün şikārgāhda bir gūr görür ve semend-i cihān-peymāsına vü semā-sįmāsına Ǿinān 

virüp leşkerden cüdā olur. ǾAsker-i şāhį cüst ü cūda ol ķadar tek ü pū iderler, ne Behrām’dan nişān ve ne gūrdan eŝer 

görürler… 

Ve şāh daħi beyābān-ı miĥnetde tenhālıķdan devāt-āsā baġrı ħūn ve ķalem-mānend ĥayret yazısında ser-nigūn 

olup bu şiǾr-i teri ĥasb-i ĥāl ve vird-i zebān-ı şirįn-maķāl itmişdi.  

(68b) 

Devāt-āsā benüm hicrüň ġamından baġrı ĥūn olmuş 

Ķalem-mānend ĥayret yazusında ser-nigūn olmuş
60

 

Nā-gāh Şāh-ı şarķ Ǿazm-i diyār-ı ġarb ķılup sipihrüň ŧārem-i nįlgūnįsi ķurılur ve şebüň serā-perde-i engelyūnįsi 

çekilür. Şāh ķande gidecegin bilmez, ĥayrān u sergerdān ķalur… İttifāķ gözi gūşe-i śaĥrāda ıraķdan bir ķaraltı görür, ol 

cānibe müteveccih olup yaķın varur. Görse ki miyān-ı śaĥrāda bir ħāne-i ŧārem ķurulmuş ve bir pįr-zen duħteriyle 

oturmuş. Şāhı göricek ħaymeden çıķup ehl-i bādiyenüň Ǿādet-i resmiyyesi üzerine istiķbāl itdiler ve misāfirimizsün, ħōş 

geldüň ķadem getürdüň, diyüp iǾzāz u ikrām ile atından indirüp ŧāreme iletdiler ve eyitdiler: “Bu zamānda bu bādiyede 

ķuş uçmaz ķulan yügürmez, gökden mi indüň, yerden mi çıķduň, bu vādįye neden düşdüň?” 

Nažm  

Ne yerdensün aduň ne ne kişisün 

Bu yād illerde kimüň bilişisün 

Behrām eyitdi: “Sergüzeştüm dāǿire-i taǾbįrden bįrūn ve ķıśśa-i Hārūt ve Mārūt’dan efzūndur, şimdi anuň 

zamānı degül.” Ol ki merāsim-i ħidemāt-ı müsāferetdür edā vü riǾāyet idüp mā-ĥażar ĥuşk u ter ne bulundıysa şāhuň 

nažarına getürdiler. 

Ħayāl-i yār öňine mā-ĥażardan  

Dil ü dįdem bölündi ħuşk ü terden 

BaǾde’ŧ-ŧaǾām hengām-ı şebde śaĥrādan bir inek geldi. Duħter-i zāl varup (69a) inegi śaġup südini aldı. Ol 

ķadar süd ĥāśıl oldu ki Behrām taǾaccüb eyledi ve kendü kendüye eyitdi: “MaǾlūm oldı, bu cemāǾat śaĥrā-nişįn olmaġa 

ĥikmet buymuş ki kimse bunlaruň ĥāline vāķıf ve esrārına kāşif olmaya. Bunlar ki her gün südden bu ķadar süd iderler 

eger haftada bir gün maĥśūllerini beytü’l-māle virseler mālları noķśān-peźįr olmaz. Ammā ħizāne-i Ǿāmireye tevfįr 

olur.” Niyet eyledi ki dāru’s-salŧanaya varduķda min baǾd ĥāl bu minvāl üzerine ola ve bunı muķarrer ķıla. Çün śabāĥ 

oldı duħter yine inegi śaġdı, feryād-künān süd dökmüş gibi māderi yanına geldi ve eyitdi: “Ey māder, duǾā eyle ki 

pādişāh žulme niyet eylemişdir. Behrām eyitdi: Neden bildüň?” Duħter eyitdi: “Her gāh ki pādişāh žulme niyet ider, 

rūy-ı zemįnden bereket gider.” Behrām eyitdi: “Rāst söyledi.” Ve evvel muśammemi olan sūǿ-i niyyeti dilinden dūr 

eyledi ve eyitdi: “Var imdi inegi yine śaġ gör.” Vardı, śaġdı şįr bisyār ĥāśıl oldı. Ve māderine geldi, eyitdi: “Müjde ki 

niyyet-i pādişāh yine ħayra mübeddel oldı.” 

4.6. HİLM 

Enîsü’l-Ârifîn’in on yedinci babında Azmî “hilm” konusuna yer vermektedir. Yumuşak huyluluk anlamına 

gelen bu kavramı şâir, medhe layık iyi huyların en faziletlisi ve övülmüş vasıfların en güzeli, olarak izah eder. 

(73b)  “Efđal-i ħıśāl-i ĥamįde vü ecmel-i evśāf-ı pesendįde ki ķudret-i Yezdānį ħilķat-i insānįyi anuňla ārāste 

ķılmuşdur… Ve Ǿālemiyān üzerine anuň bereketiyle rütbet-i tekrįm-i erzānį buyurmuşdur. Ħaślet-i ĥilm ü vaķār ve 
śıfat-ı bürdbārį vü ķarārdur. Rabb-i Raĥįm Kitāb-ı Kerįminde buyurur: ان هللا غفور حليم

61
  

Neŝr: Ĥilm nemek-i māǿide-i aħlāķdur, dediklerinüň ĥikmeti oldur ki ĥilmi ķalb eyleseň milĥ olur. YaǾnį bir 

kimse taĥśįl-i ecnās-ı feżāǿille benį Ādem nevǾinden mümtāz olsa ve taķdįm-i eśnāf-ı fevāżıl ile aķrānı mābeyninden 

gūy-ı müsābaķati rübūde ķılsa çün ħuşūnet-i ŧabǾ ve ġılaž-i ķalb ve tehettük-i mizācla mevsūm olsa sāǿir hünerleri 

maǾdūm ĥükmünde olup şol ŧaǾām-ı bį-nemek gibi maķbūl-i ŧıbāǾ olmadın  maĥrūm ola ve ħavāŧır anuň ĥıffet-i mizāc 

ve rekāket-i re’yinden müteneffir olup ŧıbāǾ anuň ħuşūnet-i ŧabǾı sebebiyle muśāĥabetinden ibā vü imtināǾ ķıla… 

(74a) Ve enbiyā vü evliyā śıfat-ı ĥilmle muttaśıflardur; tā ol śūretle sįret-i ġađabı -ki müfsid-i įmān ve pįşrev-i leşker-i 

şeyŧāndur- şikeste itmişlerdür. Ve ĥadįŝ-i şerįfde vārid olmuşdur: “ Pehlevān ol degüldür ki śaf-şiken ü merd-efgen ola; 

                                                           
58 Âdil bir hükümdar Allah’ın lutfunun gölgesidir/ Her kim adalet sahibi olursa mutlak lütuftur.  
59 Halka kendi gölgende bir mevki ver/ Şerefini ortaya koyarak fark ettirmeye ilk adımı sen at. 
60 Bu beyit Muinî’ye aittir. (Bk. İbrahim Kutluk (hzl.) Beyânî Mustafa b. Cârullâh Tezkiretü’ş-şuarâ, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 
1997, s. 271) 
61 “Çünkü Allah, çok bağışlayıcıdır ve halîmdir.”  (Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân, 3/155) 
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belki oldur ki ĥāl-i ġađabında nefs-i emmāresini kendüye meǿmūr u maķhūr eyleye ki nefs-i emmāre hem-vāre nā-

hemvārlık semtindedür. Ve tevsen-i tįz-gām-ı ġađabı şekįme-i şekįb ve ligām-ı teǿennį ile rām eyleye.  

Azmî Pir Mehmed konuyu özetleyici bir hikâye ile meseleyi izaha devam eder. Hz. Hüseyin ile bir hizmetkârın 

arasında geçen hadiseyi şöyle nakleder: 

(74a) “Ĥikāyet: Bir gün nev-bāve-i būstān-i velāyet ve bākūre-i bāġistān-ı hidāyet sıbŧ-ı nebį vü naħl-i velį Ĥüseyin bin 

ǾAlį rađiya’llāhu Ǿanhümā Allāhü’l-Ǿaliyy eşrāf-ı ǾArab’dan bir Ǿaşįretle Ǿişret ü mihmānį ķılup bir ser-i ħˇānda 
oturmuşdı. Ĥiźmetkār kāse ile ıssı aşı meclise getürüp 

62
 ġāyet-i dehşetinden pāyı ĥāşiye-i besāŧa (75b) لكل جواد عثرة

doķunup kāse elinden ser-i şehzāde üzerine düşdi ve aş ruħsāre-i mübāregi üzerine döküldi. Ĥażret-i Ĥüseyin rāh-ı 
te’dįbden ne ān ki ŧarįķ-i taǾźįbden ħādimüň yüzine nažar eyledi zebān-ı ħādime hemān bu cārį oldı ki 

63
 والكاظمين الغيظ

Ĥażret-i Ĥüseyin eyitdi: “Āteş-i ħışmum ħāmid oldı.” Yine ħādim eyitdi: “ والعافين عن الناس
64

”  Ĥażret-i Ĥüseyin eyitdi: 

“ǾAfv eyledüm.” Ħādim eyitdi: “ وهللا يحب المحسنين
65

” Ĥażret-i Ĥüseyin eyitdi: “Seni mālumdan āzād eyledüm ve 

meǿunet-i maǾįşetüňi üzerime lāzım ķıldum.” … 

(76a) Ve lisān-ı Türkįde meŝeldür: “Ġađabla ķalķan nedāmetle oturur.” dirler. Ve ittiĥād-ı mevādd-ı ġađab u buġż aňa 

delįldür ki ġađab śāĥibine sebeb-i buġżdur ve ġađabuň āħiri đabb olmaķ daħi buna şāhiddür. Zįrā ġađab āħir śāĥibini 

đabb gibi ħalķuň mebġūżı ider ve vaĥşet virür.” 

4.7. TEVÂZU 

Eserin yirmi ikinci babında tevâzu konusunu işlenmiştir. Tevâzuyu, kişinin layık olduğu şeyden daha da 

aşağısına râzı olması, olarak izah eden şâir tevâzunun saadeti arttıracağına vurgu yapmıştır. Ahlâk açısından önemli bir 

konu olan bu bölümü Azmî şu şekilde izah etmiştir: 

(98a) “TevāżuǾ, kişinüň şānı vü fażlınuň muķteżāsı olan mertebeden ednāya rıżāsıdur ve eşrāf u ümerā ve ecille-i nās 

u Ǿulemāya maħśūś bir ĥāletdür ki sebeb-i mezįd-i śaǾādetdür… 

Ve tevāżuǾ żıǾadan müştaķdur. ŻıǾa insān nefsini bir mekāna vażǾ ķılmaķ ve kendüni bir yerde ķomaķdur ki 

taĥķįri ve ĥaķķını teżyįǾi müştemil ola. (98b) Ve kibir kişi kendü nefsini miķdārından aǾlā bilmekdür. Ĥażret-i Rabbü’l-
Ǿālemįn buyurur: و اخفض جناحك للمؤمنين

66
 ilā ayeh وتلك الداراالخرة نجعلها للذين اليريدون علوا في االرض وال فسادا

67
 ve Ĥażret-i 

risālet-penāh buyurur: افضل العبادة التواضع
68

 … 
Ĥażret-i Cebbār-ı Ǿālem ol dem ki ķavm-i Nūĥ’ı deryā-yı ġađaba ġarķ eyledi, cibāl-i şāmıħa tekebbür idüp 

cebel-i Cūdį tevāżuǾ eyledi. Ve li-hāźā mažhar-ı cūdį olup ķadri sāǿir cibālden refįǾ ü Ǿazįz-ter ve keştį-i Nūĥ nebį 

neciyye maķarr oldı.Ve Ĥażret-i Ĥaķ Mūsā peyġāmbere Ǿaleyhi’s-selām didi ki: “Beyne’n-nās ħiŧāb-ı müstetāba seni 

iħtiyārımuň vechini bildüň mi?” Ĥażret-i Mūsā eyitdi: “Yoķ yā Rabb.” Ĥażret-i Kibriyā celle ve Ǿalā eyitdi: “Zįrā seni 

ĥużūrumda ħużūǾ u ħuşūǾ üzerine buldum ve ġayrılardan mütevāżiǾ gördüm.” 

Azmî tarihte vezirliğiyle ün salmış Büzürcmihr’den bir nakil yaparak anlatılmak istenen dersin kalıcılığını 

sağlamaktadır. Daha sonra bazı âlim zatların veciz ifadelerine yer vermiştir. 

Ĥakįm Büzürcmihr’e eyitdiler: “Hįç bir niǾmet bilür misin ki śāĥibi maĥsūd olmaya ve bir belā-yı bilā-ġāye 

var mıdır ki śāhibi raĥmet ü şefķatden maŧrūd ola?” Eyitdi: “Belį, ammā niǾmet tevāżuǾ-ı (99a) kibārdur ve ammā belā, 

kibr-i sıġārdur.” 

BaǾżı ĥükemā dimişdür: “Beźl ü fażl ile kibirden buħl u cehl ile tevāżuǾ efđaldür. Ve kibr ol kebįr-i MüteǾāl ü 

Ħallāķ ve ol Mālikü’l-mülūki Ǿale’l-ıŧlāķa lāyıķdur.”  

Derecātını RāfiǾü’d-derecāt  

MütevāżiǾ olanuň itdi refįǾ  

 

Śıfat-ı kibriyāsı Cebbāruň 

Mütekebbir olanı ķıldı vażįǾ  

 Müellif, Sâmânî meliklerinden Nasr bin Ahmed’in oğluna olan vasiyetine ve İsmâil-i Sâmânî’nin bir kıssasına 

yer vererek meselenin daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. 

Ĥikāyet: Mülūk-ı Sāmāniyye’den Naśr bin Aĥmed ferzend-i dilbendine vaśiyyetinde dimişdür: “Ey ferzend-i 

ercümend, Ǿarśa-i memāliki tesħįr idince ne ħūn-diller yutmuşuzdur ve Ǿömr-i Ǿazįzi salŧanat-ı dehrüň temhįd-i 

ķavāǾidine śarf itmişizdür. (100a) Dilerseň ki niçe rūzgār zimām-ı devlet ķabża-i iķtidāruňda payidār ola. Ħazįneye 

iǾtimād itme ki māl śaded-i intiķāl ve mülk muǾriż-i zevāldedür ve leşkere dil virme ki sipāh u Ǿasker münķalibü’l-

aĥvāldür ve tevāżuǾ ve keremi günden güne ziyāde ķıl ki tevāżuǾ ve kerem bir dām u manśūbe-i dil-ārāmdur, ol dāma 

düşen hįç bir luǾb ile ħalāś yüzin görmez.  

Beyt  

Meskenet yolın güneşden ögren ey şāh-ı cihān 

Başı göge irdi anuň yüzi daħi yerdedür
69

 

 

                                                           
62 “Her safkan at tökezleyebilir.”  
63 “… öfkelerini yutarlar…”  (Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân, 3/134) 
64 “… ve insanları affedenler.”  (Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân, 3/134) 
65 “Allah da güzel davranışta bulunanları sever.” (Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân, 3/134). 
66 “…müminlere kanadını indir.” (Kur’ân-ı Kerîm, Şuarâ 26/215) 
67 “İşte ahiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz.” (Kur’ân-ı Kerîm, Kasas 
28/83) 
68 “En üstün ibâdet alçak gönüllülüktür.” (Bk. Yılmaz, age., s. 100) 
69 Bu beyit Necâtî’ye aittir. (Bk. Ali Nihat Tarlan, Necatî Beg Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1992, s.228) 
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TevāżuǾ ķıl elüňden gelse yüz yüz 

Ki dimişler baśılmaz yerdeki yüz
70

 

 

Bulursın ĥürmeti az eyleseň bol  

Ķuluňum diyen olmaz kimseye ķul  

Neŝr: Bundan maǾlūm oldı ki tekebbür ħaśāǿiś-i ħasāǿis ü nevāķıśdandur ki ġarażları noķśānlarını tesettür ü 

esrārdur. Ammā fi’l-ĥaķįķa ķabāyiĥini keşf ü ižhārdur. Zįrā kibr ādemi ħˇār u bį-miķdār ve ħalķ içinde bį- iǾtibār eyler.  

Beyt 

Her ki bį-kibr ü bį-riyā oldı 

Ħāś-ı dergāh-ı kibriyā oldı  

(101a) Ĥikāyet: İsmāǾįl-i Sāmānį -ki pādişāh-ı Ħorāsān ve sulŧān-ı bā-sāmāndı- bir gün bir Ǿālim-i Ǿāmil bir mühimm 

içün dergāh-ı saǾādet-destgāhına varur. EnvāǾ-ı iǾzāz u ikrāmdan śoňra yedi ħaŧve miķdārı ol Ǿālimi teşyįǾ ider. İttifāķ 

ol gice vāķıǾasında Ĥażret-i risālet-penāhı görür. Śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem ve buyurur: “Ey İsmāǾįl, Ǿulemā-yı 

ümmetümden birine iǾrāz u ikrām eylemişsün, ĥużūr-ı Ĥażret-i Ĥaķ’dan diledüm ki seni iki cihānda muǾazzez ve 

mükerrem eyleye ve nesl ü neseb-i śulbüňden yedi kimesne pādişāh ola;  duǾāmuň ikisi daħi müstecāb oldı.”…  

(101b) Ve Ǿalāmāt-ı tevāżuǾdan biri meyl-i śoĥbet-i śuleĥā ve Ǿulemā-yı dįn ü dervįşān-ı śāĥib-yaķįndür. Ol cemāǾat 

degül ki kendüleri śūret-i dervįşānda ħalķa gösterirler, ŧamaǾ-ı ĥuŧām-ı fānį ile süħan-ı ĥaķķı zįver-i nā-ĥaķla ārāste 

iderler. Nitekim ol ŧāǿife-i nā-ħāǿife ve fırķa-i ġayr-i nāciye ĥaķķında demişlerdür: 

Farķı üstünde tācı ķubbe ķadar 

Bitmez įmān dilinde ĥabbe ķadar 

    

Ŧaylasānį lisān-ı kiźb ü dürūġ 

Yoķ derūnunda źerre deňlü fürūġ 

 

Kemeri mekr ü ŧavķı Ǿavķ-ı vefā 

Girmemiş sįnesine śıdķ u śafā 

 

Ĥāli ĥįle maķāli fitne vü āl 

Ŧavrı cevr ü ŧarįķi rāh-ı đalāl 

 

Eline Ǿāśiliķ Ǿaśā olmuş 

Boynı üzre riyā  ridā olmuş 

 

Menzili dūzaħ ü kemāli đalāl 

Minberi şer naśįĥati ıđlāl
71

  

 

4.8. MÜŞÂVERE  

Enîsü’l-Ârifîn’in yirmi sekizinci babında “müşâvere” kavramı ele alınmıştır. Bir iş hususunda danışma, 

anlamına gelen bu kavramı şâir âyet ve hadislerle açıklamaya başlamıştır. 

(128a) “Server-i kāǿināt ve mefħar-i mevcūdāt Ĥażret-i peyġāmber ve nāmus-i ekber bi-ĥükm-i ħiŧāb-ı müsteŧāb-ı 
االمر ىوشاورهم ف

72
 umūrda ħuddām-ı Ǿatebe-i nübüvvet aśĥāb-ı güzįn ile meşveretle meǿmūrdur. Meşāyiħ-i kibār-ı 

muĥaddiŝįnden baǾżı dimişlerdür: “Bi-muķteżā-yı tevfįķ ü telfįķ mābeyn-i ĥadįŝ-i 
73

اول ما خلق  ve ĥadįŝ-i اول ماخلق هللا نوري

هللا العقل
74

  Ol efđal-i rüsül ü hādi’s-sebl Ǿaķl-ı küll iken ve Ǿuķūl-i Ǿaşere fį-nefsü’l-emr ondan bir cüzǿ meŝābesinde degil 

iken müşāveretle emrüň milliyeti ve ħıŧāb-ı müsteŧābuň ĥikmeti oldur ki miyān-ı ümmetde sünnet olup śaġįr ü kebįr 

müşāveretsiz bir emr-i ħaŧįre mübāşeret ķılmaya. 

Fi’l-ĥaķįķa bį-meşveret-i erbāb-ı ĥazm bir emre ķaśd ve bir mühimme Ǿazm muķbiller ķatında nā-maķbūl ve 

Ǿāķıllar reǿyinde ħilāf-ı maǾķūldür.  

Beyt  

Her kimüň Ǿaķl-ı pāk ü dānişi var 

Eylemez meşveretsiz ol bir kār 

(128b) Neŝr: Ve fevāǿid-i Ǿavāǿid-i müşāvere bisyār ü bį-şumārdur. Cümleden biri oldur ki her kār-ı düşvārı śavb-ı 

śalāĥ u sebįl-i sedāda ķarįb eyler. Ve biri daħi oldur ki bir kimse ki bir emre bį-müşāveret mübāşeret ķılur. Şöyle ki 

tedbįri taķdįre muvāfıķ düşmeyüp ol emr ĥāśıl olmaya, herkes dil-āzārlıķ yüzinden zebān-ı ŧaǾnı dırāz idüp cihāndan bį-

zār ü zār iderler. Ammā baǾde’l-müşāvere hįçbir fāǿideyi müfįd ve maŧlūbı müntic daħi olmasa bārį ŧaǾn-ı berāyādan 

biri olup maǾźūr olur. Ve biri daħi oldur ki mirǿāt-i ķalb-i şaħś-ı vāĥid śuver-i umūr-ı ġayr-i mütenāhiye ile muśavver 

                                                           
70 Bu beyit Güvâhî’nin Pendnâme isimli eserinde yer almaktadır. (Bk. Mehmet Hengirmen, Güvâhî Pend-nâme, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yayınları, Ankara 1983, s. 294) 
71 Bu altı beyit Hamdullah Hamdi’ye aittir. (Bk. Naci Onur, Yusuf u Züleyhâ Hamdî, Akçağ Yayınları, Ankara 1991, s.129) 
72 “… iş hakkında onlara danış.” (Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân, 3/159) 
73 “Allah önce benim nurumu yarattı.” (Yılmaz, age., s. 147-148)  
74 “Allah önce aklı yarattı.” (Yılmaz, age., s. 147) 
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olmaķ muĥāl ve ġayr-ı mutaśavverdür. Ammā źevi’l-ārā-yı Ǿālem-ārā bir araya gelicek telāĥuķ u telāśuķ-ı efkārla dil-

efgāra kemįn-i kümūndan niçe kār āşikār olur. (129a) 

Ŧanışacaķ yoġ ise olma ġāfil 

 Yanuňa börkegi ķo meşveret ķıl  

  

Gerek her sāzda bir yār-ı dem-sāz 

İşidilmez yalıňuz elden āvāz   

 

Dürüst olmaz kişinüň kārı bį-yār 

Yalıňuz ŧaş ola mı hįç dįvār 

 

Olan Ǿāķıl ŧanışıķsız iş itmez 

Ki bildügi yaňulduġına yitmez 

(130a) Ĥikāyet: Cānib-i Ħorāsān’dan bir düşmen-i Ǿažįm žāhir olup ceyş-i deryā-cūşla mānend-i seyl-i ħūn ķırmızı 

Ǿalemlerle yürüyüp ve ķaśd-ı mülk-i Heyāŧıla ķıldı. Bu daħi bu cānibden leşker-i bį-kerān tertįb idüp muķāvemet ü 

defǾe müteveccih oldı. Ammā erkān-ı devlet-i Ǿizzet-rehįn Ǿāķıbet-endįş vü dūrbįnlik idüp düşmen-i melike Ǿubūdiyyet-

nāmeler irsāl ü įŝār ve iħlāś u iħtiśāś iżhār eylediler ve düşmen-i melike ħōş gelüp cümle-i mekātįb-i Ǿaskeri bir ħarįŧaya 

derc idüp serine mühr urdı. Ķażāyıla rūz-ı maśāff u kār-zārda melik ġālib olup düşmen hezįmet cānibine Ǿazįmet eyledi 

ve ħizānesi melik-i Heyāŧıla destine düşüp ol ħarįŧa-i cerįde ki mekātįb-i erkān-ı devlet-i melik-i Heyāŧıla anda derc 

olmuşdı. Çün nāfe-i ser be-mühr-i Ħıŧāyıla dest-i melike düşdi ve çün maǾlūm idindi ki mekātįb-i maǾhūdedür., mührini 

büzüp ķutuyı açmadı ve kendü kendüye eyitdi: “Eger bu mekātįbi açup okursam bi’ż-żarūri aǾyān-ı Ǿaskere Ǿayn-ı 

Ǿadāvet ile nažar idüp buġż u ġađab lāzum gelür ve bu ĥāl ki anlara münǾakis ola, her biri tersān u hirāsān kendü 

żararlarını defǾi içün baňa żarar-ı küllį ķaśdı lāzum gelür ve āteş-i fitne ki müşteǾill ola baǾdehu teskįni ġāyet müşkil 

olur.” Ve derĥāl (130b) ħavāśś u muķarrebān-ı dergāhını cemǾ itdi ve ol ħarįŧa-yı ħaŧįreyi dermiyān idüp eyitdi: “Bu ol 

Ǿubūdiyyet-nāmelerdür ki aǾyān-ı Ǿasker ü ümerā-yı leşker Ǿaķabimüzden Ǿāķıbet-endįşlik yüzinden düşmene irsāl 

eylemişlerdür ve henüz daħi anlaruň mühriyledür.”. Ve dįvānında āteş peydā idüp cümlesini yaķdı ve āteş-i fitne 

munŧafį oldı. Çün erkān-ı memleket bu luŧf u mekremeti gördüler, mutābaǾatında yek-dil ü yek-cihet oldular… Bu re’y-

i sütūde vü vażǾ-ı pesendįde cümle ħalķı muŧįǾ-i fermānį vü rehįn-i minnetį ķıldı.” 

 

4.9. SİYÂSET 

Enîsü’l-Ârifîn’in bir ahlâk kitabı olmasının yanında siyâsetnâme olma özelliğini açık bir şekilde gösteren 

“siyâset” meselesi otuz ikinci babda işlenmiştir. Bir şehzade hocası olan Azmî siyâsetin ikiye ayrıldığını ifade ederek 

konuyu izaha başlamıştır.  

(146b) “Siyāset iki nevǾdür: Biri kişinüň nefsį siyāsetidür ve biri ġayrį siyāsetidür. Ammā siyāset-i nefs aħlāķ-ı źemįme 

vü evśāf-ı demįmeyi śıfāt-ı ĥamįde vü ħıśāl-i pesendįdeye tebdįldür. Ammā siyāset-i ġayr iki ķısımdur: Biri siyāset-i 

ħavāśś-ı bārgāh ve muķarrebān-ı dergāhdur. Bu ķısım bāb-ı çihlümde meźkūr olsa gerekdür. Ve biri siyāset-i berāyā ve 

Ǿavām-ı reǾāyādur. Bundan maķśūd peyveste ķallāşları tersān ve evbāşları hirāsān idüp (147a) bį-günāh ü nįk-kirdārları 

ümįd-vār itmekdür.  

Ĥakįm Ebūzercmihr’den istifsār iderler ki: “Selāŧįnüň büzürgvārı kimdür?” Ĥakįm eyitdi: “Oldur ki sāĥa-i 

źimmetleri naķś-ı meźemmetden biri olanlar sāye-i saǾādetinde müreffehü’l-ĥāl ve mücrim ü cānį vü ħāǿinler tįġ-i 

ķahrından tersān u mużŧarabü’l-bāl olalar ve ħande-i tįġ-i berķ-nişānı muķterin-i girye-i sitemkārān ve bāriķa-i nesįm-i 

feyż-resānı muķārin-i dil-i pejmürde-i sitem-dįdegān ola.”  

Hūşeng-i pür-ferheng dimişdür: “Ben nįk-nefs ü żuǾafāya raĥmet-i Erĥamü’r-rāĥimįnüm ve bed-nefs ü 

cebbārįne ķahr u ġađab ve saħaŧ-ı Rabbü’l-Ǿālemįnüm. Nįş-i ķahrum nūş-ı luŧf u şefķatle ve zehr-i heybetüm şükr ü 

merĥametle āmįħtedür… 

Müellif, büyük âlimlerin sözleriyle ve konuyla ilgili âyet ve hadisle meseleyi detaylı bir şekilde ele almıştır. 

“Ekābir-i ĥükemā dimişlerdür: “Māl-i bį-ticāret pāydār ve mülk-i bį-siyāset ber-ķarār degüldür. Eger aĥkām-ı 

siyāset cārį olmasa eŧvār-ı benį Ādem bu nesaķ üzre olmazdı ve ķānūn-ı teǿdįb ü taǾźįb olmasa kār-ı Ǿālem nižām u 
intižām bulmazdı. BaǾżı efāżıl dimişlerdür: “Siyāset sebeb-i nižām-ı Ǿālem ve bi-ĥükm-i ولكم فى القصاص حيواة

75
 (147b) 

bāǾiŝ-i ĥayāt-ı benį Ādem’dür… 

Eĥādiŝ-i şerįfede vārid olmuşdur ki: “Eger pādişāh-ı Ǿadl-perver ü dād-güster (148a) olmasaydı yer yüzinde 

benį Ādem bir birini yerdi ve mānend-i źübāb biri birinüň ķanına aş yererdi.”  

Ħulefādan biri minbere śuǾūd idüp bir eline tįġ-ı ħūn-rįz ve bir eline muśĥaf-ı şerįf alup eŝnā-i ħuŧbede ħalķa 

ħiŧāb idüp eyitdi: “İyülere muśĥaf-ı şerįf besdür; ammā yaramazlara şemşįrden ġayrı tedbįr yoķdur.”  

Fars ve Klasik Türk Edebiyatı’nda adâlet simgesi olan Nuşirevan’ın zamanında meydana gelen bir hadiseyi 

yazar anlatarak kıssadan hisse alınmasını istemektedir. 

“Ĥikāyet: ǾAhd-ı Nūşįrevān-ı ǾĀdil’de bir žālim bir żaǾįfüň yüzüne bir sille urdı ki gözinden odlar çıķdı. 

Nūşįrevān’uň bu vażǾından (149b) nāǿire-i ġađabı şuǾle çeküp buyurdı, meydān-ı siyāsete getürüp ħaśmınuň gözine 

ķarşu boynunı urdılar. Ħavāśśından biri eyitdi: “ǾAdl-i melikden baǾįddür ki bu ķadar cürm ile bir ādemi bį-cān ide.” 

Nūşįrevān eyitdi ki: “Ĥāşā, ben ādem bįcān itmedüm; belki kelb-i Ǿaķūr ve mār-ı pįçānı bį-cān eyledüm…  

                                                           
75 “Kısasta sizin için hayat vardır.” (Kur’ân-ı Kerîm, Bakara, 2/179) 
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Ve siyāset bir niçe mertebedür, evvel vaǾd u vaǾįd, andan tehdįd andan taĥdįd ve đarb-ı şedįd ĥadden tecāvüz 
iderse ĥabs-i medįd anuňla daħi olmazsa bi-ĥükm-i 

76
ر الدواء الكياخ  noķŧa-i vücūd-ı nā-pākinden śafĥa-i rūzgārı pāk idüp 

helāk ideler.” 

 

4.10. FİRÂSET 

Eserin otuz dördüncü babında bir şeyi çabuk anlama, kavrama anlamına gelen “firâset” kavramını Azmî, 

basiret gözüyle her hadisenin öncesinin sonrasına olan uygunluğuna, başlangıcına ve sonucuna bakma, olarak izah 

etmiştir. Müellif daha sonra Hazret-i Süleyman zamanında meydana gelen bir hadiseyi ve iki büyük şeyhin Kâbe’de 

yaşadıkları bir olayı naklederek konuyu izah etmiştir. 

(154a) “Firāset, Ǿayn-ı baśįretle her ĥādiŝenüň sibāķ ü siyāķ ve āġāz u encāmına nažardur.  

Her kimüň kim firāseti vardur 

Olur aĥvāl-i Ǿāleme āgāh 
 اتقوا من فراسة المومن

انه ناظر بنور هللا
77

 

Ĥikāyet: İki zen bir ferzendde daǾvā vü nizāǾ idüp maĥkeme-i Ĥażret-i Süleymān nebįye Ǿaleyhi’s-selāmu’r-

raĥmān varurlar. Nebį görür Ǿacūzuň ikisi iķāme-i beyyinede Ǿācizler ve daǾvāları daǾvā-i mücerred. Ķuvvet-i kiyāset 

ve nūr-ı firāsetle buyurur: “Śabįyi iki nįme idüp her birine bir nįme virüň.” Çün şemşįr niyāmından çıķdı, ķarınuň biri 

bį-ķarār olup zār zār aġladı ve eyitdi: “Meded, ben ĥaķķımı isķāŧ eyledüm, tek cigerüm vaślesini ve cānum pāresini 

(154b) gözüme ķarşu pārelemeň.” Ĥażret-i Süleymān Ǿaleyhi’s-selām ŧıflı aňa ĥükm idüp teslįm eylediler. BaǾdehu 

tefaĥĥuś iderler, fi’l-vāķiǾ veled śulbį çıķar. Firāset bir nūrdur ki Münevverü’s-semavātü ve’l-arż baǾżı Ǿibād-ı 
müǿminįne Ǿaŧā eylemişler ve bu maǾnāya şāhiddür ki müfessirįn āyet-i iǾcāz-ġāyet-i 

78
ن فى ذلك اليات للمتوسمينا  de 

tevessümi teferrüsle tefsįr eylemişlerdür.  

Ve firāset iki nevǾdür: Biri şerǾį ve biri ĥükmį. Firāset-i şerǾiyye andan Ǿibāretdür ki tezkiye-i nefs ve taśfiye-i 

ķalb vāsıŧasıyla ĥicāb-ı ġaflet Ǿayn-ı baśįretden mürtefiǾ ola; tā ki müǿmin nūr-ı yaķįn ile bįnā olup her neye ki nažar 

iderse firāset ĥaķįķatiyle aĥvāline muŧŧaliǾ ola.  

Ĥikāyet: Kibār-ı meşāyiħden iki kimesne
79

 ĥarem-i KaǾbe-i Mükerreme’de oturmuşlardur. Bir kişi bāb-ı 

mescidden içerü girdi. Biri eyitdi: “Şu gelen ĥarįf dürūd-gerdür.” Biri eyitdi: “Āhen-gerdür.” Ĥarįfi getürüp ĥırfetinden 

suǿāl eylediler. Ĥarįf eyitdi: “Evvel āhen-ger idüm şimdi dürūd-gerüm.” cevāb virdi ve dürūd eyleyüp yine maślaĥatına 

gitdi.  

Terceme 

Şol dil ki manžar-ı nažar-ı Kibriyā ola 

Ol cilvegāhı oldı kemān-ı firāsetüň  

Mirǿat-ı ķalbi pāk ü mücellā olan kişi 

ǾAksini gördi cānda cemāl-i firāsetüň”  

Firasetin anlamlarından biri de bir kimsenin ahlâk ve istidadını anlamaktır. Bu bağlamda edebiyatımızda 

kıyâfetnameler yazılmıştır. Azmî yukarıda bazı bölümlerine yer verdiğimiz “firaset” babında fizyonomi hakkında bilgi 

verir. Hamdullah Hamdi’nin Kıyafetnâme’sinden faydalanan müellif bu bilgilerle okuyucuların anlayış gücünü 

artırmaktadır.
80

 Müellif, bu bölümde Hamdullah Hamdi’den aldığı beyitleri olduğu gibi aktarmıştır. Bu çalışmada örnek 

olması açısından pişânî (alın), gûş (kulak) ve çeşm (göz) bahsine yer verilmiştir. 

(156b) Delāǿil-i Pįşānį: Alın ki giň ola ve üzerinde ħuŧūŧ olmaya ħuśūmet ü şaǾaf ve lāf u güzāf nişānıdur. Ve bārįk ü 

naĥįf olsa Ǿacz u ħasāset nişānıdur. Ve mutavassıŧ ki anda ġuśūn ola fehm ü Ǿilm ve śıdķ u muĥabbet nişānıdur.  

Nažm
81

 

Alnı giň olsa ħūyı çirkin olur 

Ŧar olursa ġabį vü ħōdbįn olur 

 

Ġāliben yumrı olsa kāhil ola 

Pes budur aĥseni ki aǾdel ola  

Delāǿil-i Gūş: Gūş-ı büzürg semǾine ŧoķunanı fi’l-ĥāl żabŧ itmek Ǿalāmetidür ve tünd-ħūyį ve cehl nişānıdur. 

Ve gūş-ı ħurd ĥamāķat ve uġruluķ nişānıdur. Ve gūş-ı muǾtedil Ǿalāmet-i iǾtidāldür. 

Nažm
82

 

Her ki ħar gūş olursa cāhil olur 

Gerçi ĥıfž eylemekde kāmil olur 

 

Küçük olsa kedi gibi gūşı 

                                                           
76 “Hastalıktan kurtuluşun son çaresi hastalıklı organı dağlamaktır.” (Yılmaz, age., s. 18) 
77 “Müminin ince zekâsından ve derin sezgisinden korkunuz; çünkü o, eşya ve olaylara Allah’ın nuru ile bakar.” (Yılmaz, age., 331) 
78 “İşte bunda ibret alanlar için işaretler vardır.” (Kur’ân-ı Kerîm, Hicr 15/75) 
79 Der-kenār: Biri İmām Şāfį ve biri İmām Muĥammed raĥimehu’llāhi teǾālā. 
80 Ayrıntılı bilgi için bk. Âmil Çelebioğlu, “Kıyafe(t) İlmi ve Akşemseddinzâde Hamdullah Hamdî ile Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın 
Kıyâfetnâmeleri, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, MEB Yayınları, İstanbul 1998, s. 225-262. 
81 Nažm başlığı altındaki beyitler Hamdullah Hamdi’ye aittir. (Bk. Çelebioğlu, agm., s.240) 
82 Nažm başlığı altındaki beyitler Hamdullah Hamdi’ye aittir. (Bk. Çelebioğlu, agm., s. 240) 
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Uġruluķda unutdura mūşı 

(157a) Delāǿil-i Çeşm: Çeşm ki gök ola büzürg ve tįz nažar ola aħlāķ-ı źemįme Ǿalāmetidür. Ve ħumūdet ü ķıllet-i 

ĥareket nişān-ı nādānįdür. Ve sürǾat-i ĥareket ve tįzlik mekr ü ĥįle ve uġruluķ nişānıdur. Ve sürħ olmaķ şecāǾat 

nişānıdur ve zerd noķŧalar gird-i ĥadeķada nişān-ı fitne ve şūr u şer-engįzįdür. Ne büzürg ve ne ĥurd ve ne siyāh ve ne 

sürħ olsa fehm ü hüşyārį ve istiķāmet ü diyānet nişānıdur.  

Nažm
83

 

Göz ķarası źekā Ǿalāmetidür 

Sürħ olursa şecāǾat āyetidür 

 

Gözleri gök olanda olmaz edeb 

Gözi çaķır bahādır olsa Ǿaceb 

 

Görmedi her ki gördi Ǿömr-i dırāz 

Ŧurna gözlü olanda cürǿet-i bāz  

 

Her ŧoňuz gözlü pārs dillü olur 

Rūz-ı daǾvāda burnı yillü olur 

 

Olur aĥvel muǾānid ü cebbār 

Bire bir diyesin ķılur inkār  

 

Her ki oġlan gibi ola nažarı 

Ħande eyler gibi ola baśarı  

 

ǾÖmri uzunluġuna āyetdür 

İǾtimād eylemek ĥamāķatdür 

(157b)  

Çü ecel tįrin ata ķavs-i ķader 

Baśaruň bu delāletini baśar  

 

Çeşm-i zįbā odur ki ekĥel ola 

Cümle evśāfı anuň aǾdel ola 

 

Ķıya bakışları yürek ķopara 

Nāzı vü şįvesi göňül apara 

 

Yazar eserde kırk bâbı tamamladıktan sonra insanların sosyal hayatta daha çok karşılaştığı meseleler ile ilgili 

bazı âdâb konularına değinmiştir. “Fî-Tergîbi’n-Nikâh, Fî-Terbiyeti’l-Evlâd, Der-Terbiyet-i Hıdmetkârân, Âdâb-ı 

Siyâb, Âdāb-ı Ekl ü Şürb, Fî-Süneni’l-Kelâm ve Âdâbihi, Âdâb-ı Hareket ve Sükûn” başlıkları altında ele aldığı 

konuları âyet, hadis, atasözü ve manzum parçalarla meselenin özüne inerek izah etmiştir. Burada örnek olması için 

“Der-Terbiyet-i Hıdmetkârân” bölümünden bazı parçalara yer verilmiştir.  

4.11. Der-Terbiyet-i Hıdmetkârân 

Azmî Pir Mehmed Bey, bu başlık altında insanların hizmet edenlere nasıl davranması gerektiğini ve bu hususta 

nelerden sakınmalarının elzem olduğunu izah etmiştir. Hizmetkârların eğitilmesi konusunda ideal olarak çizdiği 

çerçevede öncelikle hizmet edenlerin insanın başta el, ayak ve diğer âzâları gibi olduğuna dikkat çeker. Hizmetkârların 

varlığından dolayı insanların Allah’a şükredip onlara güzel davranmalarını tavsiye eder. Onlara iyi davranılması halinde 

yapılacak olan işlerde kusur ve eksikliğin olmayacağını belirtir. İdarecilere hizmetkârların küçük hatalarını 

bağışlamalarını ve gereksiz yere onları azarlamamalarını söyler. Yazar söylediklerinin akılda kalıcı ve etkili olması için 

manzum parçalara yer verir. 

(208a) “Bendegān-ı direm-ħarįde daħi dest ü pā ve sāǿir cevāriĥ ü aǾżā menzilesindedür. Pes bu ŧāǿifenüň 

vücūdına şükr ü sipās-ı Ħāliķu’n-nās idüp anlarla rıfķ u müdārā ve luŧf ü müvāsā itmek gerek ki ħidemāt-ı lāzımede 

ķuśūr u fütūr ve kelāl ü melāl žuhūr itmeye. Ve anlaruň umūrında inśāfla ittiśāfını riǾāyet idüp ħūriş u nūşiş ü 

pūşişlerinde taķtįr ü taķśįr itmeyüp istimālet vireler ki müfevveż olan aǾmāle śafā-yı ħāŧır u neşāŧ-ı vāfirle mübāşir 

olalar. Kütüb-i ĥikmetde (208b) mesŧūr u meźķūrdur,  ħˇāce-i pür-ħıred günāh-ı ħurd içün ħādimi muǿāħiź ü muǾātib ü 

muǾāķib ķılmaķ olmaz; zįrā her sehve müsāmaĥa vü müsāhele itmeyüp ħıŧāb-ı Ǿitāb-āmįz ķılıcaķ kendüyi ħıdmetinde 

Ǿāriyetį bilür ve ŧabǾı müteneffir olup bįgāneler gibi dirilür. 

Gerekmez diķķat itmek bį-żarūret 

Ķopar iġmāżdan çoķ dürlü śūret 

                                                           
83 Nažm başlığı altındaki beyitler Hamdullah Hamdi’ye aittir. (Bk. Çelebioğlu, agm., s. 241-42) 
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Neŝr: Ve hįç bir kārda mücidd ü sāǾį olmaz ve kendünüň bilüp  ižhār-ı şefķat ķılmaz. Ve bir bende ki ħıyānet-i 

fāĥişe vü günāh-ı zişt ile mülevveŝ ü ālūde olup taǾźįb ü teǿdįble ıślāĥ-peźįr ve müteǿeŝŝir ü dilgįr olmaya. Nitekim 

Ǿārifān-ı Ǿavārif-penāh dimişlerdür: “Ġulām-ı bį-ġam belā-yı siyāh ve şākird-i pāk-dāmān şākir ü nįk-ħˇāhdur.  

Çalışmamızın kapsamı gereği burada sadece on kavrama ve bir âdâb konusuna yer verilmiştir. Metindeki diğer 

kırk bab ve adâb bahisleri incelendiğinde eserin ahlâk yönünden kıymeti daha da iyi anlaşılacaktır. 

Müellif eserin sonundan “Mev‘iza-i Manzûme” başlığını taşıyan Attar’ın Pendnamesi’nden istifade ettiği 

ahlâkî öz mahiyetinde bir mesneviye yer vermiştir. Kırk dokuz beyitlik bu manzumede her bir beyitte temel kavramlar 

ve dikkat edilmesi gereken davranışlar ele alınmıştır. Manzumenin adından da anlaşılacağı üzere bir nasihatnâme olan 

bu mesnevide insanların daha sık rastlayacağı konulara dikkat çekilmiştir. Azmî’nin bu mesnevisi pratik bilgiler 

içermesi bakımından önem taşımaktadır. 

Müellif bu manzumenin başında her işe Allah’ın adıyla başlanmasını ve daima Allah’a hamd etmenin bir vird 

haline getirilmesini tavsiye etmiştir. Ayrıca namaza ehemmiyet verilmesini ve cehennem azabından endişe edilmesi 

gerektiğini ifade etmiştir. 

(224a) 

Her işe ķıl besmeleyle ibtidā 

Źikrüň olsun dāǿimā ĥamd-i Ħudā 

 

Ŧāhir ol dāǿim śalāĥı pįşe ķıl 

Hem Ǿaźāb-ı dūzaħı endįşe ķıl  

 

Kāhil olma ķıl namāza ihtimām  

Ŧur otur ehl-i śalāt ile müdām  

 

İster iseň artura ķadrüň Ħudā 

Rūz u şeb eyle tażarruǾ ķıl duǾā 

Şâir bu manzumede iki temel değer olan şükür ve sabır konusuna da değinmiştir. Verilen nimetlere karşı 

şükretmeyi ve belalara karşı sabretmeyi öğütlemiştir. 

(224b) 

NiǾmete şükr ü belāya śabr ķıl  

Kim bulur andan cilā mirǿāt-i dil 

 

Şükr ķayd-ı niǾmet-i mevcūdedür  

Śabr śayd-ı niǾmet-i mefķūdedür 

Azmî, insanların kıskançlıktan sakınmasını, kimseyi ayıplayıp kötü söz söylememesini ve başkalarının yanında 

kendilerini övmemesini nasihat etmiştir. Ayrıca insanların yalan ve iftira gibi kötü şeylerden sakınmasını ve hiç 

kimsenin kalbini kırmamasını tavsiye etmiştir. 

NiǾmetine kimsenüň ķılma ĥased 

Ķādir iseň ķıl ĥased bābını sed 

 

Kimseyi źemm eyleyüp ķadĥ eyleme  

Kendüňi hem illere medĥ eyleme 

 

LaǾn ü ŧaǾn ü kiźb ü bühtān eyleme  

Kimsenüň ķalbini vįrān eyleme 

Şâir, bazı inançların getirdiği âdâb kurallarına uyulmasına dikkat çekmiştir. Gece aynaya bakılmamasını, evde 

tek kalınmamasını, ay ve güneş tutulmasında göğe nazar edilmemesini, ekmek parçalarının ayak altında 

bırakılmamasını söylemiştir. Ayrıca insanların kendisinden büyük olanların önüne geçmemesini ve kendisinden küçük 

olanlara da karşı alçakgönüllü olmasını nasihat etmiştir.  

(225a) 

Pes ħaŧādur gice mirǾāta nažar 

Yalıňız bir evde yatma ķıl ĥaźer 

 

Ay u gün ŧutulsa hem ķılma nažar 

Ol nažardur gözlere Ǿayn-ı żarar 

 

Rįze-i nānı bıraķma zįr-i pā 

Düşeni alup yeseň virür ġınā  

 

Senden aǾlānuň öňine geçme hem 

Eyle ednāya tevāżuǾla kerem 

Yukarıda bir kısmına yer verdiğimiz beyitlerden de anlaşılacağı üzere Azmî pendnamesinde umuma hitap edecek 

ahlâkî bilgilere yer vermiştir. 
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5. SONUÇ 

Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’in kaleme aldığı Ahlâk-ı Muhsîn’i isimli Farsça eseri, Azmî Pir Mehmed Bey 1566 

yılında Enîsü’l-Ârifîn adıyla ve birçok ilave ve çıkarmalar yaparak tercüme etmiştir. Yurtiçi ve yurtdışındaki 

kütüphanelerde elliden fazla nüshası kayıtlı olan Azmî Bey’in bu eseri çok okunmuş hatta bir bölümü 1848 yılında 

Almanca’ya çevirilmiştir. Eser genel ahlâk kitabı olmasının yanında siyâsetnâme özelliğini de taşımakta ve ibâdet, duâ, 

sabır, adâlet, siyâset, edeb, tevâzu gibi kırk temel kavram yer almaktadır. Ayrıca eserde toplumun genelini 

ilgilendirecek bazı âdâb konularına değinilmiştir. Her bir kavram müderris ve şehzade hocası olan Azmî tarafından âyet, 

hadis, atasözleri, çeşitli şâirlerin şiirleri ve hikâyelerle ele alınmış ve bu değerlerin iyice anlaşılması sağlanmıştır. 

Okuyucuyu fazilete, erdeme teşvik eden ve ahlâk eğitimi açısından önem taşıyan bu eserde yazar, sanatlı bir üslup 

kullanmış ve manzum parçalarla ve secilerle akıcılığı sağlamıştır. Bu çalışmada bazı alıntılar yaparak on babını ele 

aldığımız eser, Osmanlı toplumunda ahlâkî değerlere hangi açıdan ve nasıl bakıldığını göstermesi bakımından önem arz 

etmektedir. Eserin sonunda sade bir dille kaleme alınmış, halkın geneline hitap eden ve pratik bilgiler içeren kırk dokuz 

beyitlik bir nasihatnâmeye yer verilmiştir. Enîsü’l-Ârifîn günümüz araştırmacılarının ve eğitimcilerinin istifade 

edebileceği önemli bir eserdir. 
 
 

KAYNAKÇA 

AÇIKGÖZ, Namık (hzl.) (1982).  Riyâzî Riyâzuş’ş-şuarâ, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü.  

Alî Hilmî el-Dağıstânî (1306). Fihristü’l-Kütübi’t-Türkiyye el-Mevcūdetü fi’l-Kütübhâneti’l-Hidiviyye, Kahire.  

ALTINPAY, Hüseyin (2008). Hocazade Abdülaziz Efendi Ahlâk-ı Muhsini Tercümesi Fatih Ktp. 3467 (1A-60B), Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Manisa: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü. 

ARSLAN, Mehmet (2004). “Divan Edebiyatında Nasihat-nâmeler (Pend-nâmeler ve Vak’a-nüvis Es’ad Efendi’nin Pend-nâmesi” Türk Dili ve 
Edebiyatı Makaleleri, Cumhuriyet Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Yayınları, S. 4, s. 5-80. 
AUMER, Joseph (1875). Verzeichnis der Orientalischen Handschriften in der K. Hof und Staatsbibliotek in München, München.  

AVÇİN, Mehmet (2012). “Bir Siyasetname Olarak Ahlâk-ı Muhsinî”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and 
History of Turkish or Turkic, Volume 7/2, s.145-160. 
AVÇİN, Mehmet (2011). Terceme-i Ahlâk-ı Muhsînî (1a-99b)(İnceleme-Metin), Yüksek Lisans Tezi, Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü. 

Azmi Pir Mehmed, Enisü’l-Ârifîn, Süleymaniye Ktp., Pertevniyal 474. 
BALTACI, Cahid (2005). XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri, İstanbul: Marmara Üni. İlahiyat Fak. Yayınları. 

BATUR, Atilla (2010). Ahlâkî Mesnevilerde İdeal İnsan Tipi, Kütahya: Divan Kitap Yayınları. 

BAYRAM, Yavuz (2014). 13. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Divan Şiiriyle Değerler Eğitimi, Samsun.  
BİCE, Hayati (2010). Hoca Ahmed Yesevi Divan-ı Hikmet, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. 

BLOCHET, Edgar (1933). Catalogue des Manuscrits Turcs de la Bibliotheque Nationale, II,  Paris. 

CEYHAN, Âdem (2006). On altıncı Asır Osmanlı Âlimlerinden Azmî Pir Mehmed Bey ve Divanı, Manisa.  
CEYHAN, Âdem (1999). “Âlim ve Şair Bir Osmanlı Müderrisi: Pir Mehmed Azmî Bey ve Eserleri”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, S.1, s. 243-

86.  

CEYHAN, Âdem (2008). “Azmî’nin Kırk Hadis Tercümesi”, Prof. Dr. Abdülkadir Karahan’ın Anısına Uluslararası Divan Edebiyatı 
Sempozyumu 27-28 Mayıs 2008, İstanbul: Beykoz Belediyesi Kültür Yayınları, s. 131-154. 

CEYHAN, Âdem (2011). Hazret-i Ali’nin Yüz Sözü Gül-i Sad-berg, İstanbul: Buhara Yayınları.  

ÇAĞRICI, Mustafa (1989). “Ahlâk”, DİA, C. 2,  İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s. 1-9. 
ÇAĞRICI, Mustafa (2006). Anahatlarıyla İslâm Ahlâkı, İstanbul: Ensar Neşriyat. 

ÇELEBİOĞLU, Âmil (1998). “Kıyafe(t) İlmi ve Akşemseddinzâde Hamdullah Hamdî ile Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Kıyâfetnâmeleri”, Eski Türk 
Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul: MEB Yayınları, s. 225-262. 
DİLEK, Muhammet (2014). Hocazâde Abdülaziz Efendi'nin Ahlâk-ı Muhsinî Tercümesi (Süleymaniye Ktp. Fatih Bl. nr.3467, vr.166a-277b), 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Manisa: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
DONUK, Suat (hzl.) (2015). Nev’îzâde Atâyî Hadâ’iku’l-Hakâ’ik Fî Tekmileti’ş-Şakâ’ik, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Manisa: Celal Bayar 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

ERGUN, Saadettin Nüzhet (1945). Türk Şairleri, C. 2.  
FLÜGEL, Gustav (1867). Die Arabischen, Persischen und Türkishen Handschriften der Kaiserlich-Königlichen Bibliotek zu Wien, Wien.  

GÖTZ, Manfred (1968). Verzeichnis der Orientalischen Handschriften in Deutschland, Band XIII, 2, Türkische Handschriften, Wiesbaden.  

EKİNCİ, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî Vefeyât-ı Ayvansarâyî, İstanbul: Buhara Yayınları.  
FAZLIOĞLU, Şükran (2005). “Ta‘lîm ile İrşâd Arasında: Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Medrese Ders Müfredatı”, Dîvân İlmî Araştırmaları, S. 18, s. 

115-173. 

HENGİRMEN, Mehmet (1983). Güvâhî Pend-nâme, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları,  
İMAMOĞLU, Ragıp (1965). İyilerin Ahlâkı, Ankara: Doğuş Matbası. 

İPEKTEN, Haluk (1974). Karamanlı Nizâmî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı, Ankara: Sevinç Matbaası. 

İZGİ, Cevat (1997). Osmanlı Medreselerinde İlim, C. 1, İstanbul: İz Yayıncılık. 
KARAİSMAİLOĞLU, Adnan (1999). “Hüseyin Vâiz-i Kâşifî”, DİA, C. 19, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s.16-18. 

KILIÇ, Filiz (hzl.) (2010).  Âşık Çelebi Meşâirü’ş- şuarâ, İstanbul: İstanbul Araştırma Enstitüsü. 

KRAFFT, Albrecht (1842). Die Arabischen, Persischen und Turkichen Handschrifte der K. K Orientalishen Akademie zu Wien, Wien. 
Kur’ân-ı Kerîm Meâli (2007). hzl. Halil Altuntaş, Muzaffer Şahin, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. 

KOCAER, Sibel (2009). Pendnâme-i Azmî’nin Osmanlı Nasihatnâme Geleneğindeki Yeri,  Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Bilkent 

Üniversitesi. 
KÜÇÜK, Sabahattin (1994). Bâkî Dîvânı Tenkitli Basım, Ankara: TDK Yayınları. 

LEVEND, Agâh Sırrı (1972). “Dinî Edebiyatımızın Başlıca Ürünleri”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, s. 35-80.  

LEVEND, Agâh Sırrı (1963). “Ümmet Çağında Ahlâk Kitaplarımız”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, s. 89-115. 
Mehmet Ali Aynî (1939). Türk Ahlâkçıları, İstanbul.  

Mısır Millî Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu, I-V, 1987-1992. 

el-Münâvî (1994). Feyzü’l Kadir, Beyrut.  
ONUR, Naci (1991). Yusuf u Züleyhâ Hamdî, Ankara: Akçağ Yayınları. 



- 258 - 

 

ÖNDER, Mustafa-BULUT, Hüseyin (2013). “Temel Dinî Değerler ve Değerler Eğitimi”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 

6, S. 1, s. 15-32. 

PEİPER, Rudolph (1848). Kapitel vo der Freigebigkeit von Pir Mohammed Bin Pir Ahmed Bin Chalil aus Brussa, Breslau.  

PEKER, Osman (2010). Hocazâde Abdülaziz Efendi ve Ahlâk-ı Muhsinî Tercümesi (İnceleme- Metin vr. 61a-165b), Yayımlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi, Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

PERTSCH, Wilhem (1875). Die Orientalischen Handschiften der Herzoglichen Bibliotek zu Gotha, Zweiter Theil: Die Türkischen Handschrifen, 
Müchen. 

ROSSİ, Ettore (1953). Elenco Dei Manoscritti Turchi Della Biblioteca Vaticana, Vatikan.  

SEVGİ, Ahmet (2001). “Azmî’nin Hadîs-i Erba‘în Tercümesi”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları 
Dergisi, S. 9, s. 107-132. 

SOLMAZ, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşenü’ş-şuarâ, Ankara: AKM Yayınları.  

SUNGURHAN, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-şu’arâ, Tenkitli Metin B, Kültür Bakanlığı e-kitap. 
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 (erişim tarihi: 27.11.2015) 

SUNGURHAN, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî Tezkiretü’ş-şu’arâ, Kültür Bakanlığı e-kitap, 

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10733,metinpdf.pdf?0 (erişim tarihi: 27.11.2015) 
ŞAHİNOĞLU, M. Nazif (1989). “Ahlâk-ı Muhsinî”, DİA, C.2, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s.17. 

KURNAZ, Cemal-TATÇI, Mustafa (hzl.) (2000). Bursalı Mehmet Tahir Osmanlı Müellifleri, C. II (İstanbul, 1333’ten tıpkıbasım, kısaltması: OSM), 

Ankara: Bizim Büro Yayınları.  
KURNAZ, Cemâl-TATÇI, Mustafa (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman Tuhfe-i Nâ’ilî, C. II, Ankara: Bizim Büro Yayınları. 
TARLAN, Ali Nihat (1992). Hayâlî Divanı, Ankara: Akçağ Yayınları. 

TARLAN, Ali Nihat (1992). Necatî Beg Divanı, Ankara: Akçağ Yayınları. 
YAZICI, Kubilay (2006). “Değerler Eğitimine Genel Bir Bakış”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 19, s. 499-552. 

YENİTERZİ, Emine (2007). “Anadolu Türk Edebiyatında Ahlâkî Mesneviler”, Türkiye Araştırmalan Literatür Dergisi, C. 5, S. 10, s. 433-468. 

YILMAZ, Mehmet (2013). Kültürümüzde Ayet ve Hadisler, İstanbul: Kesit Yayınları.  
ZÜLFE, Ömer, On Altıncı Yüzyıl Şairi Selîkî ve Şiirleri, Kültür Bakanlığı e-kitap. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10649,girismetinpdf.pdf?0 

(erişim tarihi: 30.05.2015) 

 

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10733,metinpdf.pdf?0
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10649,girismetinpdf.pdf?0

