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Fert ve toplumu eðitmek,

devlette dirlik ve düzenliði saðlamak
amacýyla yazýlan eserlerin

genel adý.
˜ ™

Dürüst ve ahlâklý fertlerin oluþturduðu
duyarlý bir toplum meydana getirebilmek
için öðüt verici türde eserlere her kültürde
rastlanýr. Genellikle semavî dinlerin ve ah-
lâk felsefecilerinin bu konuda ortaya koy-
duðu ilkeler bu tür eserlerin yazýlmasýna
zemin hazýrlamýþtýr. Bu hususta Arap ve
Ýran geleneðinde de pek çok eserin kale-
me alýndýðý bilinmektedir. Türkler’in nasi-
hat kitaplarý yazmalarý ise müslüman ol-
duktan sonraki dönemlere rastlar. Þair ve
müellifleri bu konuya yönlendiren baþlýca
etken Ýslâm dininin nasihat dini olduðunu
vurgulayan âyet ve hadislerdir (bk. NASÝ-
HAT).

Nasihatnâmeler (pendnâmeler) genelde
ahlâkî -didaktik eserlerdir. Ýslâm toplum-
larý teorik ahlâktan ziyade ahlâkýn uygula-
masýna önem vermiþler, dinin emir ve ya-
saklarý ile gelenek ve töre ahlâký içinde
yapýlmasý veya yapýlmamasý gereken dav-
ranýþlarý konu alan nasihatnâme türü ki-
taplarýn telifi doðrultusunda gayret sar-
fetmiþlerdir. Yazarlarýn kendi gözlemleri,
bilimsel çalýþmalarý ve kültürel birikimle-
rinin yer aldýðý bu eserlerde öðüt verilir-
ken âyet ve hadislerden, atasözleri ve ve-
cizelerden yararlanýlýr, ayrýca muhtelif hi-
kâyeler anlatýlýp kýssadan hisse alýnmasý
öðütlenir.

Toplumlarýn daha çok çözülme dönem-
lerinde kaleme alýnan nasihatnâmelerde
bozulma emâresi gösteren alanlarda çö-
züm önerileri içeren nasihatlere yer veril-
miþtir. Tarihî süreçte þartlarýn ve anlayýþ-
larýn deðiþmesiyle nasihatnâmelerin muh-
tevasýnda da farklýlýklar görülür. Her de-
virde geçerli olan hak, adalet, doðruluk,
cömertlik, yardým severlik vb. evrensel ah-
lâk deðerleri yanýnda bu tür kitaplarda

toplumlarýn çaðdan çaða ferdî veya dev-
let merkezli düþünceleri, yükselme ve çö-
zülmeye götüren anlayýþlar, dinî ve tasav-
vufî hayatýn algýlanýþý, görgü kurallarýnda-
ki farklýlaþmalar, din ve kültürler arasý et-
kileþimler, 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 eserle-
ri dinî, siyasî, tasavvufî, içtimaî vb. þeklinde
tasnif etmek mümkündür. Çeþitli meslek
yahut ilim dallarýný ilgilendiren nasihatnâ-
melerle bu dallarýn belli oranlarda yer al-
dýðý eserler de mevcuttur. Ýslâm filozofla-
rýnýn amelî ve medenî ilimleri sýnýflandýrýr-
ken ahlâk ve siyaseti birer disiplin kabul
etmeleri bu türün geliþip zenginleþmesi-
ni 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 sayýlabi-
lir.

Daha çok âdâb-ý muâþeret kitabý niteli-
ðinde tertip edilen nasihatnâmelerle (Âlî
Mustafa Efendi’nin Mevâidü’n-nefâis fî ka-
vâidi’l-mecâlis’i gibi) devletteki çözülme-
yi konu edinen siyasetnâmeler (Lutfî Pa-
þa’nýn Âsafnâme’si gibi) nazarî meselele-
re aðýrlýk verirken menâkýbnâmeler tarikat
büyüklerinin hayatý ile tasavvufî terbiyeye
önem verir (Ahmed Eflâkî’nin Menâšýbü’l-
£ârifîn’i gibi). Telhis veya lâyihalar ise as-
kerî ve politik tehlikeleri bertaraf etmeye
yönelik nasihatleri ihtiva eder (Hezarfen
Hüseyin Efendi’nin Telhîsü’l-beyân’ý gibi).

Doðu toplumlarýnda, Pehlevîce’de Pan-
çatantra diye bilinen fabl türü eserin Ýb-
nü’l-Mukaffa‘ tarafýndan Kelîle ve Dim-
ne adýyla Arapça’ya tercüme edilmesinden
sonra bu türün örnekleri hýzla çoðalmýþ-
týr. Câhiz’e nisbet edilen et-Tâc fî aÅlâ-
ši’l-mülûk bunlarýn önemli bir örneðidir.
Yûsuf Has Hâcib’in Kutadgu Bilig’i, Nizâ-
mülmülk’ün Siyasetnâme’si bu tür nasi-
hatnâmelerin en olgun örneklerinden sa-
yýlýr. Nasihatnâmelerin Ýslâm kültür coð-
rafyasýndaki en meþhur örneði ise Ferî-
düddin Attâr’a nisbet edilen Pendnâme’-
dir.

Anadolu’daki ilk nasihatnâme örnekle-
ri XIII. yüzyýlda görülmeye baþlar. Yûnus
Emre’nin Risâletü’n-nushiyye’si ile Ah-
med Fakih’in Çarhnâme’si bunlardandýr.

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, “Se-
nin sayende Allah’ýn bir kiþiye doðru yolu
nasip etmesi, üzerine güneþin doðduðu bü-
tün þeylerden daha deðerlidir” meâlindeki
hadisini hatýrlatýr (Edebü’d-dünyâ ve’d-
dîn, s. 93).

Ýslâm âlimleri nasihatin usul ve âdâbýyla
ilgili bazý ilkeler benimsemiþtir. Ýbn Hibbân,
nasihatin bazan tepkiyle karþýlanabilece-
ðini söyleyerek yalnýz kabule yatkýn olan
kiþiye nasihatte bulunmayý öðütler. Esa-
sen nasihate teþekkür etmeyene öðüt ver-
mek 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). Mâ-
verdî, nasihat edenin asýl görevinin muha-
tabýn iyiliði için çaba göstermek olduðunu,
mutlaka sonuç almak gibi bir görevinin bu-
lunmadýðýný söyler (Edebü’d-dünyâ ve’d-
dîn, s. 293). Ýbn Hazm, nasihatin baþlan-
gýçta gizli ve dolaylý ifadelerle yapýlmasýnýn
uygun olacaðýný belirtir, fakat muhatap ka-
palý sözlerden anlayacak düzeyde deðilse
açýk ifadeler kullanmak gerekir. Bir konu-
da bir kere nasihatte bulunmak farzdýr,
ikincisi uyarýdýr, üçüncüsü eziyet yerine ge-
çer. Ancak konu dinin esaslarýyla ilgili ise
muhatabýn hoþuna gitsin veya gitmesin
tekrar tekrar nasihatte bulunmak gere-
kir (el-AÅlâš ve’s-siyer, s. 44). Ýslâm ahlâk-
çýlarý, “Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz”
meâlindeki hadisi de (Müsned, IV, 118,
119; Buhârî, “Edeb”, 80) göz önüne alarak
nasihati tatlý dille yapmanýn gereði üzerin-
de önemle durmuþlar, öðüt verirken yu-
muþak 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 bu-
lunmak peygamberlerin usulüne aykýrýdýr
(ayrýca bk. DA‘VET; ÝRÞAD; VAAZ).
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tan Süleyman çaðý þairlerinden Askerî’-
nin cinsel muhtevalý Pendnâme’si, Zaîfî
Pîr Mehmed’in Bâð-ý Behiþt adlý Bostân
tercümesiyle 1714 beyitlik Bostân-ý Nesâ-
yih adlý Pendnâme-i Attâr tercümesi,
Bihiþtî Ramazan Efendi’nin Heþt Bihiþt’i
(nþr. Emine Yeniterzi, Ýstanbul 2001) ve
Cemâlî’nin Risâle-i Durûb-ý Emsâl’i XVI.
yüzyýlýn önemli nasihatnâmeleri arasýnda
sayýlýr. Yüzyýlýn sonuna doðru nasihat ki-
taplarýnýn sayýsýnda artýþ görülür. Þemsed-
din Sivâsî’nin sembolik mesnevisi Mir’â-
tü’l-ahlâk ve miþkâtü’l-eþvâk’ý, tasav-
vufî muhteva ile kaleme alýp çiçekleri ko-
nuþturduðu Gülþen-âbâd’ý (nþr. Hasan
Aksoy, Ýstanbul 1990) ve dinî konularda
yazdýðý Nasîhatnâme adlý küçük mesne-
visi bunlardandýr. Ayný dönemde Emîrî ad-
lý bir þair de Gülþen-i Ebrâr ve Mir’âtü’l-
ebrâr ile Muhtârü’l-ahyâr (Sa‘dî’nin Bos-
tân’ýnýn tercümesi) adlý iki nasihatnâme
yazmýþtýr. Bu yüzyýlýn son nasihat kitabý Âlî
Mustafa Efendi’nin Nushatü’s-selâtîn’ini-
dir.

XVII. yüzyýlda nasihat kitaplarýnda dinî,
ahlâkî, tasavvufî konular yanýnda özellikle
devlet ve yönetim sorunlarýnýn aðýrlýk ka-
zandýðý görülür. Devlet iþlerinde aksamala-
rýn meydana geldiðini, “kanûn-ý kadîm”in
bozulduðunu, “selâtîn-i mâziye”nin sona
erdiðini söyleyen müelliflerin (Öz, s. 103-
108) kaleme aldýðý nasihatnâmelerde da-
ha ziyade yönetimi ilgilendiren hususlar
iþlenmiþtir. Sâfî Mustafa Efendi’nin Gül-
þen-i Pend’i bilhassa meslek ahlâkýyla il-
gili öðütler içerir. Hasan Kâfî Akhisârî’nin
kendisine ait Arapça eserin tercümesi olan
Usûlü’l-hikem fî nizâmi’l-âlem’i, Veysî’-
nin Hâbnâme’si, Koçi Bey’in Risâle’si, IV.
Murad’ýn musâhiblerinden Aziz Efendi’nin
Kånunnâme-i Sultânî’si, Kâtib Çelebi’nin
Düstûrü’l-amel li-ýslâhi’l-halel’i, Hezar-
fen Hüseyin Efendi’nin Telhîsü’l-beyân fî
kavânîni Âli Osmân’ý bu dönemin çok
sayýdaki nasihatnâmesinden bazýlarýdýr.

XVIII. yüzyýlda nasihatnâme türünün
Türk edebiyatýndaki en meþhur eserini Nâ-
bî yazmýþtýr. Müellif, 712 beyitlik Hayriy-
ye’sinde Osmanlý Devleti’nin aksayan yön-
lerini, bozulan toplum yapýsýný, deðiþen an-
layýþlarý, insan iliþkilerini eleþtirir ve genç-
lere öðütler verirken “örnek insan” mode-
lini çizmeye çalýþýr. Defterdar Sarý Mehmed
Paþa’nýn Nesâyihu’l-vüzerâ ve’l-ümerâ’-
sý, Seyyid Mehmed Emrullah Emîrî’nin Na-
sîhatnâme-i Emîrî’si, Akhisarlý Vassâf Ab-
dullah Efendi’nin Hayâl-i Behcet-âbâd
adlý mesnevisi, Diyarbekirli Seyyid Ahmed
Mürþidî Efendi’nin Pend-i Mürþidî’si, Na-
îmüddin Týmýþvarî’nin Silk-i Cevâhir’i ve

Sünbülzâde Vehbî’nin Lutfiyye’si bu yüz-
yýldaki nasihatnâmelerden bazýlarýdýr.

XIX. yüzyýlda nasihat kitaplarý eskisi ka-
dar revaçta olmayýp kýsa manzumeler þek-
linde kaleme alýnmýþtýr. Erzurumlu Meh-
med Þerîfî’nin 1810 yýlýnda tamamlanan
Pend-i Gülistân-ý Þerîf’i bu yüzyýlýn kitap
hacmindeki tek nasihatnâmesidir. Cum-
huriyet devrinde nasihatnâme türü eser-
ler önemini tamamen yitirmiþtir. Ali Fuat
Baþgil’in Gençlerle Baþbaþa adlý kitabý
modern bir nasihatnâme olarak deðerlen-
dirilebilir. Batý kaynaklý NLP (Neura Linguis-
tik Programming) kitaplarý yeniden “yetkin
birey”i (insân-ý kâmil) ortaya çýkarma ama-
cýna yönelik popüler öðütlerle doludur.
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XIV. yüzyýlda ilk nasihatnâme Hoca Me-
sud’un, Sa‘dî-i Þîrâzî’nin Bostân adlý ese-
rinden seçip nazmen tercüme ettiði Fer-
hengnâme-i Sa‘dî’dir. Bu yüzyýlda Süley-
man adlý bir þair tarafýndan yazýlan ve 203
beyitlik kýsmý elde bulunan nasihatnâme
ile (Çelebioðlu, s. 94) Emîr Sultan münte-
siplerinden Aydýnlý Mürîdî’nin Pend-i Ri-
câl adlý eseri de önemlidir. XV. yüzyýla ait
bilinen ilk nasihatnâme Hurûfî þairi Refîî’-
nin 1451 beyitlik Beþâretnâme’sidir (Meh-
met Yiðit, Refi’î’nin Beþaretnâmesi, Dilbil-
gisi -Karþýlaþtýrmalý Metin-Sözlük, doktora
tezi, 1986, Yüzüncü Yýl Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü). Kitap Fazlullah-ý Hu-
rûfî’nin eserlerinden etkilenilerek kaleme
alýnmýþtýr. Ahmed-i Dâî’nin Farsça’dan ter-
cüme ettiði 115 beyitlik Vasiyyet-i Nû-
þirevân-ý Âdil be-Pusereþ, Türk edebiya-
týnda daha sonra olgun örnekleri ortaya
çýkacak olan çocuklara yönelik eserlerin
ilk örneðidir. Sinan Paþa’nýn Maârifnâme
(Ahlâknâme) isimli mensur nasihatnâme-
si bu dönemde çok itibar görmüþtür. Fâ-
tih Sultan Mehmed devri þairlerinden Gül-
þenî-i Saruhânî’nin yazdýðý Dilgüþâ hikâ-
yelerin de yer aldýðý bir nasihat kitabý olup
Râznâme, Pendnâme, Esrarnâme gibi
adlarla da bilinir. Dede Ömer Rûþenî’nin
terciibend þeklindeki nasihatnâmesi, Ger-
miyanlý Yetîmî’nin doksan dokuz beyitlik
Ýbretnâme’si ile Þeyh Eþref’in çocuk ter-
biyesine iliþkin Nasîhatnâme’si de bu yüz-
yýla ait örneklerdendir.

XVI. yüzyýlda Türk edebiyatýnýn diðer
alanlarýnda olduðu gibi nasihatnâme tü-
ründe de büyük bir zenginlik görülmekte-
dir. Yüzyýlýn baþýnda adý bilinmeyen bir þai-
rin II. Bayezid ümerâsýndan Yâkub Bey’e it-
haf ettiði Nasîhat-i Günahkâr’ý dinî muh-
tevalý olup Divân-ý Günahkâr ve Sefer-
nâme-i Günahkâr adlarýyla da anýlýr. Der-
viþ Þemseddin’in Yavuz Sultan Selim’e sun-
duðu Dehmurg adlý mesnevi önemli bir
nasihatnâme olup eserde anlatým kuþlar
arasýnda geçen fabller þeklinde sürer (bk.
bibl.). Þah Ýsmâil’in Nasîhatnâme’si, Ka-
ramanlý Þeyh Cemâlî’nin mensur Nesâyi-
hu’s-sûfiyye fi’l-mevâizi’d-dîniyye’si ve
Ýbrâhim Gülþenî’nin 196 beyitlik mesnevi
þeklindeki nasihatnâmesi de bu yüzyýlýn
ilk çeyreðindeki nasihat kitaplarýndandýr.
Geyveli Güvâhî’nin 2133 beyitlik Pendnâ-
me’si çok sevilmiþ bir eser olup içinde 500
kadar atasözü, Nasreddin Hoca fýkralarý ve
fabller de yer alýr (nþr. Mehmet Hengirmen,
Ankara 1983). Hýzrî’nin Âb-ý Hayât’ý (Sü-
leymaniye Ktp., Hacý Mahmud, nr. 3503,
3636), Muhyî’nin Pendnâme-i Þâhî olarak
da bilinen Manzûme-i Týbb’ý, Kanûnî Sul-


