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dýðý görülür. Daha önceki müellifler neshi
sadece Kur’an’la iliþkilendirip nesih âyetlerini mushaf sýrasýna göre ele alýrken Ebû
Ubeyd neshi hadis malzemesine de uygulamýþ ve âyetleri fýkýh baþlýklarýna göre sýralayarak ilk asýrlarda geliþen nesih çalýþmalarýnýn vardýðý noktayý ortaya koymuþtur.
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Sözlükte “bir þey saf, halis olmak, kötülük ve bozukluktan uzak bulunmak; iyi niyet sahibi olmak ve baþkasýnýn iyiliðini istemek” anlamlarýndaki nush kökünden türeyen nasîhat kelimesi “baþkasýnýn hata ve
kusurunu gidermek için gösterilen çaba;
iyiliði teþvik, kötülükten sakýndýrmak üzere verilen öðüt; baþkasýnýn faydasýna ya da
zararýna olan hususlarda bir kimsenin onu
aydýnlatmasý ve bu yönde gösterdiði gayret” mânalarýnda kullanýlmaktadýr (Râgýb
el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “nsh” md.; etTa£rîfât, “en-Nasîha” md.; Lisânü’l-£Arab,
“nsh” md.; M. Tâhir Ýbn Âþûr, VIII/2, s. 193194). Kaynaklarda nasihat daha umumi
olarak kiþinin inanç, ibadet ve her türlü
iyiliklerdeki dürüstlük ve samimiyetini ifade edecek þekilde açýklanmaktadýr. Bununla birlikte sadece sözle yapýlan irþad ve
uyarýlara nasihat denildiði, sözlü olmayan
uyarýlar için kelimenin ancak istiare yoluyla kullanýlabileceði belirtilmektedir (Lisânü’l-£Arab, “nsh” md.).
Kur’ân-ý Kerîm’de nasihat kelimesinin
on iki âyette isim ve fiil þeklinde türevleri
geçmektedir (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem,
“nsh” md.). Hadislerde ise hem nasihat
kelimesi hem türevleri sýkça kullanýlmýþtýr
(Wensinck, el-Mu£cem, “nsh” md.). Özürlü,
hasta veya savaþ masraflarýný karþýlayacak maddî güçten yoksun olanlarý savaþa
katýlmaktan muaf tutan bir âyette (et-Tevbe 9/91) bunlarýn Allah ve resulü için nasi408

hat faaliyetinde bulunmalarý halinde sorumlu tutulmayacaklarý ifade edilmektedir.
Bu âyet Kur’an’ýn, nasihati müslümanlar
için görev saymasý yanýnda özürlülerin de
bazý faaliyetlere katýlarak faydalý hizmetler verebileceklerini göstermesi bakýmýndan dikkat çekicidir. Þevkânî, âyetteki “Allah için nasihat”in öncelikle “Allah’ýn kullarýna nasihat etme” anlamýna geldiðini, ayrýca Allah’a iman edip O’nun dinine göre
yaþama, Allah yolunda cihad edenleri destekleme ve müslümanlarýn düþmanlarýna
hiçbir þekilde destek olmama þeklindeki
görevleri de içerdiðini belirtmiþ; “Allah’ýn
resulü için nasihat”i de onun peygamberliðini ve getirdiði dinin hükümlerini tasdik
edip bütün emir ve yasaklarýna uyma, dostuna dost, düþmanýna düþman olma diye
açýklamýþtýr (Fet¼u’l-šadîr, II, 446).
Geçmiþ kavimler ve peygamberlere dair
bilgilerin yer aldýðý A‘râf sûresindeki bazý
âyetlerde (7/62, 68, 79, 93) Nûh, Hûd, Sâlih
ve Þuayb’ýn peygamber olarak gönderildikleri kavimlerine ilâhî emirleri duyurduktan sonra hemen hemen ayný ifadelerle
kendilerinin Allah’ýn mesajlarýný teblið ettiklerini ve onlara nasihatçi olduklarýný
söyledikleri anlatýlmaktadýr. Bu âyetlerde
peygamberlerin temel görevlerinin teblið ve nasihat kavramlarýyla ifade edilmiþ olmasý bu iki kavramýn geniþ bir içeriðe sahip olduðunu göstermektedir. Nasihat kelimesinin muhteva zenginliðini daha açýk þekilde anlatan bir hadislerinde
Resûl-i Ekrem -bazý rivayetlere göre önemini vurgulamak için üç defa tekrar ederek- “Din nasihattir” demiþ, çevresindekilerin, “Kim için?” diye sormalarý üzerine,
“Allah için, O’nun kitabý için ve O’nun elçisi için, müslümanlarýn yöneticileri ve onlarýn umumu için” demiþtir (Müsned, I,
351; Buhârî, “Îmân”, 42; Müslim, “Îmân”,
95). Nevevî bunun geniþ muhtevalý bir hadis olduðunu söyler (Þer¼u Müslim, II, 37).
Ebû Dâvûd bu hadisi, “Helâl belli, haram
da bellidir ...” (Buhârî, “Îmân”, 39; Müslim,
“Müsâkat”, 107; Ebû Dâvûd, “Büyû.”, 3);
“Zarar görmek de yok, zarara zararla karþýlýk vermek de yok” (Müsned, I, 313); “Ameller niyetlere göredir” (Buhârî, “Îmân”, 41;
Müslim, “Ýmâre”, 155; Ebû Dâvûd, “Talâk”,
11); “Size neyi yasakladýysam ondan uzak
durun ve size neyi emrettiysem onu gücünüz yettiðince yapmaya çalýþýn” (Müsned, II, 196, 247, 268; Müslim, “Hac”, 412)
meâlindeki hadislerle birlikte fýkhýn temelini oluþturduðunu söyler (Ýbn Receb, s. 6).
Nevevî’nin zikrettiði bir yoruma göre hadisteki Allah için nasihat ifadesi, sahih bir

tevhid inancýna sahip olup Allah’a ihlâsla
kulluk etmeyi ve her türlü fenalýktan kaçýnmayý, bu hususta kiþinin öncelikle kendi kendinin nasihatçisi olmasýný; Allah’ýn
kitabý için nasihat Kur’an’ýn Allah kelâmý
olduðunu tasdik edip emirlerini uygulamayý, ayrýca insanlarý buna davet etmeyi;
Allah’ýn resulü için nasihat, Hz. Peygamber’in nübüvvet ve risâletine inanýp emirlerine ve yasaklarýna uymayý; yöneticiler
için nasihat hak yolda olanlara itaat edip
destek vermeyi, gerektiðinde onlara hatalarýný göstermeyi, nasihat ve uyarýda bulunmayý, iyiliðe çaðýrmayý; müslümanlarýn umumu için nasihat ise din ve dünya
ile ilgili konularda onlarý iyi ve faydalý iþlere yöneltmeyi, dinleriyle ilgili bilmedikleri
konularda eðitmeyi, onlara iyiliði emredip
kötülükten alýkoymayý ifade etmektedir
(Þer¼u Müslim, II, 37-39). Hadislerde yöneticilere ve yüksek mevkideki diðer kimselere nasihat konusuna özel bir önem verildiði görülür (meselâ bk. Müsned, II, 327,
360; III, 225; Ýbn Mâce, “Menâsik”, 76; Ebû
Dâvûd, “Edeb”, 125).
Ýslâm âlimlerine göre nasihat farz-ý kifâyedir. Hz. Peygamber, müslümanýn müslüman üzerindeki haklarýndan birinin de
yüzüne karþý nasihatte bulunmasý veya gýyabýnda onun iyiliðini istemesi olduðunu
belirtmiþ (Tirmizî, “Edeb”, 1; Nesâî, “Cenâ,iz”, 52), özellikle kendisine nasihat edilmesini isteyenin bu talebine karþýlýk verilmesini emretmiþtir (Müsned, II, 372; III,
418-419; Buhârî, “Büyû.”, 68). Buhârî þârihi Ýbn Battâl el-Kurtubî’ye göre nasihat
farz olup gücü yeten herkes eðer nasihatine uyulacaðýný tahmin ediyor ve kendisine bir zarar gelmeyeceðini düþünüyorsa
bu görevi yerine getirmelidir. Bunu yapan
mükâfat kazanýr, diðer müslümanlar da bu
sayede sorumluluktan kurtulur (Nevevî, II,
39). Ebû Hâtim el-Büstî, “Din nasihattir” hadisini zikrettikten sonra, Resûl-i Ekrem’in
müslümanlarla biatlaþýrken namaz kýlýp zekât vermeleri yanýnda diðer müslümanlara karþý dürüst ve samimi davranmalarý
hususunda onlardan söz aldýðýna (Buhârî,
“Îmân”, 42; Müslim, “Îmân”, 97, 99) dikkat
çekmiþ, herkesin insanlara iyi niyetle yaklaþmasýnýn bir görev olduðunu belirtmiþ
ve bu anlamda nasihati bir dostluk þartý
olarak deðerlendirmiþtir. Ancak nasihat
eden kiþi kendini muhatabýndan daha fazla nasihate yetkili görmemelidir. Ýbn Hibbân’ýn naklettiðine göre Hasan-ý Basrî bir
müslümaný diðerinin parçasý ve kardeþi
saymýþ, kardeþinde beðenmediði bir davranýþý görmesi halinde ona nasihat etme-
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sini ve yanlýþýný düzeltmesini söylemiþtir
(Rav²atü’l-£ušalâß, s. 194-195). Mâverdî de
nasihatin öneminden söz ederken Resûl-i
Ekrem’in Hz. Ali’ye hitaben söylediði, “Senin sayende Allah’ýn bir kiþiye doðru yolu
nasip etmesi, üzerine güneþin doðduðu bütün þeylerden daha deðerlidir” meâlindeki
hadisini hatýrlatýr (Edebü’d-dünyâ ve’ddîn, s. 93).
Ýslâm âlimleri nasihatin usul ve âdâbýyla
ilgili bazý ilkeler benimsemiþtir. Ýbn Hibbân,
nasihatin bazan tepkiyle karþýlanabileceðini söyleyerek yalnýz kabule yatkýn olan
kiþiye nasihatte bulunmayý öðütler. Esasen nasihate teþekkür etmeyene öðüt vermek çorak araziye tohum saçmak gibidir.
Nasihati kabule yanaþmayanlar genellikle
kendilerini beðenmiþ kimselerdir. Ayrýca
nasihat gizli yapýlmalýdýr. Usulüne uygun
bir nasihat insanlar arasýnda sevgi, saygý
ve dostluðu geliþtirir, kardeþlik baðlarýný
güçlendirir (Rav²atü’l-£ušalâß, s. 196). Mâverdî, nasihat edenin asýl görevinin muhatabýn iyiliði için çaba göstermek olduðunu,
mutlaka sonuç almak gibi bir görevinin bulunmadýðýný söyler (Edebü’d-dünyâ ve’ddîn, s. 293). Ýbn Hazm, nasihatin baþlangýçta gizli ve dolaylý ifadelerle yapýlmasýnýn
uygun olacaðýný belirtir, fakat muhatap kapalý sözlerden anlayacak düzeyde deðilse
açýk ifadeler kullanmak gerekir. Bir konuda bir kere nasihatte bulunmak farzdýr,
ikincisi uyarýdýr, üçüncüsü eziyet yerine geçer. Ancak konu dinin esaslarýyla ilgili ise
muhatabýn hoþuna gitsin veya gitmesin
tekrar tekrar nasihatte bulunmak gerekir (el-AÅlâš ve’s-siyer, s. 44). Ýslâm ahlâkçýlarý, “Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz”
meâlindeki hadisi de (Müsned, IV, 118,
119; Buhârî, “Edeb”, 80) göz önüne alarak
nasihati tatlý dille yapmanýn gereði üzerinde önemle durmuþlar, öðüt verirken yumuþak ve nazik olmayý konuþmayla ilgili
edep kurallarý arasýnda zikretmiþlerdir.
Zira sert ve mütehakkim tavýrla yapýlan
nasihat üzüntü ve nefret uyandýrýr. Ýbn
Hazm’a göre muhatapta eziyet ve nefret
uyandýracak þekilde vaaz ve nasihatte bulunmak peygamberlerin usulüne aykýrýdýr
(ayrýca bk. DA‘VET; ÝRÞAD; VAAZ).
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Fert ve toplumu eðitmek,
devlette dirlik ve düzenliði saðlamak
amacýyla yazýlan eserlerin
genel adý.
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Dürüst ve ahlâklý fertlerin oluþturduðu
duyarlý bir toplum meydana getirebilmek
için öðüt verici türde eserlere her kültürde
rastlanýr. Genellikle semavî dinlerin ve ahlâk felsefecilerinin bu konuda ortaya koyduðu ilkeler bu tür eserlerin yazýlmasýna
zemin hazýrlamýþtýr. Bu hususta Arap ve
Ýran geleneðinde de pek çok eserin kaleme alýndýðý bilinmektedir. Türkler’in nasihat kitaplarý yazmalarý ise müslüman olduktan sonraki dönemlere rastlar. Þair ve
müellifleri bu konuya yönlendiren baþlýca
etken Ýslâm dininin nasihat dini olduðunu
vurgulayan âyet ve hadislerdir (bk. NASÝHAT).
Nasihatnâmeler (pendnâmeler) genelde
ahlâkî - didaktik eserlerdir. Ýslâm toplumlarý teorik ahlâktan ziyade ahlâkýn uygulamasýna önem vermiþler, dinin emir ve yasaklarý ile gelenek ve töre ahlâký içinde
yapýlmasý veya yapýlmamasý gereken davranýþlarý konu alan nasihatnâme türü kitaplarýn telifi doðrultusunda gayret sarfetmiþlerdir. Yazarlarýn kendi gözlemleri,
bilimsel çalýþmalarý ve kültürel birikimlerinin yer aldýðý bu eserlerde öðüt verilirken âyet ve hadislerden, atasözleri ve vecizelerden yararlanýlýr, ayrýca muhtelif hikâyeler anlatýlýp kýssadan hisse alýnmasý
öðütlenir.
Toplumlarýn daha çok çözülme dönemlerinde kaleme alýnan nasihatnâmelerde
bozulma emâresi gösteren alanlarda çözüm önerileri içeren nasihatlere yer verilmiþtir. Tarihî süreçte þartlarýn ve anlayýþlarýn deðiþmesiyle nasihatnâmelerin muhtevasýnda da farklýlýklar görülür. Her devirde geçerli olan hak, adalet, doðruluk,
cömertlik, yardým severlik vb. evrensel ahlâk deðerleri yanýnda bu tür kitaplarda

toplumlarýn çaðdan çaða ferdî veya devlet merkezli düþünceleri, yükselme ve çözülmeye götüren anlayýþlar, dinî ve tasavvufî hayatýn algýlanýþý, görgü kurallarýndaki farklýlaþmalar, din ve kültürler arasý etkileþimler, resmî ve sivil toplumun deðer
yargýlarý, yöneten ile yönetilenlerin ahlâkî
tavýrlarý gibi geliþim ve deðiþim süreçleri
izlenebilir.
Nasihat konulu kitaplar arasýnda halk
için yazýlanlarýn yanýnda aydýnlara yönelik
edebî deðer taþýyanlar da vardýr. Bu eserleri dinî, siyasî, tasavvufî, içtimaî vb. þeklinde
tasnif etmek mümkündür. Çeþitli meslek
yahut ilim dallarýný ilgilendiren nasihatnâmelerle bu dallarýn belli oranlarda yer aldýðý eserler de mevcuttur. Ýslâm filozoflarýnýn amelî ve medenî ilimleri sýnýflandýrýrken ahlâk ve siyaseti birer disiplin kabul
etmeleri bu türün geliþip zenginleþmesini saðlamýþtýr. Konusu doðrudan nasihat
olmayan ve nasihatnâme adýný taþýmayan
kitaplarda insanlara öðüt veren hikâye,
anlatým ve bölümler bulunabilir. Mevlânâ’nýn Me¦nevi’si, Sa‘dî-i Þîrâzî’nin Gülistân
ve Bostân’ý gibi insanlarý öðütlerle eðitmek
amacý taþýyan daha pek çok eser sayýlabilir.
Daha çok âdâb-ý muâþeret kitabý niteliðinde tertip edilen nasihatnâmelerle (Âlî
Mustafa Efendi’nin Mevâidü’n-nefâis fî kavâidi’l-mecâlis ’i gibi) devletteki çözülmeyi konu edinen siyasetnâmeler (Lutfî Paþa’nýn Âsafnâme ’si gibi) nazarî meselelere aðýrlýk verirken menâkýbnâmeler tarikat
büyüklerinin hayatý ile tasavvufî terbiyeye
önem verir (Ahmed Eflâkî’nin Menâšýbü’l£ârifîn’i gibi). Telhis veya lâyihalar ise askerî ve politik tehlikeleri bertaraf etmeye
yönelik nasihatleri ihtiva eder (Hezarfen
Hüseyin Efendi’nin Telhîsü’l-beyân’ý gibi).
Doðu toplumlarýnda, Pehlevîce’de Pançatantra diye bilinen fabl türü eserin Ýbnü’l-Mukaffa‘ tarafýndan Kelîle ve Dimne adýyla Arapça’ya tercüme edilmesinden
sonra bu türün örnekleri hýzla çoðalmýþtýr. Câhiz’e nisbet edilen et-Tâc fî aÅlâši’l-mülûk bunlarýn önemli bir örneðidir.
Yûsuf Has Hâcib’in Kutadgu Bilig’i, Nizâmülmülk’ün Siyasetnâme’si bu tür nasihatnâmelerin en olgun örneklerinden sayýlýr. Nasihatnâmelerin Ýslâm kültür coðrafyasýndaki en meþhur örneði ise Ferîdüddin Attâr’a nisbet edilen Pendnâme’dir.
Anadolu’daki ilk nasihatnâme örnekleri XIII. yüzyýlda görülmeye baþlar. Yûnus
Emre’nin Risâletü’n-nushiyye’si ile Ahmed Fakih’in Çarhnâme’si bunlardandýr.
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