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Nl\HİFİ'NİN NASİHATÜ'L-VÜZERA'SI 

Mehmet ipşirli.* 

İslam dünyasında devlet adamlarına idari, siyasi, ahlfı,ld tav
siye ve öğütleri ihtiva eden genel olarak siyasetname .. ortak adıyle 
anılan edebi ve tarihi türün çok köklü bir geleneği bulunmakta
dır. Bunlar emirler, mektuplar, direktifler tarzında bir taraftan 
resmi mahiyette, esas itibariyle ise devrin ilim ve kültür adam
larının, aydın ve bürokratlarının milşahade ve tecrübesine daya
narak kaleme aldıkları hususi bir tür olarak. teşekkül etmeye baş
lamıştır1. Daha sonra İslam ve Türk devletlerinde bu t'Qrün Çok 
mükemmel örnekleri ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti'nde ise bil
hassa müesseselerin bozulma temayülü gösterdiği XVI. yüzyıl son
lanndan itibaren bu alanda çok mükemmel değişik anlayış, üs
lup ve muhtevada zengin bir edebiyat oluşmaya başlamış bu sa
hada XVII-XVIII. yüzyıllarda bir kısmı anonim~ mükemmel ör
nekler ortaya konulmuştur» . 

.. Bu. sahadaki eserlerden birisi olan Nasihatü'l-vüzera XVII
XVIII. yüzyılın uzun ömürlü, velut eelibi Nahifi Süleyman Efendi~ 

tJ · Prof. Dr., !. ü. Edebiyat Fakilltes1 Arşivcilik Bölümü öğretim üyesi. 
1 Ar.ab ve Fars edebiyatındaki İslam idart edebiyatı için bk. E. C. Bos

worth, «Nasi:hatU'l-mülük», Eiz, !n~ .• VII, 984-9'88. 
2 BunJ.ardan üç anonim te§kJJAt eseri' Yaşar Yücel, (Osmanh Devlet .Te§

kikıtına Dair Kaynaklar, An'kaı-a 1988) taratmdan neıır edllmi.ştir. 
3 Bu sah:a.da.ki çalışmalar hakkında genel blr değerlendirme için bk. Ah· 

ınet Uğur, Osmwıııı Biyaset1~leri, ts. 
· 4 Abdurrahmı)..Iı Şeyh Mı.ı:hyi adında bir valzin og-lu olan Nahifi (1645?-

1738)'nin gençl4~i ve bilha13sa tad'ısili hakkındaki bilgiler son derece sınırlıdır. 

İyi ·bir ta.bsil gördüğti, husO:siyle Araıbça ve Farsçaya v6:kıf olduğu eserlerinde· 
ki dermlikten anlaşılmaktadır. Ayrıca me.şhur hattat Hafız Osman'-dan hat 
dersleri a1mıştır. Çeşitı.i kalem hizmetlerinde bulunmu~. Kavukçu Mehmed Paııa 
1689'da elçi:Ukle İran'a gi:ttı,g-lnde Nahifl'yi :ıtatib olarak yanında götürmüş, 



16 MEHMET İ.PŞİR'Lİ 

tarafından kaleme alınmıştır. Müellif genellikle dini edebiyat ağır
lıklı, mükemmel bir üslupla manzum ve mensur çeşitli eserler yaz
mış», bunlardan birkaçı üzerinde çalışmalar da yapılmıştır:. 

Nasihatü'l-vüzera ınahiyet itibariyle diğerlerinden ayrılan 
mensur bir eserdir. Nahlfi başta Lütfi Paşa Asatnamesi7 olmak 
üzere bu sahadaki literatürden geniş ölçüde yararlanıp kısmen 
de devletin çeşitli kademelerinde kazandığı tecrübelere dayana~ 
rak, siyasetname geleneğine uygun taı·zda, kendine has bir üslüp 

m~şhur İran şehirlerinde devrin tanınmııı üdebasiyle tanışmak imkanı elde et
rcl·ştir. AYın §ekilde 1718 de A<VUsturya-Venedlk devletleriyle· imzalanan Pasa
rof.ca muahedesine Şlkk-ı Sani İbrahim A~a maiyetinde katılmJŞtır. Şıkk-ıSant 
Defterda.rlığına ka:da:r ytlkselen Nahlfi uzun memuriyet hayatından 1725 de ay
rılmı§, 1738 de doksanını aıımıli olarak vefat etmiş, İstanbul'da Tı>pkapı dıııına 
defnedilmi§tir. 

5 Eserleri, Divan, Htıyetü'ı.envar, Mevludii!n-Nebi, HU.'Tetü'n-Nebt, Zuh
m'ı-ahire, Enfii.s·ii/ı.atak., MU!1ı$ume-i Akaid., Mev'i.zatü'n-nüful$, Te·vMa-i HaJc, 
MYrd.ciye, Famleft.i!s-siyam, Adab-ı Ta1·fkat ve Kava'id..-f, Ha1eika:t, lU.sale-i Hıd
-riyye, Mubahasa.-iJ Ka:ı:{J, ve Kader, Me&?ıevi tGrcümesi, Me<:mı.u'a-ı Re8a'·il; R1stııe-i 
Kal:emAye, Ka.s1de-i Bü-rde Tah.mi..si, Banat · Suacı Tahmisi, Kaside-i .Z:.dmiye ~et•h.i, 
Kq,sWe-i Emtıliye Şerhi, Kaside-i Mudarriye TaJır4isi ve Nasihatü'ı-Vüzera o'ta
ı;:a.k sırala.nabili'r. Bilgi için bk. Amil Çelebioğlu, Mınrnevı ~erif ve Manzum 
Me.~n6vi Tercü:mesi, i:sta.nbul 1967, önsöz. 
· · · 6 A. Çelebiog-ıu, Süleyman Nah1fi Hicretü'n-Nebı adlı Mesnevisi, T·iırk

Uüc Araştırmalan Dergisi, (1986), sayı, s. ·53·64; a. mlf, Süleyman Na:h!fi ve 
Fazilet-i Sa.vm Mesnevisi, Di.yanet Dergisi, (1972'), sy. 112·113, s. 342-3GO; Sel
ma Emir, SiLıeymmı Nah'ifi ve Gazelleri, !stanbul 1942, İ. ü. Edebiyat l<"'akültesi 
Türkiyat Ens. Tez., 201; Alaeddhı Kirman, 8iileyma1ı NaMJ'i. Mi'nktye, Mettıı, 
Transk.ri.ps11yon ve Sadeleşttrme, İstanbul 1971, İ. ü. ·Edebiyat FakUltest1 Türkiyat 
Enstitüsü, Tez. nr. 1047; Kenan Seyithanoğlu, Suleymwı Na.h/tfi ve Hicretii.'n· 
Ne.bts~, İstanbul 1970, İ. tt. •Edebiyat Faktiltesi, Türkiyat··Enstitiiaü, Mezuniyet 
tez~ n.r. 982; Melahat Sezgin, Nahijf!nin Addb-ı Tarika:t ve Kaıva/id-i. Hakikat 
(Metin--İnceieme), İstanıbul 1973, !. U. Edebiyat Fakültesi, Türkiyat Enstitüsü, 
Mezuniyet Tezi, nr. 1447; İ. Ss.deddin, NaMji'nin Mf!rd.aiye1$i, İstanbul 1971, 1. ü. 
F~ebiyat Fakültesi, Türkiyat Enstitüsü, Mezuniyet· Tezi, nr. 1089; Abdülkadir 
Ar.pacı, Siileymcm Nahifi Mevlidi. Metiriı-lndeks, İstanbul 1971, İ. iJ. Edebiyat 
Fakill.tesi, Türkiyat Enstitüsü, Mezuniyet Tezi, nr. 1208; A. İrfan Arpay, Na
M/'i. Sü-leyman Efendi, Hayatı Eserleri, EiLebı :B;işüiği ve DW<ı1ıının Tenkid:ıi 

Metni, Konya 1992, Selçuk Üniv. Ttiı•.k. Dili ve Edebiyatı An•abilim Dalı Doktora 
Tezi; Zekeriya Usluer, Sü1eymCJill.. NaM/i, Hayatı, Eserleri ve Hı"lyetu'ı.envarı, 
İstanbul 199'4, M. tt. Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, Tez!. 

· 7 Mübah'at Kütükoğlu, «Lütfi Paşa Asa.fnılmesi», Prof Dr. Bekir Kütük.
oğ1m/mı. Arnıağanı, İstanbul 1991'den a.yrıba:nm. 
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ile bu eseri kaleme almıştır. Eserin nüsha farkları8 ile muhteva 
tahlili ve fikirlerinin orijinalliğinin değerlendirilmesi başka bir 
çalışmanın konusu olarak düşünülüp burada metni verilmeye ça
lışılmıştır. 

ME TİN 

İbtid~-yı umur-ı hasene ve ağ~z-ı ef'al-i müstahsenenin her 
birine ism-i · a'zam-ı il~hi ve tezekkür-i ni'am-i sermedi-i samedi 
ile hamd-i bi-inkis~m ve şükr-i n~-mütenahi iltiz~m olunup ber~ 
veeh-i ta'zim ü teknın sahib-i şer'-i kavim ve h~di-i nehc-i müsta
klm olan Hatemü'n-nebiyyin ve babib-i Rabbi'l-~lemin mukteda 
ve rehberimiz mülteca ve Peygamberimiz şefi'-i refi'ü'l-kadr Mu
hammed Mustafa hazretlerine ve bi't-tab' al ve ashab-ı kirarn ve 
etb~' ve ah bab-ı zevi'l-ihtrramına e'azun-ı levazım-ı saı~t . ü se
lam ve evrad-ı ber-devam ve irad-ı subh u ş!m kılınmak ka'ide-i 
ehl-i sünnet ve vAsıta-i rıza vü gurbet olup iki alemde vesile-i hu
sul~i mümdM ve zeri'a-i irtifa'-ı derecat olduğu bi-iştibahdır. 

Elh.amdülillahi ala küili hı11 ve'ş-şükrü lehu fi'l-mazi ve'l-h~l 
ve'I-istikbal ve's-sala.tü ve's-selamü ala seyyidina Muhammedin 
efdalü'l-mahlU.kat ve Hatemü'n-nebiyyin ve ala alihl ve a.shabihi 
ecma'in. ·· 

İmtisal-i umılr-ı vacibeden sonra keşide-i ceride-i zabt u tah
rir ve fihris-i tenbill ü tezkir olan mevadd-ı ehemm-i §eratt-i ni
za.m-ı bilad ve etemmü zavabıt-ı refah-ı ibad ohip hıfz u mutala'ası 
hayr-hahan-ı devlet-i islama sebeb-i salah-ı cavidani ve mO.cib-i 
felah-ı dü-cUı!ni olmağla ru'us-ı mes'ele mesabesinde nuhbe-i ne
sayih ü vesaya ve umde-i mesabih-i askeri vü re'aya icaz u ihtisar 
vechi üzre tastir oh:ınmuşdur. Hakk celle ve al~ Padişah-ı İslam 
ve vükela vü hükkamı menahic-i adl ü insata mühtedi ve pişva-

·s Eserln bilinen bf-r kaç nüshası bulunmaktadır. Burada .Süleymaniye 
Irotüi>hanesı, Hamidiye nr. 15-2 esas Qiınm1Ştu·. 
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yan; nısfet-i sa'adet-ittisafa muktedi eyleye, amin. Bi-sırrı ismi
hi'l-a'zam ve şeref-i habibihi'l-ekrem sallallahu aleyhi vesellem 
Vekili mutlak olan vezir-i a'zam taravet-balış-ı mezl\ri'-1 Ilitl-i esa
fil ü e'ali olup raşahat-ı adi ü dad ile mahv-ı rüsfun-ı bid'at u bi
dad ve izale-i hasr ü har, cevr ü fesad ve def'-i niran-ı bağy ü 
inada sa'! olmak lazımdır. 

Evvela mizan-ı hakk olan şer1'at-i Muhammedi'ye- sallallahu 
aleyhi ve sellem-kemal-i ita'at ü inkiyad ile alıkamma imtisal ve 
ka'inen-men-kl\n hulıls-i kalb ile leyali-i muzılınede halk-ı alem 
ve vuhuş u tuyür, hab u gafletde iken bu kevn ü mekanı adem
den vücuda getiren hazret-i Maliki'I-mülk - te' ald şanuhu- dergah-ı 

izzete hüsn-i teveccüh ve ızhar-ı acz ile ve kemal-i huşu ve tezellül 
ile kıbleye karşu kıyam ve kuru toprak üzerine secde edüp göz 
yaşların döküp nusret ü inayet talebi ile ağlayup dergah-ı bi-rri
yaza tazanu' u niyazdan hali olmaya ve daima Allahu azimü'ş-şan 
hazretleıinden -celle şanuhu- havf u haşyet üzre olup cadde-i is
tikametde bi-inhiraf şer'-i mutahharı icraya ve her ahvaJini şe
ri'ate tatbika ve adi üzre harekete sa'y-i bi-hilaf eyleye. Ve ni'am-ı 
bi-payan-ı Rabbi'l-fı.lemine daima teşekkür ve mesa'ibe sabr u te
hanunül ve kaza.ya rıza ve mütevekkil-i hakk olup ve Resul-i Hü
cta'ya tevessül ve bilcümle umurın Hakka tefviz ve tevbe vü istiğ
fl\ra müdavemet ve tevaggul eyleye ve nefsini üç nesne ile mu'ahe
ze vü muhfı.sebe eyleye. 

Evvela bugün kendinden ne hata sactır oldu. Saniyen hayrat
dan ne zuhur eyledi. Sıllisen kendiden arnel-i hayır mümk:U.n iken 
fevt oldu mı? Bu üç alıvali tefekkür ve nefsi ile muhasebe göre 
ve akıbet-i umür-ı ılhireti tezekkür ve tefekkürden gafil olmaya: 
Ve zaman-ı hükumetinde vazi' u şeıif ve gani vü fakir ve alim ü 
cılhil ve ba'id ü ka:ı;1b ve musatir ü mücavir cümleye yeksan bakı
lup da'valaıı fasl· olmadıkça makadir ile mukayyed olunmaya. 
Hasılı icra-yı şer'-i şeıifde cümleyi müsavi görüp fark-ı sagir ü 
kebir ve gani vü fakir ve ra'iyyet ü emir eylemeye. 

Evvela eşref-i bilM u ziya ve ebrek-i emakin ü buka' olan 
Mekke-i mükei-reme ve Medine-i niünevvere -şerrefeha 'llahu ta'cU4 
ilfi yevmi'l-ahire- ahalisinin Mısır'dan her sene irsali mu'tad olan 
gılalleıi pak ü musaffl\ olmak üzre tamamen setinelere tahmil ve 
esn~-yı taıikda ihanetden sıyanet içün mu'teınedün-aleyh. ~deın-
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ler ta 'yin ve vakti ile eriştirilmek üzere Mısır vtı.lisine hi ta ben ten
bih-i ekidi müş'ir emr-i §erif ısdar olunmak ve her sene bu vech 
üzre ahali-i Harameyni'ş-şerlfeyn gılalleri irsftline ihtimam olun
mak ziyade lazım olan um urdandır. 

Daima rıza-yı hakkı gözedüp garaz ile kan ve bir mür-ı za'ife 
su'-i niyyet ve bed-etkan olmaya. Za'if ü mesakin alıvalinden gafil 
olmayup tefakkut-ı ahvallerin vacib bile. Düşman dahi olur i$e \" 
bir terdin musibetine safalanınayup kimsenin inkisann almaya. 
Sa'adet-ihal ve selamet-i misal babil olmayup sahi olmağa muh
tacdir ve uzub ve bed-hah ve turş-ru olmayup mu'tedil ve hayr
endiş ve nik-hu olmak lazımdır. Hased d~l.iresine uğramayup, te
vekkül ü teslim-i iradet-i rabbi kerim ile riya vü kıbr ü guru.rdan 
kemal mertebe ihtiraz u ictinab ve rıfk u tevazu' ile mütehallık ve 
behre-yab olmağa ziytı.de sa'y eylemekdir ve muhtacıann hasbe'l
imkan hacetierin reva edüp kimsenin mtı.l ü mülküne tam'-ı na
seza eylemeyeler. Halkın uyüb-ı hafiyyesin teftiş eylemeyeler. Bir 
vechile efrad-ı ibacta zulm ü sitemi ca'iz gö:rmeyeler. Nefs-i em
marenin eşna' sıfatı olan hırs u tama'dan be-gayet ihtiraz u ictinab 
ve ahlak-ı zemtmenin mecmu'ından tevakki ve perbizde sa'y-i 
müstetab eyleyeler. 

Müstahikkine sadaka vermekde tegafül ü taksir etmeyeler .· 
Sadıkü'l-va'd ve mutemedü'l-ahd olup kizb ü hılMdan teneffür ey
leyüp iki cihanda şe'amet ü hasaret-i kizbi mülahaza ve tasavvur 
eyleyeler. Kendi nefsine ne san ur ise mü'min karındaşlanna dahi 
anı sanup lisanı sıdk ile can ve akvali kibirden an merhameti ga
lib ve kulubı calib ola. Ve her yerde bi-gayn mekanın hakkı hazır 
ve cem1'-i ef'al-ı zahir ü batına Alim ve nazır bile ve her feyzi 
hazret-i Bari'den bilüp her şeyde hikmet-i hakkı müşa.hede eyleye. 
Nefsi halim ve kalbi selim olup nefsine ve aklına mağrür olmaya: 
Mazlüma mu'in, zalime mühin ola. Ehl-i hacetin merarolarında 
sa'y ü ihtimArndan kaçmaya. Kendi feva'idi içün alıara zarar kasd 
eylemeye. Zarar-ı malı zarar-ı ırzdan takdim eylemeye. Teksir-i 
alıbaba sa'! olup a'ctanın ıslahına sa'y eyleye. Uhdesinden gelemi
yecek nesneyi ederim deyü va 'd iddi'a eylemeye. 

Hab-ı rılbat ve tena'ume meyl ü i'tiyad etmeyüp gece çok 
uyumağı adet edinmeye ki, gecelerde çok uyumak sahibini kıya
met gününde fakir ü nadim eyler. El-ıyazü bi'l-Uıhi te'Ala. muh-· 
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tacihin hacetin yarına koınayup alakaderi't-taka mesalih-i iba
dullahı gönneye cidd ü sa'y eyleye. İki hasının sözü, gereği gibi 
anıanınadan hükümet olunmaya. Ehl-i hacete ıutf ile cevab veril
ınekde azim ecr ü sevab olduğın bileler. 

· Derkenarlı ve niza'lı arzuhaller divan da alıkonulup divandan 
sonra mutala'a oluna ki, uınür-ı divaniyye ta'til olunınağa ba'is 
olur. Ekser nAs işleri bitmek içün ve hasnundan ahz-ı intikam içün 
arzuhallerinde niçe töhmet getürecek müfteri ve ınusanna' sözler 
yazarlar. Kavl-i mücerrede i'tibar olunmayup taharrl: ile hakfkat-i 
hale vakıf olmağa sa'y eyleyeler. Ve ifk ü iftira ihtiyar edenlerin 
hi.lAf-ı inhası ve iğva vü ilkası ile kimseye isnad-ı cürın eyleme
yeler. Ve bir fakirin ırzını yıkmak vadisinde olmayıp ınümkin 
mertebe garaz u ivazdan ari, lutf ile tatyib-i h!tır ve teselli-i ku
lüba sa'y olunup, garaz-ı nefs ile kimsenin hetk-i perde-i ırzına 
ve hedm-1 bünyan-ı vücuduna sebebiyyet ve ta'arruzdan dAima 
hıfz-ı Hakk'a iltica vü isınet ve emari rica eyleyeler. Su'-i hulk ile 
dil-azar olmakdan ve cevr ile hatır yıkmakdan hazer edeler. Vakt-i 
gazabında nefsini zabt ve kalbini resen-i sabır ve amın ile rabt 
edüp şer'an bir kimseye ta'zir lazım gelse aded-i hadden birün 
eyleıneye. Şetm-i beyhude ve la'n-ı na-ıneşru'a etmeye. Ahara şer' 
kasq eyleıneyeler. Ve kimsenin azarı ve rneksur olması tarafında 
olmayalar. Daima hayra sa'i olup niyyat-ı hayr ile ınu'ameleye 
sa'y eyleyeler. Enu·-1 dünyaya tefahur eylemeyüp gınaya ve ınan
sıba mağrür olmayalar. Zahmet ve meşakkate sa br u tahammül 
edüp istih~amını kendi isti'ctadmdan bilmeyüp ve imtinan kay
dında olmayup hazret-i Barl-i ta'alaya şükredüp uınurunı Hakka 
tefviz ve . her halde tevf'ıkın refik eylemek ricasından bali olma
yalar. Fırsat düşdükde eyülüği görüleniere mükafat ve kemlik et
mişlere afv eylemeye sa'y eyleyeler. Garaz-ı dünyeviye gözedilme
yüp adavet üzre olan düşmana fırsat buldukda afv ile ınu'amele 
ve lutf u ata eyleyeler. 

Veziria'zamların kapusu küşade olup buluşması !isan olmak 
gerekdir. Her kimse ki, urour-ı ınüsliminden bir emir ana mü
fevvaz ola ve ol kapusun sedd edüp mazlünllar ve muhtaclar ana 
vasıl olmaya. Ol adama gayet ihtiyacı .mahalde. rabmet kapusu 
sedd olur. Veziria'zaın ennakdü lıa,yrun mülahazasiyle ibri-1 vakt 
ol~yıp :nefsi içün tahsil-i hazine ve tertib-i define me':ı;n(Uünden 
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ferağ ve miz~c-ı mülke ~nz olan za'f u fütür içün tedarik-i ilaca 
sarf-ı dimağ eyleyeler. 

Ve hıdmet-i Padişahiyi hernan vesile-i cem'-i mal anlamayup 
emval-i hassa-i padişah ve emval-i ~.mme-i re'aya ve sipaha tama' 
eylemeyeler. Ve halkdan cerirne ve rüşvet namı ile iyazen bi'l-Iahi 
te'ala mal cem' etmek sevdilsına düşmeyeler. Tama'dan be-gayet 
içtinab lazımdır. Zira mal cem'i ve hıfzı dünyada sahibini bi-huzfu ve rUz..ı cezada su•aı ve cevabında mu'azzeb ü malrnur eder. 
Ve bir i§de ta'cil ve musara'at eylemeyeler. Z4"a kıllet-i tahammül 
ü mübadeı·et umur-ı mülk ü millet·e zelel ü halel verir. Cümle 
umurda sabr u sebatı şi'ar ve te'enni vü kararı düstı1r-ı kar edü
nüp Hakk celle ve alA hazretlerinden büsn-i akıbet husulüne mü
teraklnb ve ferh ü afiyet vusülüne muntazır ola. Menasıba müs
tahıkk olup fakir Ü na-tüvan olanları bİ-garaz kimselerden SU'al 
ve mansıb verilüp ayaklandırmağa himmet eyleyeler. 

Rüşvet lle mansıb vermek, emva.I-i re'aya ve sükkan-ı vilayet! 
yılğınaya güya izin vermek gibidir. Menasıb-ı hakk u batııı· fehm 
·eder. Hazret-i Allahu a.zfmü'ş-şfuldan celle ş!nuhudan korkar hü
kÜmet racülüne verile. Zaleme ve bi-rahim, cahil-i bi-fehim kim
selere rica vü şefa'at veyahud rüşvet ile veıilmeye. Bida' ve me
zalimin mebde' vü musaddiri ve enva'-i şerr ü şurürun menşe' ve 
menba'ı a'zamü'l-mesa'ib ve ekberü'n-neva'ib rüşvet dedikleri ma'
den-i fesaddır ki, ehl-i islam içün andan ziyade bela ve hedm-i 
esas-ı din ü devlete anvdan kavi mancınık...ı:ı. cevr ü cefa yokdur. 
Hasılı rüşvet, din ü devleti harab eder bir ma'nadır. 

Veziria'zam olanlara e~r bir kimse hilaf-ı şer'-i şerif ve ·mu
gayır-ı l\:anfuı-ı münif bir masıahat mukabili arz eylediği-.rüşvete 
küşe-i çeşm ile niga.h-ı iltiiat etmeyip arz eden Mtıl-ı mubattala 
hasm-ı can olur ise etba'ı ve sa'ir serkarda olanlardan hiç kes zeh
re~i meyl-i mal ve kudret-i heves-i zulm ü vebal etmek ihtimali 
olmaz. Cihanda rüşvetden perbiz kadar hasene-i azime olmaz. Taş
rada olan ahali-i mansıbın keyfiyyet-i ahvalleri su'al ve daima te
cessüs-i ef'al olunup bir iki şikayetçi sebebiyle bir vali-i vilflyet 
azı olunmak icab eylemez. Ancak kendiye nasihat ve basireti 
müş'ir mektublar gönderilüp tenbih-i ektd oluna. Anın ile müte
nassıh olmayup tekrar şakileri gelür ise azı ü tehdid olunmak 
lazımdır. 
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Ahval-i hükkftm u re'~ya ve havadis-i kura. vü kazadan her 
ne vaki' olur ise cüz'i ve külli i'lam olunmak üzre nihanf ve aşi
kare ulı1fe ile malıslisan mu'temedün-aleyh ademler ta'yin ü is
tihdam ve isti'lam-ı ahval-i memlekete bezl-i ihtimam olunmak 
cümle-i mühimmıltdandır. Devlet-i aliyye'nin havza-i hükumet
lerinde tashill ve ikameti ve ihyft ve imareti ve hıfz u himılyeti ve 
hıraset ü vikftyeti ehemm ü elzem bileki müra.'atı cümleye akdem 
niçe umı1r-ı şetta ve arnel-i lft-yuhsa nesyen mensiyyen terk o~un
mayup mukteza-yı hale göre ihtimam oluna. Müte'akıb mezalim 
ve tevarüd-i tekalif-i şakka-ı zalhneden harab olmuş niçe niçe 
_kura ve ziya ve emakin ü buka'ın arazi-i münbitelerinin zira'at ve 
h;ıraseti ve hali kalan kasabM ve kuranın ihya ve imareti ne vec
hile mümkinü'l-husı11 ise ashab-ı vukı1fdan tefahhus u su'al ve 
imar u nizamma sarf u himmet-i bi-ihmal olunmak alısen-i a'mal 
ve enfa'-ı amal idüği mülahaza oluna. 

Tüccar ve ebna-i sebile rehzen olup nehb-i emvaı ve katl-i 
nüfüs ile salik-i gadr u hayf olan kutta'-i tarik vesa'ir eşkıya-yı 
bi-tevfik güruh-ı mekrühunun bi-gayı·-ı ta'vik haklanndan geli
nüp mesaiik-i etraf-ı memleket her vechile hıfz u bıraset olun
mak efzayiş ü arayiş-i bilact ve asayiş-i ibad içün ehemm-i umür-ı 
saltanatdandır. 

Menasıb u emanat, ahali ve erbabına te'diye ve taklid olun
dukda kura ve mezarl' ve kaza ve merati' nev'inden menMiz-i hu
kümetleri dahilinde vaki hftli ve harabe olan yerleri ta'mir eyle
mek şartıyle tevcih olunsa harami ve eşkıyaya makarr u me'va 
kalmadığından tahtında niçe feva'id-i kesire ve ava'id-i cezile vü 
vef!re qlduğı bi-iştibfthdır. 

Kapu~uz ve be<:esiz gezüp re'aya ve zu'afa üzerlerine konup 
ve göçüp müft ü medcanen yem ve yemekierin yediklerinden gay
ri konakçı akçası ve na'l baha ve kurban akçası namıyle ve bunwı 
emsali türrehat-ı bi-nizam ile zulmen akçaların alup tahrib-i bi
lad eden ha.şeratı men' ü def' edeler. Memm1' ve mütenebbih ol
mayanları eyne-ma yı1ced haklarından gelinmek üzere ve sa'ir eb
na-i sebil dahi ka'inen men-kan kudretiert var iken Y'anlarından 
harc etmeyüp müft ü meccanen yem ve yemekierin yeyüp harc-ı 
rahları yanlarına kalmak içün cadde-i tarik-i sultaniden çıkup 
karye be-karye re'aya fukarası üzerine konup ve göçüp tazyik ü 
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te'adcü edenleri dahi men' ü def' etmeleri içün vülat-ı bilada 
tenbih ü tekayyüd olunsa re'aya fukarasına taviyyet ü rüfa'iyyet 
hasıl olup müsafire bi't-tab' ve't-tav' kendileri talib ü ragıb olur
·ıar idi. Bu dahi her vech ile mühimmat-ı lazimenin ehemminden 
olduğu mülahaza olunup bu hususun temşiyet ü icrasına gereği 
gibi sarf-ı himmet eyleyeler. 

Hükkam-ı memalik kapularında il ve vilayeti muchül ve ha
seb ü nesebi na-ma'lüm u ma'lul levendat haşeratı istihdam olun
mayup kavm ü kabilesi ma'lum din ü iman ve şe ra 'it-i islam ve 
erkanım bilür ırz u haya ashaln ağavat ve hüddam istihdfmı et
meleri içün tenbih ü tavsiye oluna, zülınden be-gayet hazcr ve 
zalime mu'in olmakdan ziyade ihtiras edüp mümkin oldukca mü
dafa'asına ihtimam ve mazlılm ve garibierin gönlünü ele alup 
du1a-yı hayriarın alınağa ihtimam eyleyeler. Re'aya fukarftsıı1a 
senevi vere geldikleri resm-i am ve tekalii-i ma'lt1meden ma-ada 
muhdes teklif talebiyle rencide eylemeyeler. 

Re'aya vü beraya niçe bid'ad-ı seyyi'e ile ta'ciz ü tazyik olun
mayup izal&.i mezalim lle ahall-i vilayet ve sükkan-i bilad himaye 
vü sıyanet olunup terfih-i hal ü bal ve tesviye ve intizam-ı ahval
leriyle tekayyüd olunmağla memleket şen ve abadan olmasına ve 
eb~a'-i sebilin mal ve nefslerine bir tarik ile zarar u gezend eri§
dirilmemek üzre hıfz u hırasetıerine ihtimam olunmak vuct1h ile 
·cümleden elzemdir. Ve muhdesat-ı zulmiye ve bid'at-ı seyyl'eyi ka
leme getürüp deftere kayd etdirilmekden ziyade içtinab eyleyeler
ki vizr ü vebali iki cihanda ba'is-i nedamet olacağı bi-iştibahdır. 

H~r nesneyi ma-vuzı'a lehinde yani her kan mevzı'mda ve 
her emri mevkı'mda isti'maı edüp bilatını irtikab ile el-iyazü bil
lahi ta'ala harabi-i din ü dünyaya sebeb olacak mezalim ü kabıl
yihden ihtiraz eylemek cümleye vAcib ü ıazım olan umürdandır. 

Mefasıd-i asnn gerçi nihayeti yokdur ve lakin bu cümlenin 
deva'ı ve ilel-i müstakillesi tahsil-i esbab tezyin-i feragate ve eka
siriye ve telezzüz-i nefsaniye ve tena'um-ı cebabiriye ve hırz-i 
amal-i dünyeviye ve terk-i ef'al-i uhreviyedir. Hazret-i MA.likü'l
mülk zü'l-celali ve'l-ikramm -ta'al~ şanuhü ve tetevala ihsanuhü 
kema hüve hakkuhu- va'd u va'idi ve emr ü nehy-i mec1di anla
tup ve bu emanet-i kübra ne idüği bilüp yarın ruz-ı cezada hu-
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zur-ı Kahhar-ı zü'l-celAlde -ta'ala şanuhü amma yekulü'z-zalimı1-
ne uıuvven kebfra- meydan-ı muhasebeye haşr olundukda su'ale 
ne vech ile cevab verileceği mülahaza olunmak lazımdır. Hüsn-:i 
tedbir ile hazinenin teksir-i irad. ve takiil-i mesarif-i za'ide ve har
cına ihtimam gerekdir. 

Hükkarrun beytülmalden hisseleri bila serak vela telef ancak 
nataka ve kisveleri .zarı1ratını def' mertebesi olup ziyadesi hu,kuk-ı 
ibada gadr .ve te' addi olduğın . bilmeleri lazrm ve cümle-i ulum-ı 
haliyeye mülazımdır (m'(itelazımdır) . · 

Beytüımaı-i müslimfn kat'a kimsenin ·mülk-i mevrı1sı olma
yup itlat ve iza'atden be-gayet perhis ve ·mesarif-i şer'iyyesi fehm 
ve temyfz olunup dünya ve ahiretde su'tıJ ve cevabdan ve cez~yı 
hıyanet olan azab ve ikabdan kemal mertebe fikr-i savab ve ihti
raz ve ictinab lazımdır. 

Es'ar husü.sı yalnız kuzat ve muhtesibe havale ile kanfı.'at olun
maya Es'ar şehriye ve narh-ı yevmiye gereği gibi yoklanup tekay
yüd oluna ve her nesneyi değer balıası ile satduralar. Narh-ı rı1z1 
umür-ı külliyeden iken emr-i cüz'iyyeden deyü müsamaha olun
duğı halde şehrin kadısı yalnız ol hükmi icra edemez zira emr-i 
siyfı.set kendiye müte'allık olmamakla ol tarika gidemez. Müsa
·mahasında zarar-ı külli olduğın yazmışlardır. 

Umuın-ı nasın rrıft-yahtac ileyhi olup ale'I-husus fukara-yı iba
da nef'-i amın olmakla adern-i tekayyüde olan zarar u hecnet? 
zahir ü ma'lüm-ı ehl-i fıtnatdır. Şehrin zabtı yeniçeri ağası ve ases
başı ve . subaşıya sipariş ve onların dahi keyfiyetierin niha'.i te
cessils 'ü tefahhUs edüp ekser vakitde onlara tenbili-i ekld. ve va'd 
ü va'idden hali olmaya1ar. 

Sikke ahvaline ziyade ihtimam ve mefasid ve mesallhine vu
kuf-ı t~m olunup, her bar teftiş ü istiksasında? müpalağa ve ne
zaret ve ihmal-i emin adamlara tefviz olunmakda terk-i müsa
bele oluna. 

Gılhice tebdil gezüp alıval-i beni Adem ve nizam-ı aleme tahsil-i 
ıttıla'da . fa'ide çokdur, amma ifrat u iksan memdllh değildir. Her 
urnı1rı siparişde ricalin arayup erbabına tavsiye vü tefviz olun
n_ıakd~ ı.e.va'id-~ .kesire. olup.:nizam.,.ı devlete sebeb-i akvadır. . : .. 
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Narehl ve bigane ve tarfka tevcih münasib ve . ehl-i dekakine 
dahi tefviz-i umur iyazen billahi ta•aıa zarar-ı azime mü'eddi olup 
edna zaran ol tank emekdarıannın inlti.sar u ıztırablanna ba'is 
ve ol na-ehle mu'inlerine adavet ve inkılaba sebeb hadis olur ve 
bir tarikda medhali olmayan ve esnaf ve suk! olan kimseyi hi-
1at-ı kanun idhal-i tarik eylemek harem-i mahdud u mahfuza bi
gane ve na-mahrem getürmek gibi olup bu makule hareket inde~ı
ukala mucib-i şeyn ü ar ve sebeb-i ayb ü istinkar idiği mül~haza 
·olunmak gerekdir. Haftada. bir gün tatile ri'ayet eyleyeler. Bir 
kimsenin şer'an hakkında iktiza eden her ne ise mukteza-i şer'-i 
şerif üzre icrasma ihtimam oluna. Şefa'at ü rica ve rüşvet ile ha
ıas etmekden gayet hazer edeler. . . ; ·: 

Taşra . gönderilen evamirin tenfizinde ihtimam olunmak 
ehe.mm ü elzemdir, olur olmaz yere ulak emri verilmeyüp gayet 
mühlmm olan umtlr içün verile. Serhadd-ı İslam kıla'ı alıvali ve 
mevacib isti'cali ve onlara mürnasil umur-ı mu'azz~ma içün ve
rile ve bu'd-ı mesafe olan mahalden olur olmaz da'va içün kimseyi 
ihzar eylemeyeler, ziyade muktazi olmadıkca müsa'ade etmeye:. 
·ler. ·Ağalıklar ve dizdarlıklar ve alay beylikleri müstehakkine ve
rilüp fevt veyahut azı icab eder hali olmadıkca azı olunmayalar. 
Mahlı1lat düşmedikce llezineden takas ? olunmak üzre vazife ver-
·meyeler. · 

Ve İstanbul ve tevabi'i gümrüklerinden düşen vazife mahlu
ıatını hazine-mande edüp mahlülatdan verilmek la.zım gelür ise 
birkaç akçesin vereler, ziyadesin hazine- mande edeler ve ·. kat'a 
müceddeden verilmeye. Mu'temedün aleyh !tadı ve vali arzı olma
dıkca arzıbal ile hücced tevcihi memdı1h u müruisib değildir. Gadr 
u hayf ihtitrıali galibdir. Haric ez-defter tirnar ve malilı:ane • ve
rilmek münasib değildir, feth-i cedid değildirki haric ez-defter 
kalmış ola. Beller hal bir tima.r veyahut has ve evkaf re'ayasıdır 
nişancı kalemiyle tashth memduh değildir, meğer ·ze'amet ve ti
mardan hass-ı hümayı1na tasruh oluna, hele gahi olur ise yine yolı 
ile ola. Ve hudud ve toprak niza'ı içün kemal--1 ihtimam olunup 
sıhhatine vakıf olmadıkca Defterhane'ye hüccet hıfz u kayd et
dirilmekde ... vardır. İlıtilale ba'is olacak maddedir, ziyade muk
tazi ve ma'lümü'l-asl olmadıkca hıfz u kayd olunmaya. 
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Her bir serhadden memleket-i a'daya nihant cilsuslar gönde
rilüp vuku'ı üzre keyfiyetierinden haberdar olmağa sa'y eyleyeler. 
Cevasis-i mu'ayYene vesMatiyle ve abbar-ı mu'teı:nede ile ahval-i 
düşmeni bilmek mühimm-i azimdir. Düşmen ahvalini adem-i vu
küf ve ihmal ilc niçe devlet berbat olmuşdur. Serhadd kım'ına 
mahsus adamlar gönderilüp mühimmat-ı lazimeleiinde noksan
-ıan varmıdır? ve neferat-i kal'a tamamen mevcudmudur? Tefah
hus olunup kusurlan tekmil oluna ve ta'mir ve teşyidinde lhti
mam olunup düşmenin hücüm ihtimfl.li yok iken serhad kal'ala
rının mühimmatı şu vech ile görüle ki güya düşmen gelmelidir. 
Ol kadar ihtimam lazimdır, gerek mühimmat ve gerek zeha'ir ve 
gerek ta'mir ve term.lınidir bila-noksruı görülüp kusur olunma
mak üzre ikdam oluna. Ve askeri ve müstahfızınm zabitleri ta'lim-i 
esliba ve alat-ı ceng ü harbe ve ekser evkatda a'da-i din ile tesadüm 
ü qarba tahrlk ve tahrls eyleyüp hamiyyet ü gayreti ve feza'il-i 
_gaza ve muhassenat-ı şeca'ati müş'ir nesayih-i ibret-amiz ve hi
kayat-ı gayret-engiz irad ve iltizamından half olmayalar. Ve bir 
_kal'ada olan barut ve sa'ir alat-ı cebehane . ve tophaneden kat'a 
.beyhude yere bir nesne sarf ve istihlak etdirilmeye. Ve şenlik IlA
miyle herbar top atdınlup iza'at-ı barut etdirilmeye. Ve kal'a 
_muhfı.fazasında olanlar kal'anin li:izüm ve iktizasından har~ç ma
hallere mühimmatdan bir nesne buyurdular ile cebehaneden ih
rac ve ahara verdirUmeyüp kemal mertebe h.ıfz u bırasetinde 
·beil-i mechud eğlemek üzre muhafızıarına hitaben her sene belki 
bir iki def'a mü'ekked ü müşedded emr-i şerff tahrfr ve irsal ile 
tenbilı-i eki d oluna .. Serhadd-i İslamiyeden olan kıl'aya zarar u 
gezend-i a'dadan h.ıfza kadir darb-ı şemşir sahibi vüzera ve ümera 
ta'yin olunmak üzre ihtimam oluna. Mümkin olursa serhad kal'a
lannda olan neferata mevacibleri nakdden gönderilüp veıile. · 

Ocaklu malından ,ve havalatdan verildikde neferata nısfı mer
tebesi vasıl olmayup ağaları ve kethüdaları ve sa'ir zabitleri na
roma olanlar .ekl ü ·bel' ederler. Bir kal'anın mevacibi ocaklık ol
dukda. n eferat fukarasına gadr u hayf ve zabitlerine nef'-i külli 
ve hasıl olup neferatın na:-mevcud olmalarma ba'is olur bir işdir. 
H~be'l-imkan ilitimama muht!cdır ve neferat ve müstahflzan 
gahice yoklanmak lazımdır. Ancak yoklamalarma gönderilen 
adamlar gayet dindAr ve perhizka.r ve mu'temedün aleyh ve kar-
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güzar olmağa muhtacdır. Zira neferat ağaları ve zabitanı kendiye 
bir kaç akçe ri'ayet ederler mu'temed olmadığı halde ol akçeyi 
kabul edüp neferat nısf mertebesi dahi na-ınevcüd ise mevcud 
olmak üzre defter eder. Ol ellietle hem beytülmal-i Müslimine kadr 
eder ve hem kal'anın muhafazadan hali kalmasına sebeb olur. 
Bu babda ziyadece ihtimam lazımdır ve ba'zı mahallerde vali-i 
vilayet havza-i tasarrufunda olan eyaletde vakı' kıla'a yoklama 
namıyle senede bir kere mübaşir gönderüp kendi içün ve hem 
gönderdiği mübaşir içün bir mikdar akçe alınınağı beynlerinde 
bir adet eylemişlerdir. Bu akçe dahi neferatın bir senede muha
faza hidmetinde oldukları makabili ehl-i iyalleriyle ma'işetleri 
içün ta'yin olunan ulüfelerinden veıilmelidir. Dizdar ve ağaları 

cem edüp verirler ve mevacib vaktinde neferatdan zı'fı ile alı-kor
lar. Bu takrib-i pür-karib ile bir senede neferat fukarası bir 
kıst mevacibe dahi na'il olamazlar. Fima-ba'd bu makule tek
lif dahi ref' olunmak üzre tenbilı-i ekidi ve va'id-i şedidi müş'ir 
fermanlar gönderilmek lazımdır. Hükkam-ı memalik kendilere tak
lid olunan mena&bı kıymet-i farazisinden zı'fı ile ba'zılar satun 
alup istifa-i bedel-i ma-yüştera bih içün irtikab-ı enva'-ı me
zalim zaıılreti ba'is olacağı mukarrerdir. Bu dahi gayet müla
haza olunup men'i ile ihtimam lAzımdır. Bu dahi müeyyet ve mu
karrerdirki beni Adeın birfet ve senayi' cihetinden dört kısma tak
sim olunmuşdur. Umür-ı dünyada hakikate nazar olunsa bir ta'ife 
ta'ife-i ukra üzerine tercih ü tafdil olunınağa sebil yol{dur. Cümle
den biri ehl-i zira'at olsa tava'if-i sa'ireye te'ayyüş mümkin olunmaz 
idi. Ve tüccar ve ehl-i senayi' olmasa aıat ve esbab emrine çare ol
maz idi. Ve ulema-i İslam olmasa hak celle ve ala hazretleri vu
cub ve vahdaniyetini ve va'd u vaidi, emr ve nehyini ve vacibatı 
ve azab-ı elimden felah u necatı ve dar-ı na'lm-i mukimine duhüle 
sebeb olan cihact ve sa'ir ibadat ve ta'atı kim ta'lim ve teblig eder
di. Bu aksam-ı erba'a lazım ve melzüm olup birbirinden infikak 
ve infisali adimü'l-ihtimal olduğu zahirdir. Bu suretde umür-ı aci
lede birbirine tefevvuk ve teraccuha · mesağ olmayup bu mazmu
nun mefhümuna ri'ayet eylemek cümleye lazım olmu§ olur. 


