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Ö Z E T

Klâsik Türk Edebiyatı tarihinde siyasi, idari konularla ilgili 
“iki yüzü aşkın, üç yüze yakın” denebilecek kadar çok sayıda 
manzum veya mensur eserin yer tuttuğu bilinmektedir. 
Umumi olarak “siyasetname” adıyla anılan bu tür eserlerde hü-
kümdar, vezirler ve diğer devlet adamlarında aranması, bulun-
ması gereken vasıflar, sultan ve yardımcılarının vazifeleri, 
çeşitli memuriyetlere şahıs tayini sırasında gözetilmesi lâzım 
gelen esaslar, suçluları cezalandırma, idare edilen halkın 
idarecilere karşı mükellefiyetleri, vergi alımı, güvenlik ve 
savunma için askerî kuvvetlerin hazırlanması gibi siyasi 
konularda bilgi ve öğütler verilir. Hz. Peygamber’in dördüncü 
halifesi Hz. Ali’nin Mısır valisi Mâlik bin Hâris el-Eşter’e 
hitaben yazdığı bildirilen Ahd-nâme de devlet idaresi hakkında 
İslâm ve güzel ahlâk esaslarına uygun tavsiye ve nasihatları 
ihtiva eden mühim bir metindir. Anılan kitapçığın asırlar 
boyunca adı belirsiz veya belli çeşitli ilmî, edebî şahsiyetler 
tarafından Türkçeye çevrildiği bilinmektedir. Bu yazıda söz 
konusu emir-namenin mütercimi meçhul bir Türkçe tercümesi 
tanıtıldıktan sonra metnin yeni harflere ve günümüz 
Türkçesine çevirisi sunulmuştur. 

A B S T R A C T

In the history of Classical Turkish Literature, it is 
known that there are more than two hundred and three 
hundred verse or prose books about political and 
administrative issues. Generally, the search for the 
sovereigns, viziers and other dignitaries in these works 
called as politics-namah, the features to be found, the duties 
of the sultan and his assistants, the principles to be 
considered during the appointments to the various civil 
servants, the punishment of the culprits, the responsibility 
of the governed people to the administrators, the purchase 
of taxes Information and advice on political issues such as 
the preparation of military forces for security and defense. 
Hz. Prophet’s fourth caliph Hz. Ali’s the book called Ahid-
namah, which he addressed to the Egyptian governor 
Mâlik bin Hâris el-Eşter, is an important text about the 
state administration, including advice and advice in 
accordance with the principles of Islam and good morality. 
It is known that the mentioned text has been translated 
into Turkish by various scientific and literary figures for 
centuries. In this article, after the introduction of an 
unknown Turkish translation of the Ahid-namah, it was 
translated into new letters and modern Turkish. 
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Giriş 

Bilinen en eski örneğini H. 462 (M. 1069-70) yılında Yusuf Has Hâcib 

tarafından yazılmış ve Karahanlı hakanı Tavgaç Uluğ Buğra Han’a sunul-

muş Kutadgu Bilig’in teşkil ettiği İslâmi Türk Edebiyatında, 11. asırdan 20. 

asra kadar siyasi, sosyal, idari konularla ilgili manzum ve mensur çok 

sayıda eserin meydana getirildiği malûmdur. Bu mevzulara dair millî 

tarihimizin belirtilen asırlarında ortaya konan Arapça, Farsça ve Türkçe 

onlarca, yüzlerce eserin hâkim vasfı, Kur’an ve hadis gibi temel İslâm 

kaynaklarından da faydalanarak yazılmış olmalarıdır. “Siyaset-name” 

umumi adı verilen eserleri telif veya tercüme eden ilim sahipleri, şair, 

yazar ve devlet adamları, siyasi, idari mevzularla ilgili eserlerini kaleme 

alırken, bilgi, fikir ve tavsiyelerini desteklemek gayesiyle Kur’an ayet-

lerinden, Hz. Peygamber’in hadislerinden, İslâm büyüklerinin söz veya 

kitaplarından değişik oranlarda faydalanmış; hatta denebilir ki, bahsi 

geçen konularda eski Yunan, Fars, Hind, Çin milletlerinden Tükçeye 

çevirdikleri bazı eserlere de İslâmi bir mahiyet vermişlerdir.  

Bursalı Mehmed Tahir Bey (1278-1344/1861-1925), zeki kişilerden bir 

yazarın bir mecliste duyup kendisine naklettiği “Bizden önce geçmiş 

kimselerin eserlerinin en çoğu, Arap dilbilgisi, mantık, maâni, kelâm, 

fıkıh ve buna benzer ilimlerin usul ve kaidelerini açıklamak, kısmen de 

fazilet gösterisiyle ilgili konulardan ibarettir. İdareye, siyasete, sosyo-

lojiye dair hiç bir eserlerine rastlanmıyor!..” manasındaki iddiayı çürüt-

mek üzere bir bibliyografya hazırlamış; burada Arapça, Farsça ve Türkçe 

172 eser hakkında kısa bilgi vermiştir (H. 1331/M. 1913 yılında Sebîlü’r-

reşâd’da tefrika edilen bu yazı, kitapçık hâlinde de bastırılmıştır: Bursalı 

Mehmed Tâhir 1330/1914). Türk edebiyatı tarihi araştırmacılarından 

Agâh Sırrı Levend (1894-1978), ondan yaklaşık elli sene sonra aynı konu-

daki belli başlı Arapça, Farsça ve Türkçe eserleri ele alıp “Siyaset-

nameler” adı altında tanıtmıştır. (Levend 1962: 167-194). Bu konuda 

2003’te yayınlanmış bibliyografik bir yazıdan öğrenildiğine göre, İstanbul 

kütüphanelerinde bulunan siyasetnamelerin sayısı 269’dur. (Çolak 2003: 

349).  

Edebiyat tarihimizde siyasetname türü içinde mütalâa edilmesi 

gereken eserlerden biri de Hz. Ali’nin sadık taraftarlarından olan ve 

savaşlardaki kahramanlığıyla tanınan Mâlik bin el-Hâris el-Eşter’i (ö. 37/ 
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657?) Mısır valiliğine tayin ettiği sırada verdiği emir-namedir. Hz. Mu-

hammed’in peygamber olarak gönderilişinden önce doğduğu hâlde onu 

görmemiş olan Mâlik bin el-Hâris, Hz. Osman’ın halifeliği zamanında 

muhalifler arasında yer almış; Hz. Ali’nin hilâfeti sırasında Kûfeliler 

adına biat ederek “sağ kolu” olarak vasıflandırılacak kadar faal ve ileri 

gelen taraftarlarından biri olmuştur. Hz. Ali’nin Muhammed b. Ebû 

Bekir es-Sıddîk yerine Mısır valisi tayin ettiği Mâlik bin el-Hâris, Şam 

valisi Muaviye’nin yirmi yıllık haraçtan muafiyet vaadini elde etmek 

isteyen bir amilce Hicrî 37 veya 38 (Milâdî 657-58) yılında zehirlenerek 

öldürülmüştür. (Hayatı hk. daha fazla bilgi için Özaydın 1995: 486-487). 

Hz. Ali’nin Mâlik bin Hâris’e hitaben yazdığı emirname, Şerîf er-

Radî (ö. 406/ 1015) tarafından Nehcü’l-belâga (Belâgatin Yolu) adıyla 

hazırlanan ve Hz. Ali’nin hutbe, hitabe, emirname, mektup, vecize ve 

öğütlerini ihtiva eden eserde de yer almaktadır. (Hazreti-Ali 1990: 368-

383; Hazret-i Ali 2011: 309-322). Bu metinde Hz. Ali’nin Mısır’a vali olarak 

tayin edip gönderdiği Mâlik bin Hâris’e şehir idaresi konusunda 

tarihî şahsiyetine, İslâm ve ahlâk esaslarına uygun birtakım tavsiyelerde 

bulunduğu ve öğütler verdiği görülür. Her zaman Allah’tan korkmayı, 

Ona itaat ve ibadet etmeyi, Hz. Peygamber’in sünnetine uymayı, nefsin 

meşru olmayan isteklerine kapılmaktan kaçınmayı telkinle başlayan bu 

emirnamede, sadece o çağda değil, asırlar boyu her yer ve devirde halkı 

idare mevkıinde bulunan devlet adamları için özlü bir adalet ve fazilet 

kılavuzu olabilecek mahiyette birçok öğütler verilmiştir. 

Mâlik bin el-Hâris’in gönderildiği memlekette birçok valinin gelip 

geçtiğini, onlardan kimisinin âdil, kimisinin zalim olduğunu, adaletle 

hükmedenlerin insanlar tarafından hayırlı anıldığını, zulüm yoluna 

sapanlarınsa kınandığını belirten Hz. Ali, iyi anılmak için çalışması, halka 

faydalı işler, hizmetler yapması gerektiğini ifade eder. Valinin idare ettiği 

halka karşı daima merhamet ve dostlukla, sevgiyle davranmasını, iyilik 

etmesini ve alâka göstermesini salık veren Hz. Ali, insanlar üzerine yırtıcı 

hayvanlar gibi olup onlardan menfaat sağlamayı ganimet bilenlerden 

olmamasını ister. İdare edeceği halkın bir kısmının kendisi gibi 

Müslümanlardan, bir kısmının da zimmiler, yani anlaşmayla İslâm 

memleketinde yaşaması kabul edilen gayr-ı Müslimlerden meydana 

geldiğini hatırlatan Hz. Ali, onların da yaratılışta benzer olduğunu, 
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korunup gözetilmesi, incitilmemesi lâzım geldiğini belirtir. Vali, kendi-

sini o makama getirenin şahsından daha üstün, ondan da nimet vererek 

halkın amiri yapan(Allah)ın yüce olduğunu unutmamalı; İlâhi gazabı 

çekecek davranışlardan kaçınmalıdır.  

Memleketin mülki amiri, kendisinde, has adamlarından birinde veya 

halktan şahsıyla alâkası olan kimsenin üzerine İlâhi haklardan yahut 

insanların haklarından bir şey meydana gelirse, onu gereği gibi anlayıp 

yerine getirmeli; haksızlık etmekten sakınmalıdır. Çünkü kullarına 

zulmedene Allah düşmanlık eder. İdarecilik sırasında “İşlerin hayırlısı 

orta olanıdır” esasını akılda tutmalı; hangisi adalete uygunsa ve halkın 

faydasına ise, onu tercih etmelidir. Yine idareci, karar ve icraatında kendi 

ileri gelen adamlarının değil, bütün halkın faydasını, yani kamu yararını 

gözetmelidir. 

Hz. Ali’nin adı geçen valisine hitaben yazdığı emirname, bu tarzda 

akıllı, dindar ve adil olana yakışır şekilde, bilgece tavsiyelerle devam 

etmektedir. Biz, siyasi ve idari konularda birçok isabetli fikri ve irşadı 

içine alan bu mektubun umumi muhtevası hakkında okuyucuya fikir 

vermek niyetiyle bir kısmını öz olarak nakletmekle yetindik.1 Metnini 

verdiğimiz tercüme okunduğunda bu tarihî vesikada hangi siyasi ve 

sosyal konular üzerinde durulduğu, emirnameye muhatap olan valiye 

hangi tavsiye ve telkinlerde bulunulduğu tafsilâtlı şekilde görülecektir. 

Ahd-nâme-i Hz. Ali’nin Türkçe Tercümeleri 

Hz. Ali’nin İslâm ve ahlâk esaslarına uygun, aynı zamanda akla, 

tecrübeye dayalı ve kamu yararını gözeten bu emirnamesi, asırlar 

boyunca âlimlerimizce iyi bilinmiş; Farsça, Türkçe gibi dillere de tercüme 

edilmiş olan siyasi metinlerden biridir. Meselâ, 16. asır Osmanlı devlet 

adamlarından olan Feridun Bey (ö. 991/ 1583), bu ahd-namenin Arapça 

aslına ve Türkçe tercümesine Münşeâtü’s-selâtîn adlı eserinde yer ver-

miştir (Feridun Bey 1849: 41-47). Yine aynı devrin verimli âlim, şair ve 

yazarlarından Gelibolulu Mustafa Âlî (948-1008?/1541-1600?), Nasîhatü’s-

selâtîn (Sultanlara Nasihatlar) adlı mensur kitabında, Hz. Ali’nin bu 

                                                                 
1 Ahd-nâme-i Hz. Ali’de söz konusu edilen işler ve meseleler hk. daha fazla bilgi için 

bk. Çerçi 2007: 89-125. 
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eserine atıfta bulunmuş; birkaç tavsiyesini nakletmiştir. Âlî Efendi, kendi 

zamanındaki divan kâtiplerinin kusur ve ihmallerinden bahsederken, söz 

konusu kabahatlerin nasıl giderilebileceği üzerinde de durur ve Hz. 

Ali’nin Mâlik bin Eşter’e verdiği emir-nameden bir nasihatini şöyle ak-

tarır: 

“Esedu’llâhi’l-ğâlib, İmâm ‘Ali bin Ebî tâlib, kerrema’llâhü vechehu, 

zamân-ı hilâfetlerinde ki Mâlik bin Eşter’i Mısır’a hâkim gönderdiler. 

Ba‘z-ı mevâ‘iz-i şerîfe ve nasâyıh-ı latîfeye ser-âğâz itdiler. Cümleden 

ikinci nasîhati bu pend-i devlet-mend idi ki, küttâbun sâdıku’l-kavlini 

kullana ve fakr üzre bulduğını ğınâya vâsıl itdükden sonra hıdmetlene. 

Tâ ki, kâtib, hâmesi gibi dâyimâ eller eline bakmaya ve müsevvedâtı gibi 

erbâb-ı ihtiyâcı ahz ü celb âteşlerine yakmaya.”2 (Gelibolulu Mustafa Âlî 

2015: 323. Yazarın bu ahd-nameden başka bir iktibası: Gelibolulu Mustafa 

Âlî  2015:  472).   

Bahis konusu emirnamenin edebiyat tarihimizde çeşitli edebî şah-

siyetler tarafından farklı zamanlarda dilimize defalarca çevrildiği bilin-

mektedir. Örnek vermek gerekirse, şu tercümeler anılabilir:  

1- 16. asır Osmanlı âlimlerinden olduğunu tahmin ettiğimiz “Münşî” 

mahlaslı bir şair (ki biz onun H. 982/ M. 1574 senesinde Medine’de 

şeyhü’l-Harem olan ve H. 1000/ 1591-92 yılında burada vefat eden 

Akhisarlı Mehmed Münşî Efendi olduğunu sanıyoruz), bu metni Nehcü’l-

belâga’da görerek nesirle dilimize çevirmiştir. Anılan tercümenin yazma 

bir nüshasını 2006 veya 2007 yılında Medine’de Şeyhülislâm Ârif Hikmet 

Bey Kütüphanesi’nin intikal ettiği Mektebetü Melik Abdülazîz’de gözden 

geçirmiştik.  

2- Aynı ahd-nameyi Mısır’daki Feyyum şehrinde doğmuş, sonra De-

nizli-Buldan’a yerleşmiş ve İstanbul’da müderris olan Mehmed el-

Feyyûmî el-Buldânî, H. 1242/ M. 1826 yılında Türkçeye çevirmiştir. (Bir 

                                                                 
2
 Günümüz Türkçesiyle: “Allah’ın galip aslanı Hz. Ali bin Ebî Tâlib (Allah onun 

yüzünü mükerrem eylesin) halifelik zamanlarında Mâlik bin Eşter’i Mısır’a hâkim 
gönderdiler. Bazı değerli öğütler ve güzel nasihatlar vermeye başladılar. (Bu 
öğütler) bütününden ikinci nasihati şu kutlu öğüttü ki, kâtiplerin doğru sözlü 
olanını kullansın ve fakir bulduğunu zenginliğe eriştirdikten sonra istihdam etsin. 
Tâ ki, kâtip, kalemi gibi daima eller eline bakmasın ve karaladığı (kâğıtlar) gibi 
ihtiyaç sahiplerini alma ve kendi yanına getirtme ateşlerine yakmasın.” 
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nüshası: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı O. Ergin 

Yazmaları, nr. 259).  

3- Ahd-nâme-i Hz. Ali’yi, 19. asrın tanınmış devlet adamlarından 

Hüseyin Hüsnî Paşa (ö. 1294/1877), H. 1274/ M. 1858 yılında Selanik 

valisi iken, veliahd Abdülazîz’e takdim etmek üzere tercüme etmiştir. (Bir 

nüshası: Terceme-i Ahd-i Azîz, Millet Ktp. Şer‘iyye, nr. 632).  

4- Hz. Ali’nin söz konusu ahd-namesini 19. asrın ikinci yarısında 

dilimize çeviren kişilerden biri de İstanbul’daki Yenikapı Mevlevihane-

sinin tanınmış şeyhi, Osman Salâhaddîn el-Mevlevî’dir. Osman Salâ-

haddîn Dede (1235-1304/1820-1886), Ahd-nâme’yi, H. 1297/M. 1879 

yılında, veliahd ve saltanat namzedi Şehzade Mehmed Reşad (1260-

1337/1844-1918) için Türkçeye tercüme etmiştir. (Daha fazla bilgi için bk. 

Ceyhan ve Elgeren 2017: 39-42).  

5- Osman Salâhaddîn el-Mevlevî’nin oğlu olabileceğini sandığımız 

Mehmed Celâleddîn de Hz. Ali’nin bu emirnamesiyle Türkçe tercümesini 

“Şerh-i Ahd-nâme-i Alî Kerrema’llâhu Vechehu” adıyla 1304/ 1886 yılında 

İstanbul’da bastırmıştır. 

6- Ahd-nâme-i İmâm Alî’yi dilimize çeviren kişilerden biri de “Yemen 

Mektupçusu” Abdülganî Senî Bey’dir.  Abdülganî Senî (Yurtman, 1871-

1951), anılan metni “Minhâc-ı Hikmet-i İdâre- Ahdnâme-i İmâm Alî” ismiyle 

Türkçeye çevirip şerh etmiş ve ilkin 1325/ 1909 yılında Yemen’in Sana 

şehrinde bastırmıştır. Adı geçen eserin daha sona birkaç kere daha 

bastırıldığı bilinmektedir.   

Ahd-nâme-i Alî’nin bu gibi tam tercümeleri yanında kısaltılmış ve öz 

olarak çevirilerine de rastlanır. Bu konuda birkaç örnek vermek gerekirse, 

şu kısmi tercümeler anılabilir: Lugāt-ı Târihiyye ve Coğrâfiyye isimli eserin 

yazarı Ahmed Rif’at Efendi (ö. 1312/1895), anılan kitabının beşinci 

cildinde Hz. Ali’nin hayatını yazdıktan sonra Mısır valisi Mâlik bin el-

Haris’e gönderdiği ahd-nâmenin bazı parçalarını öz olarak kaydetmiştir. 

(Ahmed Rif‘at 1300: 78-79). 19. asrın ikinci yarısı ile 20. asır başlarının âlim 

ve yazarlarından Akşehirlizade Ali Haydar Bey (1847-1915), söz konusu 

Ahd-nâme’yi öz olarak Türkçeye çevirmiş ve Bursa’da çıkan Nilüfer mec-

muasında yayınlatmıştır. (Ali Haydar 1305/ 1888: 75-76). II. Meşrutiyet 

devrinin tanınmış İslâmcı yazarlarından Şehbenderzade Filibeli Ahmed 
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Hilmi’nin (1865-1914) çıkardığı Hikmet gazetesinde meşhur İslâm 

hukukçularına dair yayınlanan biyografik bir yazı dizisinde ilk olarak Hz. 

Ali tanıtılmış; onun kısa hayat hikâyesinden sonra Mâlik bin Hâris’e 

gönderdiği mektubun kısmi tercümesi, şu takdim ve takdir cümlesiyle 

iktibas edilmiştir: “Makām-ı hilâfeti der-uhde etdiği vakit, Mısır vâlîsi 

Mâlik bin el-Haris’e gönderdiği nâme, bugün hattâ yarın bile mesâlih-i 

nâsın tesviyesinde bir burhân-ı müfîd olabilecek mâhiyetde olduğu gibi 

kıymetdar bir vesîka-i hukūkiyye olmak haysiyetiyle de müntesibin-i 

hukūk için ayrıca hâiz-i ehemmiyetdir.”3 (A. M. 1329/ 1911: 5-6, 7-8). 

Kosova Merkez Naibi Hüseyin Şevket (1286-?/1869-70-?) de Hz. Ali’nin 

söz konusu ahd-namesini öz olarak dilimize çeviren edebî şahsiyetlerden 

biridir. Yenişehirli Hüseyin Şevket Bey, Hz. Ali tarafından Mısır’a vali 

tayin edilen Mâlik bin Hâris’e “hikmet-i hükûmet” konusunda yazılıp 

verilen emir-nameyi, 39 beyit hâlinde mealen ve nazmen Türkçeye 

tercüme etmiştir. (Hüseyin Şevket 1327/1911: 27-33; Avcı 2015: 151-169).      

Bu ahd-namenin müstakil baskıları yanında İslâmi, idari ve hukuki 

bazı eserlere de alındığı zaman zaman görülür: Meselâ, Cezayir-i Bahr-i 

Sefîd (Akdeniz adaları) sabık vali yardımcısı Tevfik Bey, söz konusu 

metnin Türkçe tercümesini ceza kaideleri hakkındaki eserine almış 

(Tevfik Bey 1307/1890: 41-61); Mısırlı âlimlerden Abdülaziz Çâvîş (1876-

1929), Anglikan Kilisesinin İslâm hakkındaki sorularına cevap olarak 

yazdığı Arapça kitabında yer vermiştir. Bilindiği gibi, bu eser, İstiklâl 

Marşımızın şairi merhum Mehmed Âkif (Ersoy, 1873-1936) tarafından 

dilimize tercüme edilerek 20 Zilka‘de 1341- 7 Şâban 1342 (5 Temmuz 1923- 

13 Mart 1924) tarihleri arasında Sebîlürreşâd’da parça parça yayınlanmış; 

H. 1341 (M. 1923) yılında İstanbul’da Anglikan Kilisesine Cevap adıyla kitap 

olarak da bastırılmıştır. (Hz. Ali emirnamesinin bu eserdeki tercümesi 

için bk. Abdülaziz Çaviş 1341/1923: 167-187). 

                                                                 
3
 Günümüz Türkçesiyle: Halifelik makamını üzerine aldığı zaman, Mısır valisi Mâlik 

bin el-Haris’e gönderdiği mektup, bugün hatta yarın bile insanların işlerinin 

görülüp neticelendirilmesinde faydalı bir delil olabilecek mahiyette olduğu gibi 

değerli bir hukuki vesika olmak itibarıyla da hukukla alâkası bulunanlar için ayrıca 

ehemmiyet taşır. 
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Ahd-nâme-i Hz. Ali Tercümesinin Nüshaları ve Metninin Teşkili 

Burada yeni harflere çevirerek metnini verdiğimiz mütercimi meçhul 

Ahd-nâme-i Hz. Ali tercümesinin Türkiye ve yurt dışı kütüphanelerinde şu 

yazma nüshalarını tesbit edebildik:  

1- İstanbul Büyükşeir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yaz-

maları, nr. 1187, vr. 1b-19b. Bu nüsha, “Emîrü’l-mü’minîn ve imâmü’l-

müttakîn ‘Alî bin Ebî Tâlib radiya’llâhu ‘anhu ve kerrema’llâhu vechehu 

Mâlik bin el-Haris’i Mısra vâlî idüp gönderdikden sonra ana yazdığı emr-

nâmenin aynen tercemesidir” başlığını taşır. İlk (vr. 1b) ve son (vr. 19b) 

sayfası hariç, her sayfasında on beş satırın bulunduğu bu nüshada, müs-

tensih adı ve istinsah tarihi bildirilmemiş; sadece Arapça bir cümle 

hâlinde, yazma işinin Allah’ın yardımı ve güzel rast getirmesiyle 

tamamlandığı belirtilerek Onun Peygamber’ine, Resulünün ailesi ve 

bütün arkadaşlarına dua edilmiştir. 

2- İzmir Millî Ktp. Türkçe Yazmaları, nr. 1418 vr. 118b-131a’da 

bulunan bu nüsha, “Ahd-nâme-i Alî Kerrema’llâhu Vechehu be-Mâlik 

Firistâd” başlığı altında yer alır. Bu nüshanın ilk ve sonuncusu dışında her 

sayfasında on yedi satır vardır. Sonunda kimin tarafından ve hangi tarihte 

istinsah edildiği konusunda bir kayıt yoktur. 

3- Aynı tercümenin başka bir nüshası, Berlin Devlet Kütüphanesi 

Orient (Doğu) kısmındaki Türkçe yazmalar arasında Diez A. Fol. 14 

numarası ve “Adâlet-nâme-i Emîrü’l-mü’minîn İmâm Alî” adı altında 

kayıtlıdır. 28x 17 sm. ebadında ve yirmi yedi yapraktan ibaret olan 

eserin her sayfasında on bir satır var. Metin güzel, harekeli bir nesihle 

yazılmıştır. Başlık (vr. 1b), ayetler (vr. 2, a, 12a), hadis (vr. 20a) ve salâvat 

(26a) ile “Tâ kim Allah Te‘âlâ’nun...” ibaresi kırmızı mürekkeple yazıl-

mıştır. İstinsah tarihi ve müstensih adının belirtilmediği metin, “Allah’ın 

yardımıyla tamamlandı” manasındaki “Temme bi ‘avni’llâh” cümlesiyle 

son bulur. (Nüsha tavsifi için ayrıca bk. Pertsch 1889: 202).  

Mukayeseli okumalarımız, bu metinlerin, Feridun Bey’in Münşeâtü’s-

selâtîn adlı eserinde Arapça aslının kenarında basılmış Türkçe çeviriyle 

büyük benzerlik gösterdiği, dolayısıyla aynı tercümenin bazı küçük 

farklar taşıyan nüshaları olduğu fikrini verdi. Teşkil ettiğimiz metinde 

Münşeâtü’s-selâtîn’deki tercümenin sayfa numaraları gösterilmiştir. Ahd-



Ahd-nâme-i Emîrü’l-Mü’minîn İmâm Ali   ● 

 

57

nâme’nin metni yeni harflere aktarılırken Münşeâtü’s-selâtîn’deki tercüme 

esas alınmış; gerektiğinde diğer nüshalara da bakılmıştır. Nüshalar ara-

sındaki farklar, ufak tefek denebilecek kadar az olup ifade edilen manayı 

değiştirmeyecek mahiyettedir. Söz konusu farkların bir kısmı da müsten-

sihlerden ileri geldiği tahmin edilen yanlışlar veya kısaltma, açıklama gibi 

tasarruflardan ibarettir.   

SONUÇ 

Hz. Ali’nin Mısır valisi Mâlik bin el-Haris el-Eşter’e hitaben yazıp 

verdiği yahut gönderdiği Ahd-nâme, siyasetname türündeki İslâmi 

eserlerin en kıdemli ve veciz olanlarından biridir. Bu metinde, başta 

valiler olmak üzere her derecedeki idarecilere siyasi, idari ve sosyal 

konular hakkında İslâm ve ahlâk esaslarına uygun, tecrübe mahsulü 

birtakım öğütlerin verildiği, tavsiye ve telkinlerde bulunulduğu görülür. 

Söz konusu tarihî vesika, bir şehir, hatta ülkenin adalet, fazilet ve kamu 

yararı prensipleri gözetilerek yönetilmesi hususunda belli-başlı İslâmi ve 

insani esasları öz olarak içine aldığından, onu kısaca bir “erdemli idare 

kılavuzu” şeklinde tarif etmek mümkündür.  

Şerîf er-Radî’nin (ö. 406/ 1015) hazırladığı Nehcü’l-belâga’da da yer 

verilen bu yazı, Türkçeye –tesbit edilebildiği kadarıyla- 16. asırdan 

itibaren defalarca çevrilmiştir. Bahis konusu tercümeler içinde en meşhur 

olanı, denebilir ki, Abdülaziz Çâvîş’in (1876-1929) Arapça yazdığı ve 

1923’te bastırdığı Anglikan Kilisesine Cevap adlı eserin Mehmed Âkif 

(Ersoy, 1873-1936) tarafından yapılmış çevirisinde bulunan metindir. 

Çalışmamızda Ahd-nâme-i Hz. Ali’nin muhtevası ve belli-başlı Türkçe 

tercümeleri hakkında bilgi verildikten sonra ilkin 16. asırda yapıldığı 

tahmin edilen bir çevirisi sunulmuş; bunun ardından söz konusu emirna-

menin günümüz Türkçesine aktarılan metnine yer verilmiştir. Mütercimi 

ve tercüme tarihi belli olmayan, Feridun Bey’in (ö. 991/ 1583) Münşeâtü’s-

selâtîn adlı tanınmış eserinin 1849’da yapılmış baskısında da yer alan bu 

tercümenin, Türkiye ve yurtdışı kütüphanelerinde birkaç yazma nüshası 

bulunmaktadır. İdarecilerin Allah’a, Peygamber’e, diğer Müslümanlara 

ve idareleri altındaki gayr-ı Müslim halka karşı vazife ve mükellefiyet-

lerini hatırlatan bu ahd-name, onlara daima sağduyulu hareketi, adalet ve 

fazilete uygun davranışları tavsiye ve telkin etmektedir.   
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METİN 

[s. 41] Emírü’l-mü’minín ve imāmü’l-müttaķín ‘Alí bin Ebí Šālib 

raēiya’llāhu ‘anhu ve kerrema’llāhu vechehu Mālik bin el-Ģaris̱ el-Eşter’i 

Mıŝr’a vālí ėdüp göndericek, aŋa yazdıġı ‘ahd-nāmeniŋ tercemesidür.  

“Yā Mālik, saŋa evvel emr ėtdigüm oldur ki, Allāh’uŋ taķvāsın elden 

ķoma ve šā‘atini iḫtiyār eyle. Dā’imā Ģaķ Te‘ālā emr ėtdügi ferā’iże ve 

sünnet-i Resūle ittibā‘ eyle ki híç kimesne sa‘ādete ėrmedi illā anlara 

ittibā‘ ėtmeg ile ve şeķāvete ėrmedi illā anları inkār ile ve ıżā‘a ėtmekle. 

Dā’imā Ģaķķ’a nuŝret eyle, elüŋ ile ve dilüŋle. Zírā  Ģaķķ Te‘ālā kendüye 

nuŝret ėdenlere i‘zāz ėtmege mütekeffildür. Bir emrüm daĥı oldur ki, 

şehevāt ġalebe ėdicek, nefsüŋi kesr eyle ve ser-keşlik ėtdügi vaķt, çekesin, 

men‘ ėdesin. 4 َاَرةٌ  بِالسُّوءِ  إِالَّ  َما َرِحمَ  َربِّي  Her nefsüŋ muķteżāsı ve emr إِنَّ  النَّْفسَ  ألَمَّ

ėtdügi nesneler, yaramazlıķdur, illā meger ki Allāh Te‘ālā raģmet ėtdügi 

ķullarından ola.  

Andan ŝoŋra āgāh ol yā Mālik, ben seni bir vilāyete gönderdüm ki 

aŋa nice kimesneler vālí olup kimi ‘adl ü inŝāf ėdüp ve kimi cevr ü žulm 

ėtmişlerdür. Ve sen senden öŋürdi gelen vālíler ėtdügi işlere nažar ėdüp 

ša‘n ėtdigüŋ gibi ĥalķ daĥı senden ŝādır olan işleri görüp ša‘n ėtseler 

gerek. Aŋa göre tedārük eyle. Zírā ki ŝāliģlerüŋ ŝalāģına, Ģaķ Te‘ālā 

ķullarınuŋ diline cārí ėtdügi kelimātla istidlāl olunur. Ve cehd eyle ki ĥalķ 

arasında źikr-i cemíl kesb ėdesin. Gerekdür ki yanıŋda ‘amel-i ŝāliģden 

sevgilü źaĥíre olmaya ve kendü hevāŋa zebūn ve tābi‘ olma, belki aŋa [s. 

42] mālik olup anı saŋa tābi‘ eyle ve saŋa ģelāl olmayan nesnelerde

nefsüŋe buĥl eyle ve murādın vėrme. 

Dā’imā ķalbüŋle re‘āyāya merģamet ve maģabbet eyle ve anlara lušf 

ilķā eyle. Anlaruŋ üzerlerine yırtıcı cānverler gibi olup anları yėmegi 

ġanímet bilenlerden olma! Zírā ra‘iyyet iki ķısmdur: Biri Müslimdür, dín 

ķardaşlarıdur, biri daĥı źimmídür. Ol daĥı ĥilķatde senüŋ gibi olup ģıfžı 

ve ri‘āyeti üzeriŋe lāzım olanlardur. İmdi anlara gāh olur ki ba‘żı ‘ilel ‘ārıż 

olmaġla sürçüp yā ķaŝdla veyā ĥašāyla ba‘żı cerā’im ve günāh ŝādır olur. 

Gerekdür ki, anlara ‘afvuŋla iģsān eyleyesin. Ģaķ Te‘āla senüŋ günāhlarıŋ 

4
 “Muhakkak ki nefis daima kötü şeyleri emredicidir. Ancak Allah’ın rahmet ettikleri 

müstesna...” (Kur’an, Yusuf, 12/53). 
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‘afv ėtmesin sevdigüŋ gibi... Zírā sen ra‘iyyetüŋden yücesin; senden daĥı 

seni vālí eyleyen yücedür. Andan daĥı Allāh Te‘ālā yücedür. Ģażret-i 

Ģaķ anlaruŋ emrin saŋa ıŝmarlayup seni anlaruŋla mübtelā ėdüp ŝınadı. 

İmdi nefsüŋi Ģaķ Te‘ālā’nuŋ ġażabına mažhar düşürme. Zírā senüŋ aŋa 

muķābeleye ķuvvetüŋ yoķdur ve anuŋ ‘afvından ve raģmetinden müs-

taġní degülsin. Bir kimsenüŋ cürmin ‘afv ėtseŋ, aŋa peşímān olma ve bir 

kimesneye ‘uķūbet ėtseŋ, aŋa daĥı feraģ ve sürūr ėtme.  

Ve tízlikle ĥašā ŝādır olmaķ iģtimāli olan yėrde sür‘at ėtme; te’enní 

üzerine ol ve “Veliyy-i emr olan beni emír ėtdi;” diyüp “elbette benüm 

emrüme išā‘at gerek!” dėme. Zírā bu aŝl mülāģaža ķalbe noķŝān ve díne 

ķuŝūr ve ża‘f getürür ve zevāl-i mülke ķaríb ėder. Eger kendü ‘ažametüŋ 

ve salšanatuŋ müşāhede ėtmeg ile nefsüŋe ġurūr, gerden-keşlik gele, Ģaķ 

Te‘ālā’nuŋ [s. 43] ‘ažím mülkine ve kemāl-i salšanatına nažar eyle, gör ki, 

sen ķādir olmayup kemāl-i ‘acz ile ‘āciz nesnelere anuŋ ķudret-i tāmmesi 

var. Tā ki ol nažar senüŋ aşurı degmeŋi teskín ėde ve ģiddet-i nefsüŋi 

giderüp ‘aķluŋdan ġaybet ėder nesneyi yine saŋa ircā‘ ėde. Zinhār yā 

Mālik, ‘ažametde Allāh Te‘ālā ile muķābele ėdüp ululuķda aŋa öykinmek 

ėtme ki bu ma‘nā tecebbürden ve tekebbürden ģāŝıl olur ve Allāh Te‘ālā 

her mütekebbiri źelíl eyler.  

Eger sende ve yāĥūd ĥavāŝŝuŋda ve re‘āyāda senüŋle ziyāde 

münāsebeti olan kimesnenüŋ ģuķūķu’llāhdan veyā ģuķūķ-ı nāsdan ba‘żı 

ģaķ olsa, anı geregi gibi istifsār ėtdirüp yėrine ķoyasın; meyl ü muģābā 

ėtmeyesin. Eger öyle ėtmeyüp meyl ėderseŋ, Allah Te‘ālā ģażretinüŋ 

ķullarına žulm ėtmiş olursın. Ķullarına žulm ėdene Ģaķ Te‘ālā kendü 

ĥuŝūmet eyler. Ve daĥı bilgil ki Ģaķ Te‘ālānuŋ ni‘metlerin taġyír ėdüp 

belāların ta‘cíl ėtmekde žulm üzerine ıŝrār ėtmekden bedteri yoķdur. Ve 

gerekdür ki umūrda her ķanġısı 5خري االمور اوسطها mūcibince ģaķdan ne evsaš 

ise ve ķanġısı ‘adle ehemm ise ve her ķanġısında ĥalķa menfa‘at var ise 

ve ra‘iyyetüŋ ķanġısına rıżāsı var ise, ol saŋa cümleden sevgilü ola. Zírā 

‘āmme-i ra‘iyyet rāżí olmasa, ĥavāŝŝuŋ rıżāsı müfíd olmaz. Ammā 

‘āmme-i ra‘iyyet rāżí olıcaķ, ĥavāŝŝ rāżí olmamaķ żarar vėrmez. İmdi 

kendü ĥavāŝŝuŋdan ise ‘āmme-i ümmete meylüŋ ve maģabbetüŋ ziyāde 

olsun. Zírā kendü ĥavāŝŝuŋuŋ vaķt-i vüs‘atda saŋa me’ūneti ziyāde ve 

belā vaķtinde yardımı az olur.  Ve cevrine [s. 44] göre ‘itāb ėtseŋ, ġāyet 

5
 “İşlerin hayırlısı orta olanıdır.” 
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gücenür, keríh görür. Ve ‘ašā ėtseŋ, şükri ‘āmme-i ra‘iyyet gibi ėtmez, az 

ėder. Ve ‘ašā ėtmeseŋ, ‘öźri geç ķabūl ėder. Ve rūzgārda ba‘żı meşaķķat-i 

dāhiye görse, ŝabr ėdemez, ĥilāfınca gider. 

‘Āmme-i ra‘iyyet ki iķāmet-i dínde ‘amūd ve cem‘iyyet-i Müslimínde 

ve a‘dā ile muķābelede lāzım ve nāfi‘ olan ‘āmme-i ümmetdür. Ve 

ĥalķuŋ ‘aybların açmaķ isteyen kimesneleri yanıŋa getürüp sözlerin 

diŋleme. Zírā ĥalķda ba‘żı ‘ayblar vardur ki anı setr ėtmege vālíden 

ġayrı kimesne ķādir degüldür. Bir ‘aybı saŋa dėseler, sen anı setr ėt, 

açmaġa sa‘y ėtme. Senüŋ üzeriŋe lāzım olan, fesādı örtmekdür. Senden 

ġā’ib olanuŋ ģākimi, Allāh Te‘ālā ģażretleridür. Ķudretüŋ ėrdükce 

ĥalķuŋ ‘aybın setr ėt ki, Ģaķ Te‘ālā daĥı senüŋ ‘aybın setr ėde. Ve 

göŋlüŋde ĥalķa olan ‘uķdeyi ģall eyle ve kíne sebeb olacaķ nesneleri 

ķalbüŋden çıķar ve işiŋe gerekmez nes-nelerden tecāhül eyle. Bir 

kimesne saŋa gelüp āĥarı ġamz ėtse, anuŋ taŝdíķında ‘acele eyleme, 

teenní eyle. Zírā ġammāz, ehl-i ġarażdur, ziyy-i nāŝıģínde olur ise de...  

Ve seĥāvet ėtmelü olsaŋ, meşveretüŋe baĥíl getürme. Zírā seni faķr 

ile ķorķudup iģsāndan men‘ ėder. Ve ķorķaķ kişiyle meşveret ėtme. Zírā 

emrüŋde saŋa ża‘f-ı ķalb vėrür ve šama‘kār kişiyle daĥı meşveret eyleme. 

Zírā saŋa šama‘ yüzlerin tezyín ėdüp žulm ėtdürmege bā‘is̱ olur. Ve bilgil 

ki baĥíllik ve ķorķaķlıķ ve šama‘kārlıķ, Ģaķ Te‘ālā ģażretine sū’-i žann 

ėtmekden ģāŝıl olur ģāletlerdür. Anlardan ictināb gerekdür. Ve bilgil ki 

senden öŋürdi olan vālíler žālimler olsalar, anlara vezír ü ketĥudā [s. 45] 

olanı veyā anlaruŋ žulminde bile mübāşir ve şerík olanları getürüp 

ĥavāŝŝuŋdan ėdüp sözlerine uyma! Zírā anlar žālimlere yoldaş olup 

žulme mu‘āvenet ėdegelmişlerdür. Seni daĥı nāgāh anlaruŋ birisi ėderler. 

Ammā şol kimesneler ki žālimlere mu‘āvenet ėtmemiş olalar, belki 

anlaruŋ senüŋ üzerine me’ūneti ve ünsi ziyāde olsa, anları ĥavāŝŝ ėdinüp 

ĥalvetüŋde ve meclislerüŋde anlaruŋla muŝāģabet eyle. Anlaruŋ daĥı 

güzídesi ve muĥtārı şol kimesneler olsun ki, ģaķ sözi saŋa acı daĥı olursa 

ġayriden artuķ söyleye ve kendü hevāŋa tābi‘ olup Ģaķ Te‘ālā kendü 

dostlarına keríh gördügi nesnelere irtikāb ėtmek isteseŋ, saŋa müsā‘adesi 

ġayriden az ola.  Daĥı perhízkār ve ŝādıķu’l-ķavl kimesnelerle muŝāģib ol 

ve muŝāģiblerüŋe ta‘lím ėt ki senüŋ medĥüŋde ifrāšla mübālaġa ėtmeye-

ler. Zíra medģde mübālaġa, nefse ġurūr getürür.  



Ahd-nâme-i Emîrü’l-Mü’minîn İmâm Ali   ● 61

Ve daĥı eyülik ėden kimesne ile yaramazlıķ ėdeni yanıŋda berāber 

görme. Zírā ikisi daĥı berāber olıcaķ, eyülik ėden “eyüligüm bilinmedi” 

diyü ferāġat ėder ve yaramazlıķ ėden daĥı yaramazlıġa mu‘tād olup 

andan ictināb ėtmez olur. Öyle olsa, her kişiye kendünüŋ fi‘line göre 

mükāfāt eyle. Eger dilerseŋ ki re‘āyānuŋ saŋa göŋli düz ola, senün daĥı 

anlara ģüsn-i žannuŋ olup umūruŋda anlara i‘timādıŋ ola. Ra‘iyyete iģsān 

eyle ve çekdigi meşaķķatlerden ve belālardan taĥfíf eyle. Evvelden 

olagelmedik nesne iģdās ̱ ėdüp anlara cebr ü teklíf eyleme. Bi’l-cümle 

anlaruŋla bir vech ile zindegāní eyle ki, ra‘iyyetüŋ saŋa istiķāmetlerine [s. 

46] ģüsn-i žannuŋ ģāŝıl ola. Zírā ra‘iyyete bu yüzden ģüsn-i žannuŋa

elyaķ ancaķ şol kişidür ki, aŋa iģsānuŋ ėrişmiş ola ve sū’-i žannuŋa elyaķ 

oldur ki aŋa isā’et ėtmiş olasın.  

Ve híç naķż ėtme şol sünnet-i ŝāliģadan ki, bu ümmetüŋ ŝudūrı ve 

eşrāfı anuŋla ‘amel ėdüp anuŋla me’nūs olmış ola ve ra‘iyyet anuŋla ŝalāģ 

bulmış ola ve bir sünnet iģdās̱ ėtme ki sābıķda olan sünen-i ŝāliģanuŋ 

birine żarar vėre ki ve sünnet-i ŝāliģayı vaż‘ ėden müs̱āb ve me’cūr olur 

ve sen, anı bozmaġla günāhkār olursın. Ve elüŋ altında olan belediŋ 

ŝalāģına bā‘is̱ olur nesneleri muķarrer ėtmekde ve aģvāl-i re‘āyānuŋ 

senden öŋürdi nižāmına ve istiķāmetine sebeb olur nesnenüŋ iķāmetinde 

‘ālimler ile ve ģikmete vāķıf kimesneler ile mübāģase ve mükāleme çoķ 

eyle. 

Ve bilgil ki, ra‘iyyet bir niçe šabaķadur: Ba‘żı ba‘żısıyla ıŝlāģ olunur 

ve ba‘żı ba‘żısından müstaġní degil, belki muģtācdur. Zírā bunlaruŋ ba‘żı 

leşkerdür ve ehl-i cengdür. Ve ba‘żı meŝāliģ-i ‘āmm ü ĥāŝŝa gerek 

kātiblerdür. Ve ba‘żı ‘ādil ķāēílardur ve ba‘żı iş ve maŝlaģat ehlidür ki 

inŝāf üzerine ve rıfķ üzerine olurlar. Ve ba‘żı Müslimínden cibāyet ve ehl-

i źimmetden ĥarāc ve cizye ehlleri ve ba‘żı daĥı tācir ve ehl-i ŝan‘atlardur. 

Aşaġı šabaķası, faķírler ve miskínlerdür. Ve Allah Te‘ālā ģażretlerinüŋ 

Kitābında ve Resūlüŋ ģadís̱inde her šā’ife meźkūr olup naŝíbi ta‘yín 

olmışdur. Şol ki leşkerdür, ehl-i ķıtāldür, Allah Te‘ālā emriyle re‘āyānuŋ 

ģıŝnı ve ķal‘asıdur ve vālílerüŋ zíneti ve dínüŋ ‘izzeti ve emn ü emānuŋ 

šaríķıdur. Re‘āyānuŋ aģvāli [s. 47] nižām bulmaz, illā bunlar ile ve bunla-

ruŋ daĥı aģvāli nižām bulmaz illā Ģaķ Te‘ālā re‘āyādan bunlara ta‘yín 

ėtdügi māl-i ĥarācla bulur ki mühimlerine ŝarf ėdüp muģtāc olduķları 

meŝāliģ tamām ola. Pes bu cihetden bunlaruŋ daĥı ra‘iyyete iģtiyācları 
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vardur. Bu iki šā’ifenüŋ daĥı nižām-ı aģvāli ķāēílara ve kātiblere maŝlaģaš 

başarur ‘āmillere muģtācdur. Tā ķāēílar anlaruŋ arasında vāķi‘ olan 

ĥuŝūmetlerin faŝl ėdüp birbirinden ģaķların alıvėreler. Ve kātibler ve 

‘āmiller daĥı re‘āyādan ģāŝıl olan menāfi‘i emānetle yazup żabš ėdeler ki 

meŝāriflerine ŝarf ėdeler. Bu mecmū‘uŋ daĥı aģvāli munšažam olmaz, illā 

tācirler ile ve erbāb-ı ŝınā‘atla. Tā bunlar cem‘ olup muvāfaķatla pāzār 

šurġurdalar ve ol źikr olunan šā’ifeler ‘ameline ķādir olmayup muģtāc 

olduķları nesneyi ki yėmek ve geymek ve ceng ü cidāl esbābı gibi 

bunlardan ŝatun alup kendü ‘amellerine meşġūl olalar. Aşaġı šabaķa ki 

muģtāclar ve miskínlerdür; anlara ‘ašā ve mu‘āvenet ėtmek gerek. Her 

birinüŋ vālí üzerine kifāf ķaderi s̱ābitdür. Leşkere baş dikmelü olsaŋ, bir 

kişi dik ki cümleden saŋa enŝaģ ola; naŝíģati, bir naŝíģat ola kim Allah 

Te‘ālā ķatında ve Resūli ķatında marżí ola. Cümleden ģilmi artuķ ola ve 

ġażab vaķtinde sür‘at ėtmeye ve cürmi olan ‘öźr ėtse mütesellí ola; 

żu‘afāya merģameti ziyāde ola, ‘unf üzre olmaya ve ża‘ífü’l-ķalb olup 

süstlik daĥı ėtmeye. 

Ve irtibāšuŋ şol kimesneler ile olsun ki ģasíb ola ve ŝāliģ ĥānedānlar 

ehlinden ola ve şecí‘ ve saĥí ola. Zírā bu aŝl kimesneler ehl-i kerem [s. 48] 

olurlar. Bunlardan ŝādır olan, emr-i ma‘rūfdur. Bunlaruŋ emrlerin ķayır 

ve tedārük eyle ata ve ana, oġulları emrin ķayurur gibi... Bir nesne ki 

anlaruŋ ķūtına6 sebeb ola, çoķŝunup andan ferāġat ėtme ve bir lušf ki 

anlara ėdegelmiş olasın, az daĥı olursa ģaķír ‘add ėdüp terk ėtme. Zírā 

gāh olur ki ol az nesne daĥı anlaruŋ ģüsn-i žanlarına bā‘is̱ olur ve 

“Anlaruŋ ulıca maŝlaģatların itmām ėtdüm” diyü cüz’í maŝlaģatlarından 

ferāġat ėtme. Gāh olur, ol cüz’íce maŝlaģata kemāl-i iģtiyācları olur. Fi’l-

cümle anlaruŋ maŝlaģatları itmāmında ihtimām üzerine ol. 

Ve leşkerüŋe baş olanları yanıŋda güzíde eyle. Ve taķsím-i erzāķ 

ėtdükde şöyle eyle ki kendülere ve evlerinde ehl ü ‘ıyāline kifāyet ėde. Tā 

anlaruŋ ķaŝdları daĥı birleşüp muķābelede a‘dā ile mücidd olalar. Zírā 

vālí olanlaruŋ eli altında olanlara maģabbeti ve şefeķati, anlaruŋ ķalble-

rinüŋ meyline ve ŝafāsına sebebdür. Elüŋ altında olanlaruŋ niyyeti saŋa 

şol vaķt ĥāliŝ olur ki saŋa maģabbetleri ve mihr-bānlıķları ola. Ve senüŋ 

devletüŋ anlara s̱aķíl gelmeye. Ve senüŋ devletüŋ devāmın ve beķāsın 

isteyeler ve mümkin olduķca leşkerüŋ murādlarıŋ ve arzūların ķaš‘ 

6
 Bu kelime, “kuvvetine” şeklinde de okunabilir. 
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ėtdürme. Anlaruŋ šatlu dil ile ĥāšırların ele getür. Ve yoluŋda çekdükleri 

meşaķķatleri yanlarında teźekkür eyle ki eyü ĥaŝletlerin źikr ėtmek, 

bahādır olanuŋ şecā‘atin taģrík ėdüp iķdām ü cür’et getürür. Ve her 

kişinüŋ çekdügi belāyı ve ėtdügi ĥıdmeti bil. Ve anuŋ muķābelesinde 

mükāfāt ėtmekde ķuŝūr ėtme. Ve bir kişi ėtdügi ĥıdmeti āĥara żamm 

ėtme. Ba‘żı kimesnelere nažar ėdüp, alçak [s. 49] ģāllülere ziyāde 

meşaķķat yükletme; belki her emrde ‘adl üzerine ol! Ve bir ‘ažím maŝlaģat 

olup ‘āciz olsaŋ ve yāĥūd ba‘żı emrde saŋa müştebeh olsa, Allah Te‘ālā’ya 

ve Resūline mürāca‘at eyle. Nitekim Ģaķ Te‘ālā irşādın diledügi ķula 

ĥišāb ėder, buyurur:  
لِ 7 ُ َّ ِّ  َوא دُّوهُ  ِإَ  א ُ َ ءٍ   ْ َ  

ِ   ْ ُ ْ َאَز َ ن  ِ َ   ْ ُכ ِ   ِ ْ َ ِ א َل  َوأُْو ُ َّ אْ  א ُ ِ َّ  َوأَ אْ  א ُ ِ אْ  أَ ُ َ َ  آ ِ َّ א א َ ُّ َא أَ
Ya‘ni ey şol kimesneler ki ímān getürdüŋüz, Allāh ve Resūline ve 

ulü’l-emre išā‘at eyleŋ. Bir emrde nizā‘ ėtseŋiz, anı Allah ve Resūline redd 

eyleŋ! Allāh’a redd eylemegiŋ ma‘nāsı, Allah Kitābında vāķi‘ olan 

ās̱āra i‘tiķād ėtmekdür ve Resūline redd eylemenüŋ ma‘nāsı, sünnet-i 

Resūl ile ‘amel ėtmekdür.  

Ĥalķ arasında ģākim ėtmege bir kimesneyi iĥtiyār eyle ki, ra‘iyyetüŋ 

efēali ola ve itmām-ı meŝāliģde mużāyaķa çeküp ba‘żı ĥuŝamānuŋ 

ĥuŝūmetiyle lecūc olup šarılup ģaķķa vāķıf olduġı vaķt ģaķķa rücū‘ 

ėtmege ‘ār ėtmeye; ehl-i šama‘ olmaya. Bir ķażiyyenüŋ nihāyetine 

ėrişmedin ednā fehm ile iktifā eylemeye. Ve müştebeh olan umūrda anuŋ 

vuķūfı ġayriden ziyāde ola ve ģüccetle ‘amel ėtmekde daĥı ġayriden 

artuķ ola ve mürāca‘at-ı ĥaŝm ile yorulması az ola ve keşf-i umūrda ŝabrı 

ġayriden ziyāde ola. Ve emr žāhir olduķda ķaš‘-ı nizā‘da ġayriden keskin 

ola. Ve medģinde mübālaġa ėtmekle nefsine ġurūr gelmeye ve kimesne 

yeltesiyle meyl eylemeye. Bu aŝl kimesneler az bulunup ve ģākim ėdicek 

aŋa iģsānı şol mertebede eyle ki, anuŋ daĥı iģtiyācı ĥalķdan münķašı‘ ola 

ve senüŋ yanıŋda menzileti bir derecede olsun ki ĥavāŝŝuŋdan daĥı ol 

mertebeye ėrişmek šama‘ı [s. 50] olmaya. Tā ol daĥı ġayruŋ ģíle ve mek-

rinden emín olup kendü maŝlaģatına meşġūl ola. Ammā bu aŝl kimesne 

bulmaķda anuŋ emrinde sa‘y-i cemíl ėtmek gereksin. Bu dín-i İslām 

7
 “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulü’l-

emre (idarecilere) de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, 
Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin.” 
(Kur’an, Nisâ, 4/ 59). 
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şerírler elinde esír olmışdur ki kendü hevālarıyla ‘amel eylerler ve dínle 

dünyā šaleb ėderler. Anı anlaruŋ elinden almak, efēal-i cihāddur. 

Andan ‘āmillerüŋüŋ emrinde fikr eyle. ‘Amel ıŝmarlamalu olıcaķ, bir 

kimesneye ıŝmarla ki ġayriden rücģānın görüp ģüsn-i iĥtiyārıŋla 

ıŝmarlayasın. Utanmaġla veyāĥūd işi arturduġı sebebden ıŝmarlama-

yasın. Zíra bunlaruŋ her biri žulmden ve ĥıyānetden bir budaķdur. 

Anlardan daĥı taģarrí ėdüp bir kimesneye ıŝmarla ki tecribe ehli ve ģayā 

ehli ola ve ŝāliģ, ĥānedāndan ola ve İslām’a öŋürdi gelenlerden ola. Zírā 

anlaruŋ ĥulķları kerím olur ve ‘ırżları ŝaģíģ olur. Ve šama‘da işrāfları az 

olur ve her emrüŋ ‘āķıbetinde nažarları ziyāde olur. Andan ŝoŋra bu aŝl 

‘āmillere rızķın çoķça vėr. Tā ki nefslerin ıŝlāģ ėtmekde ķaví olup elleri 

altında olan re‘āyānuŋ mālinden müstaġní olalar ve emrüŋe muĥālefet 

ėdüp ve emānetde taķŝírlıķ ėtseler, anlarıŋ üzerlerine saŋa hüccet ola. 

Andan ŝoŋra ‘amellerin yokla; yer yer ŝādık gözciler ve vefādārlar ķo. 

Anlarıŋ aģvālin tecessüs ėdüp  saŋa ĥaber vėreler. Zírā sen anlarıŋ emrin 

bu vech ile gözledügüŋ, emānetlerine ve ra‘iyyete rıfķ ėtmege sebeb olur. 

Böyle ėtdükden ŝoŋra anlardan birisi ĥıyānete el uzatsa ve gözcilerüŋ 

ĥaber verseler, bu deŋlü şāhidle iktifā ėdüp bedenine ‘uķūbet ėdesin ve ol 

‘amelden aŋa ‘āyid olanı elinden [s. 51] alasın, ibtiźāl vėresin ve ‘alāmet-i 

ĥıyānetle anı müttehem ėdesin. Tā kim biri daĥı anı görüp ‘ibret duta ve 

emrinde ihtimām ėde.  

Ve ĥarācı öyle ėt ki ifrāš olup ehli mutażarrır olmaya ve yāĥūd az 

alınup ġayra żarar gelmelü olmaya. Zírā ehl-i ĥarācdan ġayrı kim var ise 

māl-i ĥarāca muģtācdur. Fi’l-cümle ĥarāc aĥźinde nažaruŋ vilāyetüŋ 

ta‘mírine olsun. Mücerred māl kes̱retin murād ėtme. Zírā māl-i ĥarāc 

memleket ma‘mūr olmaġla olur. Ve illā memleket ma‘mūr olmadın ĥarāc 

šaleb ėtmek, ĥarāb-ı bilāda ve helāk-i ‘ibāda sebeb olur. Ve ol aŝl vālínüŋ 

emri istiķāmet šutmaķ nādirdür. Ve eger ehl-i ĥarāc ĥarācın edā ėderken 

ba‘żı ‘avārıż gelmekle, mes̱elā ŝuları ve yāĥūd yerlerin ŝu ĥarāb ėtmekle 

ya yėrleri ķuraķlıķ olmaġla ‘āciz olup kes̱ret-i ĥarācdan şikāyet ėtseler, 

ba‘żını naķŝ eyle. Şol ķadar naķŝ eyle ki anuŋla ģālleri ŝalāģ bulur. Ve māl-

i ĥarācdan ol ķadar nesne gelmedigüne gücenme. Zírā ol ķadar ra‘iyyete 

źaĥíre olup memleketüŋ ‘imāretine sebeb olur. Bunuŋ birle anlardan 

bunca du‘ā ve s̱enā taģŝíl ėdüp anlaruŋ arasında ‘adl ü dād ile iştihār bul-

duġuŋdan ŝoŋra bunca iftiĥar ģāŝıl olur. Ve anlara ol miķdār źaĥíre ķoyup 
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anlar asūde-ĥāšır olmaġla anlar ‘adl ü dādıŋa mu‘tād olurlar. Memleket 

şol vaķt ĥarāb olur ki re‘āyā faķír ü ‘āciz olalar; teklíf olan nesneye šāķat 

getürmeyeler. Müteferriķ olup memleket ĥarāba müteveccih ola… Ve 

re‘āyānuŋ faķír ü ‘āciz olmasına sebeb oldur ki, vālí olanlar kendü 

beķālarına i‘timād ėdüp kendülerüŋ ģāline baķup cem‘-i māl ėtmege 

meşġūl olup [s. 52] re‘āyāya faķr u fāķa müstevlí olur.  

Andan ŝoŋra kātibleriŋüŋ emrine nažar eyle. Birin kātib ķomalu 

olsaŋ, ķanġısı ĥayrlu ise anı naŝb ėt. Ĥuŝūŝā kendi ĥāŝŝa kātibüŋ ki senüŋ 

esrāruŋ ve tedbírlerüŋ kitābetin ėde, ol maŝlaģata bir kimesne iĥtiyār eyle 

ki anuŋ aĥlāķ-ı ģasenesi ġālib ola. Aŋa ta‘žím ve tekrím ėtmegle 

ģaddinden tecāvüz ėdüp cemā‘at-i kes̱íre içinde saŋa muĥālefet ėtmege 

cür’et ėtmeye ve ‘āmilleriŋden saŋa gelen mekātíbi ŝaģíģ naķl ėde. Ve 

senüŋ cānibiŋden yine anlara cevāb-ı ŝaģíģ yazmaķda ‘āciz olmaya. 

Senüŋ-çün ġayriden nesne almalu olsa ve yāĥūd ġayra senden nesne 

vėrmelü olsa, emānetle ve diyānetle ėde. Ve saŋa eyü i‘tiķād ėdenlerüŋ 

i‘tiķādına ża‘f vėrmeye ve yaramaz i‘tiķād ėdenlerden ol i‘tiķādı izāle 

ėtmege ‘āciz olmaya ve tedbír-i umūrda kendünüŋ ne deŋlü ķadri var 

idigün bile. Zírā kendü derecesin bilmeyen ġayruŋ derecesin híç bilmez. 

Andan ŝoŋra bunları iĥtiyār ėtmekde ancaķ kendü firāsetüŋe ve bunlara 

olan ģüsn-i žannuŋa i‘tiķād ėdüp iĥtiyār ėtme. Zírā gāh olur ki ba‘żı 

kimesneler vālí olanlaruŋ firāseti ne miķdār olursa, kendüde emānetden 

nesne yoġ iken ca‘lle mizāclarına mülāyim ĥidmetlerde bulunmaġla 

anlara yaranup aldarlar. Ŝoŋra varšaya bıraġurlar. İmdi gerekdür ki 

bunları iĥtiyār ėtmelü olduķda evvelā ŝınayasın, göresin. Senden öŋürdi 

ŝalāģ ile mevŝūf olan vālíye ķanġısı ĥıdmet ėdüp ‘āmme-i nās arasında 

ziyāde ģüsn-i es̱er gösterdiyse ve emānetle ziyāde ma‘rūf ise, anı iĥtiyār 

eyleyesin.  Zírā bu ma‘nā seni Allah Te‘āla’ya [s. 53] ve seni emre vālí 

ėdene iĥlāŝuŋa delíldür.  

Ve kātiblerüŋ bir ‘aybına vāķıf olsaŋ, aŋa ižhār ėtmeseŋ, ġaflet göster-

seŋ, anı dā’im ėder; eyü olmaz. Ve daĥı gerekdür ki tācirleri ve alum-

ŝatum ėdenleri ve ŝınā‘at ehllerin, yā olduġın şehrde olsun veyā ešrāf-ı 

memālikde olsun, geregi gibi ri‘āyet ėdesin, incitdürmeyesin. Māllarına 

daĥl ü ta‘arruż ėtdürmeyesin. Zírā ĥalķ bunlaruŋ ile intifā‘ ėdüp ıraķdan, 

yakından, deŋizden ve ķaradan, šaġdan ve ovadan ‘āmme-i nāsa fevā’id 

cem‘ ėderler ve ‘āmme-i nās ittifāķ ile bitüremedükleri nesneyi bunlar 
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bitürür. Ve bey‘ u şirā ehli çoġunda buĥl-i ķabíģ vardur. Ġalle eyyāmı 

ziyāde ķaģš olıcaķ, “ŝatmam” diyü ĥalķdan men‘ ėdüp ŝatmayup ĥalķa 

müżāyaķa vėrmekdür. Bu mażarratdur, ‘āmme-i nāsa andan żarar gelür. 

Vālí olanlara ġāyet ‘aybdur. Öyle olsa ehl-i bey‘i bu işden men‘ eyleyesin 

ki Ģażret-i Resūl ŝalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem andan men‘ ėtmişlerdür. Ve 

bey‘leri rāst kile ve rāst veznle ėtdür. Narĥı daĥı i‘tidāl üzerine ėt ki, 

bāyi‘den ve müşteríden híç birine ziyān olmaya. İģtikār ėdenlere ‘uķūbet 

eyle; lākin ‘uķūbetde daĥı ifrāš eyleme ve isrāf eyleme.  

Andan ŝoŋra ķorķ ve ģaźer eyle Allah Te‘ālā’dan aşaġı šabaķa 

ģaķķında. Anlar şunlardır ki kesbe ķādir degil miskínlerdür ve muģtāc-

lardur ve ma‘íşetleri šardur ve gözsüzler ve kötürümlerdür. Zírā bu 

šā’ifede kimesneler vardur ki ehl-i ķanā‘atdür. Dilenmege muģtācdur 

ammā dilenmezler… Allah Te‘ālā bunlara ģaķ ta‘yín ėtmişdür; “Ol ģaķķı 

ģıfž ėt!” diyü saŋa emr ėtmişdür. Ol emre imtis̱āl [s. 54] ėdüp memleketde 

olan beytü’l-mālden ve ġallāt-ı Müslimínden bunlara bir ķısm ta‘yín eyle. 

Bu šā’ifeden saŋa yaķın olanlaruŋ sende ģaķķı olduġı gibi, ıraķ olanlaruŋ 

daĥı anlaruŋ gibi ģaķķı vardur. Ri‘āyet eyle; ni‘mete ve devlete müstaġrıķ 

olup bunlardan ġaflet ėtme; dā’imā bunlardan nažar-ı ģimāyetüŋi eksük 

ėtme, ululanup bunlardan yüz döndürme. Ve şol kimesnelerüŋ ki ĥalķ 

içinde ģaķír olup gözde ĥor olmaġla elleri saŋa ėrmez, anlaruŋ emrin 

tefaķķud ėt. Bunlaruŋ içün bir kimesne ta‘yín eyle ki mu‘temed ola ve 

Allah Te‘ālā’dan ķorķa ve tevāżu‘ ehli ola. Bunlaruŋ aģvālin 

yoķlayup saŋa ‘arż ėde. Bunlaruŋ ģaķķında bir vech ile ‘amel eyle ki Ģaķ 

Te‘ālā  ģażretinde i‘tiźāra ķābil ola. Zírā ‘āmme-i ra‘iyyet içinde ‘adle 

ve inŝāfa bu šā’ifenüŋ iģtiyācı artıķdur. Ve yetímler ve ŝaġírlerüŋ ki kesbe 

ķādir olmaya ve kimseden su’āl daĥı ėdemezler, anlaruŋ aģvālin geregi 

gibi tedārük eyle ki vālí olanlara aġır yükdür, Ģaķ Te‘ālā āsān ėder.  

Ve gerekdür ki gāh gāh ģācet içün meclis-i ‘ām ėdüp kendüŋ oturasın 

ve ķapucılaruŋa ve çavuşlaruŋa tehdíd ėdesin ki ķaš‘ā bir kimesneyi saŋa 

buluşmaķdan men‘ ėtmeyeler. Sen daĥı meclisüŋde tevāżu‘ ve meske-

net göster ki ģācetlüler gelüp ģācetlerin ‘arża ķādir olalar. Seni görüp 

dehşetlerinden ‘arż-ı ģālde ‘āciz olmayalar. Zírā Ģażret-i Resūlden 

ŝalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem işitdüm ki ayıtdılar: “Pāk olmaz şol 

kimesneler ki anlardan ża‘ífüŋ ģaķķı alınmaya...” Ve erbāb-ı ģācetüŋ 



Ahd-nâme-i Emîrü’l-Mü’minîn İmâm Ali   ● 67

aģmaķına ve cevāba ķādir olmayanlarına taģammül eyle; šarlıġanma ve 

kibr gösterme ki Ģaķ Te‘ālā kenef-i [s. 55] raģmetinde seni āsūde ķıla. 

Ve bir kimesneye ‘ašā ķılsaŋ, šayyib-i ĥāšırla vėr ki, eger ėtmeseŋ 

i‘tiźārla ĥāšırın ele al; rencíde-ĥāšır olup gitmesün. Ba‘ż-ı umūr vardur ki 

aŋa kendünüŋ mübāşereti lāzımdur: Biri şol emr ki kātiblerüŋ andan ‘āciz 

olurlar. Biri daĥı ĥalķuŋ ģācetleri saŋa ‘arż olıcaķ, mülāyim cevāb 

vėrmekdür. Ve bu źikr olan ‘amellere evķātuŋ ve eyyāmuŋ taķsím eyle ve 

vaķtlerüŋ efēalini alıķo ki anda Ģaķķ’a ižhār-ı ‘ubūdiyyet ėdesin. Egerçi 

bu źikr olan umūr, ĥulūŝ-ı niyyetle ve selāmet-i re‘āyā içün himmet, 

‘ibādetdür; cehd eyle, her ‘ibādeti ĥāliŝ eyle! Ĥuŝūsā ferā’iż ki ĥāŝŝaten 

Allah içündür, anda niyyetüŋ ĥālis eyle; maģżā Ģażret-i Ģaķķa ‘ibādet-i 

bedeniyyede taķŝír ėtme ve Ģaķ Te‘ālā taķarrübin ķaŝd ėt. Meşaķķat-i 

bedeniyyeyi iĥtiyār eyle. Ammā namāzda imāmlıķ eyleseŋ iŋen uzatma; 

cemā‘ata nefret vėrmelü olmayasın. Zírā gāh olur ki cemā‘atde ŝāģib-‘öźr 

ve ehl-i ģācet olur; tašvíle müteģammil olmaz. Şöyle olsun ki namāzuŋ 

mühimmātından nesne żāyi‘ olmaya, belki i‘tidāl üzerine ola. Ģażret-i 

Resūl aleyhi’s-selām beni Yemen’e göndericek, “Anlar ile namāzı nice 

ķılayım?” diyü ŝordum. Cevābında “Anlaruŋ ża‘ífleri namāzı gibi ķıl; 

mü’minlere raģím ol!” dėdi.  

Andan ra‘iyyeti çoķ zamān gözlememek eyleme; belki her gāh 

ĥāllerin  tefaģģuŝ eyle. Zírā vālí olan aģvāli yoķlamasa, eks̱er-i aģvāle 

vāķıf olmaz; nažarında eyü, yavuz, büyük, küçük birbirinden mümtāz 

olup ģaķķı bāšıldan farķ ėtmez. Ve ģaķ olan emrüŋ ve ŝıdķuŋ maĥŝūŝ 

‘alāmetleri yoķdur ki birbirinden mümtāz ola. Öyle [s. 56] olsa aģvāl-i 

ra‘iyyet mültebis olup muĥtel olur. Andan ŝoŋra bundan ĥālí degil ki 

senüŋ šab‘uŋda seĥāvet var ise, beźl-i ģuķūķ eylemege mā’il olursun. Ve 

eger šab‘uŋda seĥāvet olmasa, ĥalķ senüŋ imsāküŋ bilüp ve beźlüŋden 

ye’s ėdüp senden ‘ašā šaleb ėtmezler. Ĥuŝūŝā ĥalķuŋ eks̱er-i ģāceti žulm-

i žālimden şikāyet ve mu‘āmelātda šaleb-i inŝāfda saŋa müte‘alliķ 

me’ūneti yoķdur. Ve vālí olanlaruŋ ĥāŝ ādemleri ve ĥāliŝ dostları olur ki 

ra‘iyyete ser-keşlik ve žulm ve ta‘addí ėderler. Anlar bu işleri işlemege 

sebeb ne ise, bil daĥı ol sebebleri ķaš‘ eyle!  

Ve bir yer ki ra‘iyyetle müşterek ola, ya ‘amelde ya ģaķķ-ı şirbde, ol 

yeri kendü ĥıdmetkāruŋa ve ĥāŝ ādemüŋe gösterme. Zírā gāh olur me-

şaķķati ra‘iyyete çekdürüp ĥāŝılın kendüler alurlar. Öyle olsa, anlara māl 
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ĥāŝıl olup saŋa vebāl ģāŝıl olur. Bir kimesneye ģudūddan ve ģuķūķdan 

nesne lāzım gelse, anı yėrine ķo. Eger kendü aķrabāŋdan veyā ĥavāŝ-

ŝuŋdan olursa daĥı meyl ü muģābā eyleme! Egerçi bu ma‘nāyı icrā 

eylemek kendiŋe ve müte‘alliķātuŋa ve nefsüŋe ġāyet s̱aķíl gelür, ammā 

gerekdür ki Ģaķ Te‘ālā rıżāsın šaleb ėdüp nefsüŋe cebr ėdesin. Bu ķadar 

belāya ŝabr ėdesin ki anuŋ ‘āķıbeti maģmūd olduġında iştibāh yoķdur. 

Eger ra‘iyyetüŋ “Ba‘ż-ı umūrda žulme meyl ėtdi” diyü sū’-i žann ėtseler, 

gerekdür ki gökçek ‘öźr ėdüp ol i‘tiķāddan anları dönderesin.  

Ve ‘adüvvüŋ olan kişi senüŋle ŝulģ ėtmek istese, ŝulģı redd eyleme; 

ŝulģ eyle. Leşkerüŋ bir miķdār vüs‘at üzerine olur. Ve sen daĥı biraz 

teşvíşden berí [s. 57] olursın ve memleket emn ü emānda olur. Ammā 

ġāyet ģaźer üzerinde ol. Zírā ‘adüvv gāh olur ki saŋa ġaflet vėrmek içün 

ŝulģ ŝūretin gösterür, žafer bulur. Oŋat tedārük eyle, ‘adūŋa temām ģüsn-

i žann ėtmeyince fāriġ olmayasın. Ammā ‘adüvv ile ‘ahd baġladuķdan 

ŝoŋra veyā źimmeti ķabūl ėtdükden ŝoŋra ‘ahdi kemāliyle ŝaķla ve 

źimmeti istiķāmet ile ri‘āyet eyle. Cemí‘-i maĥlūķāt hevāları birbirine 

muĥālif ve re’yleri perākende iken Ģaķ Te‘ālā’nuŋ fażlından ‘ahde vefā 

eylemek ve ta‘žím üzerine olmışlardur ve ittifāķ ėtmişlerdür. Ģattā 

Müslimānlardan ġayrı kāfirler daĥı birbiriyle ‘ahd ü peymānların tamām 

ri‘āyet eylerler. Bozup ġadr ėtmekle ‘āķıbeti ĥarāb idiginde kimesne 

iştibāh ėtmez. Ve daĥı Ģaķ Te‘ālā ‘ahdi ķullara merģametinden bir ķal‘a 

ėtmişdür ki anı penāh ėdinüp her šarafdan mużšar olıcak aŋa yaķın olalar. 

Öyle olsa aŋa ĥıyānet ėtmek ve birbirinüŋ esbābın ķapuşmaķ ve 

aldatmak, ķaš‘ā cā’iz degildür. Zírā bu aŝl fi‘l Cenāb-ı Ģaķķ celle ve ‘alāya 

cür’et ėtmege rāci‘ olur. Ol ĥod şeķāvetden ģāŝıl olur. Bu aŝl fi‘l ėdecegüŋ 

kimesneler ile ‘ahd ü peymān baġlama. Bir ‘ahdi ki Ģaķķ  Te‘ālā ile 

baġlamış olasın, ba‘ż-ı müżāyaķaya uġramaġla bir sebeb-i şer‘í olmadın 

bozmaġa  ķaŝd ėtme. Ol müżāyaķaya ŝabr eyle ki, ol ŝabr seni ol 

müżāyaķadan bir vüs‘ata ėrişdirür. İnşāllah ŝabr ile ‘āķıbet ĥayrlıġın bul-

maķ gerekdür.  

Şol ġadr u žulmden ki günāhından ķorķasın ve Ģaķ Te‘ālā anı 

dünyāda ve āĥiretde senden šaleb ėde. Zinhār ġāyet ĥaźer eyle nā-ģaķ 

yėre ķan dökmekden! Anuŋ günāhı cümleden [s. 58] büyükdür ve Ģaķ 

Te‘ālā’nuŋ belāsın getürüp ni‘meti ve devleti zā’il ėtmekde her fesāddan 

bu artuķdur. Allah Te‘ālā ‘Araŝāt güninde ķullarından evvel teftíş ėtdigi 
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nesneler aralarında nā-ģaķ yere olan ķanlardur. Yā Mālik, ŝaķın “salša-

natum ķuvvet šutsun” diyü Ģaķ Te‘ālā ģarām ėtdigi ķanları dökmege 

irtikāb ėtme ki ol senüŋ salšanatuŋa ża‘f ve süstlik vėrür, belki senden 

izāle ėdüp āĥara naķl ėtdirür. Ķaŝd ile ķan ėtmek, Allah Te‘ālā ķatında ve 

benüm yanımda aŝlā ‘öźre ķābil degildür. Ve eger sehv ü ĥašā ile elüŋden 

ķatl-i nefs ŝādır olsa, zírā gāh olur ki yumruġıla ve daĥı anuŋ gibi 

nesnelerle ķatl olur... Salšanatuŋa ve ‘ažametüŋe i‘timād ėdüp velílerine 

ģaķları olan źimmeti edā ėtmekde taķŝírlıķ ėtme; tamāmca edā ėdüp irżā 

eyle.  

Daĥı ŝaķın yā Mālik, perhíz eyle ‘ucb u kibrden ve ‘ucba sebeb olur 

nesnelere aŝlā i‘timād eyleme. Ve medģüŋde mübālaġa ėdenleri 

sevenlerden olma! Zírā şeyšān eylügin ibšāl ėtmege bu maģalde ġāyet 

fırŝat bulur. Ve bu sıfatlarda yol bulduġı gibi yol bulmaz. Daĥı ŝaķın iģsān 

ėdicek minnet ėtme ve sözüŋe yalan ķarışdırma ve va’d ėdicek ĥilāf ėtme. 

Zírā minnet iģsānı ibšāl eyler ve sözde yalan ķarışdırmaķ Ģaķ nūrın 

giderür ve ĥilāf-ı va‘d, Ģaķ ķatında meźmūm ve ĥalķ buġżına sebebdür.  

Ve ŝaķın vaķti olmadan bir emrde ‘acele ėtme ve vaķti geldükden 

ŝoŋra daĥı te’ĥír ėtme. Ve olmaz işlerde lecc ü ‘inād ėtme. Emr vāżıģ 

olıcaķ süstlik eyleme. Her emri yerlü yerinde vaż‘ eyle ve ŝaķın bir eyü işi 

ki ĥalķ birbirine iķtidā [s. 59] ėtmegle muķarrer ėdüp ķabūl ėtmiş 

olalar, anı kesdirmek ķaŝdın eyleme ve bir gereklü nesne ĥalķa žāhir u 

vāżıģ ola, andan ġaflet ėtme. Zírā ġayra intifā‘ içündür. Az zamānda her 

emrüŋ perdesi açılup mažlūmlaruŋ senden dādı istense gerekdür. 

Tedārükde ol!  

Ve elüŋe, dilüŋe mālik ol. Bir Müslimāna dilüŋle degme ve elüŋle 

dögme; bir kimseye żarar ėtme. Ve ġażabla ve ġayretle nāgāh ĥašā 

ėdüp bir yaramaz fi‘l ŝādır olmaya. Ġażab gelse, te’ĥír eyle; tā sākin ola ki 

iĥtiyāruŋa mālik olasın. Andan ne ėtmelü ise ėdesin. Bu źikr olan 

nesneleri nefsüŋde şol vaķt muģkem ve rāsiĥ olur ki dā’imā şol teşvíşde 

olasın ki Ķıyāmet olup Ģażret-i Ģaķ ģużūrında ģāżır olasın; daĥı senden 

ėtdügüŋ ‘ameller ŝorıla. Ve daĥı senüŋ üzeriŋe vācib ve lāzımdur ki sen-

den öŋürdi vālíler ‘adāleti üzerine olan ģükūmetlerin ve sünnet-i 

ģasenelerin ve Ģażret-i Resūl’den aleyhi’ŝ-ŝalātü ve‘s-selām vāķi‘ olan 

ās̱ārı ve Ģaķ Te‘ālā Kitābında beyān olan ferā’iżi dā’imā teźekkür ėdesin. 

Bu ‘ahd-nāmede yazduġım nesneleri ķabūl ėdüp anuŋla ‘āmil olasın ve 
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bu ‘ahd-nāmeyi saŋa anuŋ içün yazdum ki hevā-yı nefsüŋe tābi‘ olursaŋ, 

ta‘allül ėtmeyesin ki senüŋ üzeriŋe hüccet olur. Ve daĥı isterem ol 

Allah’dan -ki raģmeti vāsi‘dür ve her murādı vėrmekde ķudret-i ‘ažímesi 

vardur- beni daĥı seni daĥı kendinüŋ rıżāsı olduġı nesnelere tevfíķ ėde. 

Ve bir fi‘l müyesser ėde ki, ol kendü yanunda ve ĥalķ yanunda ‘öźr-i 

vāżıģ ola. Tā Allah Te‘ālā’nuŋ ķullarından bize [s. 60] ĥayr du‘ā ve 

memleketimizde bizden eyü es̱erler ģāŝıl ola ve isterem ki bize vėrdügi 

ni‘meti tamām ėdüp ėtdigi kerāmeti mużā‘af ėde. Benim daĥı ve senüŋ 

daĥı āĥirümizi sa‘ādetle ve şehādetle ĥatm eyleye. Zírā biz aŋa kemāl-i 

raġbetle rāġıblarız ve šālibleriz.  

Temmet bi-‘avni’llāhi ve hüsni tevfíķihi ve’ŝ-ŝalātü ‘alā Nebiyyihi ve 

ālihi ve saģbihi ecma‘ín. 

Ahd-nâme-i Hz. Ali’nin Günümüz Türkçesine Çevirisi 

[s. 41] Müminlerin Reisi ve Takva Sahiplerinin Öncüsü Alî bin Ebî 

Tâlib (Allah Ondan Razı Olsun ve Onun Yüzünü Şereflendirsin) Mâlik 

bin Haris el-Eşter’i Mısır’a Vali Edip Gönderince Ona Yazdığı Ahd-

namenin Tercümesidir.  

“Ey Mâlik, sana ilk emrettiğim şey, Allah korkusuyla günahlardan 

kaçınmayı elden bırakmaman; Ona itaat ve ibadeti seçmendir. Daima 

yüce Allah’ın emrettiği farzlara ve Peygamber’in sünnetine uy! Çünkü hiç 

kimse saadete erişemez; (insanlar) ancak Allah’ın farzlarına ve Peygam-

berinin sünnetine uymakla (saadete) erişir ve ancak o farzları ve sünneti 

inkâr ve kaybetmekle betbahtlığa ulaşır. Daima elinle ve dilinle Cenab-ı 

Hakk’a yardım et! Çünkü yüce Allah, kendisine yardım edenleri aziz 

kılmaya kefil olmuştur. 

Bir emrim de benliğin istekleri, arzuları bastırınca, nefsini kırman ve 

(Allah’ın emrine karşı) inatçılık ve isyan ettiği zaman onu çekerek dur-

durmandır.  
8 َ ِّ َ  َر

ِ א َر َ   َّ ءِ  ِإ ُّ ِא אَرةٌ   َّ َ   َ ْ َّ  ,Her nefsin gereği ve emrettiği şeyler  ِإنَّ  א

kötülüktür. Ancak yüce Allah’ın merhamet ettiği kullarından olsa, o 

müstesna...  

                                                                 
8
 “Muhakkak ki nefis daima kötü şeyleri emredicidir. Ancak Allah’ın rahmet ettikleri 

müstesna...” (Kur’an, Yusuf, 12/53). 
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Bundan sonra ey Mâlik, bilmiş ol ki, ben seni birçok kimselerin vali 

olup kimisinin adalet ve insaf, kimisinin zulüm ve eziyet ettiği bir vilâyete 

gönderdim. Sen kendinden önce gelen valilerin yaptığı işlere bakıp 

(onların kötü ve uygunsuz olanlarını) kınadığın gibi, insanlar da senden 

çıkan işleri görüp kınayacaklardır. Ona göre hazırlık yap! Çünkü iyi 

kişilerin iyiliği, yüce Allah’ın kullarının diline getirdiği sözlere bakılarak 

anlaşılır. (Şu hâlde) insanlar arasında iyi anılma (mazhariyetini) 

kazanmaya çalış! Senin katında salih amelden daha sevgili bir iyiliğin 

olmaması lâzımdır. Ayrıca nefsinin arzusuna düşkün olma ve uyma! 

Bilakis ona [s. 42] sahip olup (nefsini) kendine uydur ve sana helâl 

olmayan şeylerde benliğine karşı cimri ol; onun istediğini verme. 

İdare ettiğin insanlara her zaman içten merhamet et;  sevgi duy ve 

onlara iyilik et. Üzerlerine yırtıcı hayvanlar gibi olup onları yemeyi 

ganimet bilenlerden olma! Çünkü idare edilen halk iki kısımdır: Biri 

Müslümandır, din kardeşleridir; biri de zimmi(anlaşma ile Müslüman 

memleketlerinde yaşaması kabul edilen ve hayatı korunan gayr-ı 

Müslimler)dir. O (zimmiler), yaratılışta senin gibi, korunması ve gözetil-

mesi üzerine gerekli olanlardandır. Şimdi onlardan ara-sıra sürçme, kasıt 

veya yanılmayla bazı suçlar, günahlar meydana gelir... Yüce Allah’ın 

senin günahlarını affetmesini sevdiğin gibi, onları affetmen, onlara iyilik 

etmen gerekir. Zira sen idare ettiğin insanlardan büyüksün ve senden de 

seni vali yapan büyüktür. Ondan da Allah Teâlâ yücedir. Cenab-ı Hak 

onların işini sana emanet edip seni onlarla imtihana tutup sınadı. Şimdi 

kendini Allah Teâlâ’nın gazabına uğratma. Çünkü senin Ona karşılık 

vermeye gücün yoktur ve Onun affını ve rahmetini istemez, beklemez 

değilsin (af ve rahmetine muhtaçsın)...   

Bir kimsenin suçunu affetsen, ona pişman olma ve bir kimseye ceza 

versen,  ona da sevinme. Ve senden aceleyle hata çıkma ihtimali bulunan 

yerde hızlı hareket etme; teenni üzere ol (yavaş hareket et; ilerisini düşü-

nerek dikkatli davran)! “Emir sahibi, beni reis yaptı” diyerek “Elbette 

benim emrime itaat etmek gerekir” deme. Çünkü bu tür düşünce kalbe 

eksiklik verir; dindarlığa kusur ve zayıflık getirir ve memleketin, hakimi-

yetin yok olmasına yaklaştırır. Eğer kendi büyüklüğünü ve hakimiyetini 

görmekle nefsine gurur ve asilik gelirse, yüce Allah’ın [s. 43] büyük 

hakimiyetini ve mükemmel saltanatını düşün ki, senin kuvvetinin yet-

meyip tam bir güçsüzlükle âciz olduğun şeylere Onun tam kudreti var. 
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Tâ ki o bakış senin aşırı erişmeni (kibre kapılmanı) yatıştırsın ve 

benliğinin öfkesini, keskinliğini giderip aklından kaybolan şeyi yine sana 

geri döndürsün. Ey Mâlik, sakın büyüklükte yüce Allah’a karşı çıkıp 

ululukta onu taklide çalışma ki bu mana, büyüklenme ve kibirlenmeden 

meydana gelir ve yüce Allah her büyükleneni alçaltır... 

Eğer sende veya itibarlı kişilerinde ve idare edilen halkta seninle 

münasebeti olan kimsenin üzerine Allah’ın haklarından ve insanların 

haklarından bir şey meydana gelirse, onu gereği gibi soruşturup yerine 

getiresin; onu (çiğnemeyi) istemeyesin ve yerine getirmekten korkma-

yasın. Eğer öyle yapmayıp (haksızlığa) meyledersen, Allah Teâlâ haz-

retinin kullarına zulmetmiş olursun.  Çünkü kullarına zulmedene yüce 

Allah bizzat düşmanlık eder ve hem de bil ki, yüce Allah’ın nimetlerini 

değiştirip belâlarını çabuklaştırmada zulüm üzere ısrar etmekten beteri 

yoktur. Ve “İşlerin hayırlısı, orta olanıdır” (hadisi) gereğince, her işte -

hakka uygun olmak şartıyla- hangisi ortaysa, hangisi adalet yönünden 

değerli ve lüzumluysa, hangisinden insanlara fayda ve idare edilen halkın 

hangisine rızası varsa, onun sana hepsinden sevgili olması gerekir. Çünkü 

halkın hepsi razı olmasa, itibarlı kimselerin rızası bir mana ifade etmez 

(faydalı olmaz). Ama idare edilen halkın hepsi razı olunca, has(muhterem 

olan)ların razı olmaması zarar vermez. Şimdi kendi muhterem kişilerinin 

yerine ümmetin tamamına sevgi ve dostluğun fazla olsun. Çünkü kendi 

muhterem adamlarının, genişlik vaktinde sana zahmeti, sıkıntısı fazla ve 

belâ vaktinde yardımı az olur. Ve zulmüne [s. 44], eziyetine göre kızsan, 

son derece gücenir, iğrenç görür. Ve iyilik etsen, şükrü (teşekkürü) halkın 

hepsi gibi etmez, az eder. Ve iyilik etmesen, özrü geç kabul eder. Ve 

zamanede bazı belâ ve zahmet de görse, sabredemez, zıddına göre 

hareket eder. 

Halkın kamusu, ki dinî emirlerin yerine getirilmesinde direk ve Müs-

lümanların cemiyetinde ve düşmanlarla vuruşmada gerekli ve faydalı 

olan ümmetin bütünüdür, o insanların kusurların açıklamak isteyen 

kimseleri yanına getirip onların sözlerini dinleme. Çünkü halkta, validen 

başka kimsenin gizlemeye gücünün yetmeyeceği bazı kusurlar vardır. Bir 

kusuru sana söyleseler, sen onu ört;  açmaya çalışma! Senin üzerine 

gerekli olan (vazife), bozukluğu, kötülüğü örtmektir. Senden gizli 

olan(davranışlar)ın hâkimi Allah Teâlâ hazretleridir. Gücün yettikçe 
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insanların kusurunu ört ki, yüce Allah da senin kusurunu örtsün. Ve 

gönlünde halka karşı olan ukdeyi (düğümü) çöz ve kine sebeb olacak 

şeyleri kalbinden çıkar ve işine gerekli olmayan nesneleri bilmiyormuş 

gibi görün. Bir kimse sana gelip başkasını gizlice şikâyet etse, onu 

doğrulamakta acele etme; temkinli ve akıllıca davran. Çünkü kovlayıcı 

(gammaz, münafık), öğüt verenler kılığında olsa bile kin ve kötü niyet 

sahibidir… 

Ve cömertlik edecek olsan, danışma meclisine cimri getirme. Zira 

seni fakirlikle korkutup iyilikten alıkoyar. Ve korkak kişiyle istişare etme 

ki, işinde sana kalp zayıflığı verir. Açgözlü kişiyle de istişare etme! Çünkü 

sana tamah yönlerini süslendirip zulmettirmeğe sebep olur. Ve bil ki, 

cimrilik ve korkaklık, Hak Teâlâ hazretine kötü zanda bulunmaktan 

meydana gelen hâllerdir. Onlardan sakınmak gerekir. Ve bil ki senden 

önce gelen valiler zalim olsalar, onlara yardımcı ve kâhya [s. 45] olanı 

veya onların zulmüne birlikte başlayıp devam eden ve ortak olanları 

getirip has adamlarından edip sözlerine uyma. Çünkü onlar zalimlere 

yoldaş olup zulme yardım edegelmişlerdir. Seni de ansızın onların birisi 

ederler. Zalimlere yardım etmemiş ve sana azığı (yardım) ve dostluğu 

fazla olan kimseleri has adamlarından edinip yalnız görüşülecek yerinde 

ve meclislerinde onlarla arkadaşlık et. Onların seçkini ve seçilmişi, doğru 

sözü sana acı da olursa başkasından fazla söyleyen ve kendi nefsinin 

isteğine uyup Yüce Allah’ın kendi dostlarına çirkin gördüğü fena şeyleri 

işlemek istesen, sana izni başkasından az olan kimselerdir. Bundan başka 

takva sahibi ve doğru sözlü kimselerle arkadaş ol ve arkadaşlarına seni 

övmede aşırı gitmemelerini ve abartmamalarını öğret. Çünkü övme ko-

nusunda abartma, nefse gurur getirir.  

Ve yine iyilik eden kimseyle kötülük edeni yanında beraber görme. 

Zira ikisi de bir olunca, iyilik eden “İyiliğim bilinmedi...” diye vazgeçer; 

kötülük eden de fenalığı âdet edinip ondan kaçınmaz olur. O hâlde, 

herkese kendisinin işine göre karşılık ver. 

Eğer idare edilen halkın gönlünün sana düzelmesini istersen, senin 

de onlara iyi fikir besleyip işlerinde güvenin olsun. Halka iyilik et ve 

(insanların) çektiği zahmet ve belâları hafifleştir. Önceden olagelmedik 

şeyi sonradan ortaya çıkarıp onları zorlama ve mükellef kılma. Bütün 
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onlarla öyle bir şekilde yaşa ki, idare edilen insanların sana karşı 

doğrulukları hakkında [s. 46] iyi fikrin meydana gelsin. Çünkü halkın bu 

yönden iyi fikir beslemene en lâyık olanı, kendisine bağışın ulaşmış olanı 

ve kötü sanışına en yaraşırı, kendisine kötülük etmiş olduğun kimsedir.  

Bu ümmetin ileri gelen ve şerefli kişilerinin amel edip alışık olduğu 

ve idare edilen halkın salâh (iyilik, rahat, barış, dine bağlılık) bulduğu iyi, 

(dine) uygun ve faydalı yolu hiç bozma. Önceki(mümin)lerin iyi 

yollarından birine zarar verecek bir yolu ortaya çıkarma. Çünkü iyi bir 

yol açan, âdet koyan, sevap kazanır ve mükâfat elde eder; sen onu 

bozmakla günahkâr olursun. Elinin altında bulunan memleketin iyiliğine 

vesile olan şeyleri kararlaştırmakta ve halkın hâllerinin senden önce 

nizamına ve doğruluğuna vesile olan şeyin yerinde kalması hususunda 

âlimlerle ve hikmet bilir kimselerle çok söyleş ve sohbet et.   

Ve bil ki halk birçok tabakadır: Bir kısmı bir kısmıyla iyileştirilir ve 

bir kısmı diğer bir kısmına karşı ihtiyaçsız değil, kat’iyyetle muhtaçtır. 

Çünkü bunların bazısı asker ve savaşçıdır. Bazısı kamunun ve ileri gelen 

kişilerin işleri için gerekli yazıcılardır. Ve bazısı adil hâkimlerdir ve 

bazıları ise insaf ve yumuşaklık üzere olan iş ve emir ehlidir. Bazısı 

Müslümanlardan vergileri tahsil edenler ve Müslümanların idaresi 

altında bulunan gayr-ı Müslimlerden haraç ve cizye sahipleri, bazısı da 

tacirler ve sanat erbabıdır. Aşağı tabakası, fakirler ve yoksullardır. Allah 

Teâlâ hazretlerinin Kitâb’ında ve Peygamber’in hadisinde her bölük 

anılmış olup payı belirlenmiştir. Vuruşan şu askerler, yüce Allah’ın 

emriyle halkın hisarı ve kalesidir; valilerin süsü ve dinin itibarı, 

güvenliğin yoludur. Halkın hâlleri ancak bunlarla düzen bulur. Bunların 

hâlleri de ancak yüce Allah’ın idare edilen halktan bunlara belirlediği, 

mühim şeylerine harcayıp işlerini tamamladıkları haraç malıyla düzen 

bulur. O hâlde bu yönden bunların da halka ihtiyaçları vardır. Bu iki bö-

lüğün de hâllerinin düzeni, hâkimlere, yazıcılara ve iş başaran memurlara 

muhtaçtır. Böylece hâkimler, onların arasında meydana gelen düşman-

lıklarını ayırıp birbirinden haklarını alıverirler. Yazıcılar ve âmiller (zekât 

ve vergi tahsil eden memurlar) da halktan meydana gelen menfaatleri 

güvenilir bir şekilde yazıp kaydetsinler; (halkın) masraflarına harcasınlar.   

Bu (sayılanların) hepsinin de hâlleri, ancak bir araya gelip anlaş-

mayla pazar meydana getiren tacirler ve sanat sahipleri ile düzenli olur. 
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Ve o anılan bölükler, işine (bütün ihtiyaçlarını bizzat karşılamaya) gücü 

yetmeyip yeme ve giyme sebepleri, kavga ve mücadele vasıtaları gibi 

muhtaç oldukları şeyleri bunlardan satın alıp kendi işleriyle uğraşırlar. 

Muhtaçlar ve fakirlerden meydana gelen aşağı tabakaya iyilik ve yardım 

etmek gerektir. Her birinin ihtiyaca yetecek kadar azığı vali üzerine 

sabittir. Askere kumandan tayin edecek olsan, öyle bir kişiyi kumandan 

yap ki, sana herkesten daha hayır dileyici olsun; nasihati yüce Allah ve 

Resulü katında makbul olsun. Huy yumuşaklığı herkesten fazla olsun ve 

kızgınlık zamanında acele etmesin; suçu olan özür dilese, teselli bulmuş 

olsun; zayıflara merhameti fazla olsun; sertliği olmasın; zayıf kalpli olup 

gevşeklik de etmesin…    

Muhabbet ve dostluğun değerli, salih, asil aileden, kahraman ve 

cömert kişilerle olsun. Çünkü bu tür kimseler iyilik sahibi ve değerli [s. 

48] olurlar.  Bunlardan çıkan, dince ve akılca iyi bilineni emretmektir. 

Bunların işleriyle anne ve babanın oğullarının işiyle alâkadar olduğu gibi 

ilgilen ve onları yerine getir. Onların gıdasına vesile olan şeyi çok görüp 

ondan vazgeçme ve onlara yapagelmiş olduğun bir iyiliği, az da olsa 

değersiz sayıp bırakma! Çünkü bazan olur ki az şey, onların iyi fikir besle-

melerine vesile olur ve “Onların büyükçe işlerini tamamladım” diye mü-

him olmayan işlerini yerine getirmekten vazgeçme. Bazan o azıcık işe tam 

ihtiyaçları olur. Onların bütün işlerini tamamlamaya gayret ve dikkat et.   

Ve askerine kumandan olanları yanında seçkin yap ve rızıkları 

taksim ettiğinde öyle yap ki, kendilerine ve evlerindeki çoluk çocuğuna 

yetsin. Böylece onların maksatları da birleşip savaşta düşmanlara karşı 

ellerinden geldiği kadar gayret gösterirler. Çünkü vali olanların eli al-

tında olanlara sevgi ve şefkati, onların kalplerinin meyline ve gönül şenli-

ğine vesile olur. Elinin altında bulunanların niyeti, sana sevgi ve dostluk-

ları olduğunda ve senin hâkimiyetin onlara ağır gelmediğinde halis olur; 

böylece senin devletinin (itibarının) devamını ve kalıcılığını isterler. Ve 

mümkün olduğu kadar askerin isteklerini, arzuların kestirtme. Tatlı dille 

onların gönüllerini kazan ve senin yolunda çektikleri zahmetleri yanla-

rında söyle ki, iyi huylarını anmak, yiğit olanın kahramanlığını harekete 

geçirip onu gayret ve cesarete getirir. Herkesin çektiği belâyı ve yaptığı 

hizmeti bil ve onun karşılığını mükâfat olarak vermede kusur etme.  

Ve bir kişinin yaptığı hizmeti başkasına ekleme. Bazı kimselere bakıp 

aşağı [s. 49] durumda olanlara fazla zahmet yükletme; katiyyen her işte 



●   D İ V A N  E D E B İ Y A T I  A R A Ş T I R M A L A R I  D E R G İ S İ  

 

76

adalet üzere ol.  Ve büyük bir iş olup âciz kalsan veyahut bazı işler senin 

için karışık ve zor olsa, yüce Allah’a ve Onun Resulüne müracaat et! 

Nitekim Cenab-ı Hak, doğru yolu göstermeyi istediği kula şöyle hitap 

eder, buyurur ki: “Yā eyyühe’lleźíne āmenū etí‘ūllāhe ve etíū’r-Resūle ve uli’l-

emri minküm. Fe in tenāza‘tum fí şey’in fe ruddūhu ilā’llāhi ve’r-Resūl.” Yani 

“ey iman edenler, Allah ve Resulüne ve sizden olan idarecilere itaat edin. 

Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düşseniz, onu Allah ve Resulüne arz 

edin.”9 Allah’a arz etmenin manası, Allah’ın Kitabında bulunan ayetlere 

inanmaktır ve Resulüne arz etmenin manası, Peygamber’in sünneti ile 

amel etmektir.   

Halk arasında hâkim olarak idaren altında bulunan insanların en 

faziletlisini ve işleri tamamlamada sıkıntı çekip bazı muhaliflerin 

düşmanlığıyla pek inatçı olup darılıp gerçeği bildiği zaman doğruya 

dönmeye utanmayan ve açgözlü olmayan bir kimseyi seç! (Hâkim) bir 

hüküm ve kararın sonuna erişmeden pek az anlama ile yetinmesin ve 

karışık olan işlerde onun bilgisi, başkasından fazla ve delille iş yapmakta 

da başkasından üstün olsun. Hasmın müracaatı ile yorulması az ve gizli 

işleri meydana çıkarmada sabrı başkasından fazla olsun ve iş belli 

olduğunda çekişmeyi kesme konusunda başkasından keskin olsun. 

Övülmesinde abartma yapmakla nefsine gurur gelmesin ve kimsenin 

teşvikiyle (bir hükme) meyletmesin. Bu tür kimseler az bulunur. Ve birini 

hâkim (tayin) edince, ona iyiliği şu derecede et ki, onun da ihtiyacı halk-

tan kesilmiş olsun ve senin yanında mertebesi öyle bir derecede olsun ki, 

has adamlarından da o mertebeye erişme hırsı [s. 50] olmasın. Böylece o 

da başkasının hile ve oyunundan emin olup kendi işiyle meşgul olsun. 

Ama bu tür kimse bulma işi hususunda güzel bir çalışma yapman gerekir. 

Bu İslâm dini, kendi nefislerinin istekleriyle iş yapan ve dinle dünya 

(nimet ve menfaatlerini elde etmek) isteyen kötüler elinde esir olmuştur. 

Onu onların elinden almak, cihadın en faziletlisidir.  

Ondan sonra vergi tahsiline memur olan memurlarının işinde 

düşün... Bir iş emanet edecek olunca, onu bir kimseye emanet et ki, 

başkasından üstünlüğünü görüp iradenin güzelliğiyle tevdi edesin; 

utanmakla ve yahut işi artırması sebebiyle emanet etmeyesin. Çünkü 

bunların her biri zulüm ve hainlikten bir daldır. Onlardan da araştırıp 
                                                                 
9 Kur’an, Nisâ Suresi, 4/ 59.   
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öyle bir kimseye emanet et ki, tecrübe ve hayâ sahibi, salih, cömert 

kişilerden ve İslâm’a önce gelenlerden olsun. Zira onların huyları iyi; 

namus ve haysiyetleri sağlıklı olur; tamahta ileri yere çıkmaları az ve her 

işin sonunu düşünmeleri fazla olur. Ondan sonra bu tür memurlara 

rızkını çokça ver ki nefislerini ıslah etmekte kuvvetli olup elleri altında 

bulunan halkın malından menfaat beklemesinler; emrine muhalefet etse 

ve emanette kusur etseler, onların üzerlerine sana delil olsun. Ondan 

sonra işlerini yokla; yer yer sadık gözetleyici ve vefalı kimseleri koy; 

onların hâllerini gizlice araştırıp sana haber versinler. Çünkü senin 

onların işini bu şekilde gözetleyişin, eminliklerine ve halka yumuşak 

davranmalarına vesile olur. Böyle yaptıktan sonra onlardan birisi hainliğe 

el uzatsa ve (gizli) gözetleyicilerin haber verseler, bu kadar şahitle yetinip 

(suçu sabit olan kimsenin) bedenine ceza veresin ve o işten ona ait olanı 

elinden [s. 51] alasın; itibarsızlık (bilgisi) veresin ve onu hainlik alâmetiyle 

sanık yapasın. Ta ki başkası da onu görüp ibret alsın ve işine dikkat 

etsin…  

Ve vergiyi öyle yap ki haddinden fazla olup sahibi zarar görmüş 

olmasın veya az alınıp başkasına zarar gelecek olmasın. Çünkü vergi 

sahip(mükellef)lerinden başka kim varsa, onlar haraç malına muhtaçtır. 

Bu cümleden olarak, vergi alımında bakışın şehrin eksikliklerinin 

giderilip düzeltilmesine (imarına) olsun. Sırf mal çokluğunu gaye 

edinme. Çünkü vergi malı (geliri), memleketin mamur olmasıyla olur. 

Aksi takdirde memleket şen, bayındır olmadan vergi istemek, şehirlerin 

harabına ve kulların helâkine sebep olur. Ve o tür valinin işinin doğru 

yönde olması nadirdir. Ve eğer vergi sahipleri vergilerini öderken bazı 

arızalar gelmekle, meselâ suları veya yerlerini su harab etmekle yahut 

yerleri kuraklık olmakla âciz kalıp vergi çokluğundan şikâyet etseler, (o 

vergilerin) bazısını eksilt. Hâlleri düzelinceye kadar azalt ve vergi gelirin-

den o kadar şey gelmeyişine gücenme. Çünkü o kadarı, vergi veren halka 

azık olup memleketin mamurluğuna vesile olur. Bununla birlikte birçok 

dua ve övgü elde edip onların arasında adalet ve iyilikle meşhur 

oluşundan sonra böyle bir iftihar meydana gelir. Ve onlara o kadar azık 

bırakıp kendilerinin gönlü rahat olmakla senin adalet ve iyiliğini âdet 

edinmiş olurlar. Memleket, idare edilen halk fakir ve âciz olduğu ve (vergi 

gibi devletçe) yüklenen şeye güç yetiremedikleri zaman harab olur. (O 

zaman insanların hepsi) kısım kısım, dağınık olur ve memleket haraba 
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yüz tutar. Halkın fakir ve âciz olmasının sebebi, vali olanların kendi 

kalıcılıklarına güvenip kendilerinin hâline bakmaları ve mal toplamayla 

(şahsi gelir elde etmeyle) uğraşmalarıdır. [s. 52] Böylece halkı fakirlik, 

yoksulluk kaplar.  

Ondan sonra kâtiplerinin işini düşün... Birini kâtip tayin edecek 

olsan, hangisi hayırlıysa, onu tayin et. Hele senin sırlarının ve tedbir-

lerinin yazıcılığını yapan hususi kâtibin… O iş için, güzel huyları baskın 

olan bir kimseyi seç! Ona saygı göster ve ikramda bulun ki haddini aşıp 

çok büyük topluluk içinde sana karşı gelmeye cür’et etmesin ve iş yapan 

memurlarından sana gelen yazıları doğru nakletsin ve senin tarafından 

yine onlara sağlıklı cevap yazmakta âciz olmasın. Senin için başkasından 

bir şey alacak veya başkasına senden bir şey verecek olsa, eminlik ve 

dindarlıkla yapsın. Ve senin hakkında iyi inanç sahibi olanların inancına 

zayıflık vermesin ve kötü inanç sahiplerinden o inancı gidermeğe âciz 

olmasın. İşleri idare etmede kendisinin ne kadar derecesi var olduğunu 

bilsin. Çünkü kendi derecesini bilmeyen, başkasının derecesini hiç 

bilmez.  

Ondan sonra bunları seçerken sadece kendi anlayışına ve bunlara 

olan iyi fikir beslemene inanıp seçme! Çünkü gâh olur ki, bazı kimseler 

vali olanların anlayışı ne kadar (keskin) olursa, kendisinden eminlikten 

bir şey yokken, sahte bir şekilde huylarına uygun işlerde bulunmakla ya-

ranıp onları aldatır; sonra tehlikeye atarlar. O hâlde bunları seçecek 

olduğunda önce sınayıp görmen gerekir. Senden önce iyilikle vasıflanmış 

olan valiye hangisi hizmet edip halkın bütünü arasında fazla tesir 

güzelliği gösterdiyse ve eminlikle çok tanınmışsa, onu seçmelisin. Çünkü 

bu mana, senin yüce Allah’a [s. 53] ve seni iş başına getirene samimi 

bağlılığına delildir.  

Ve kâtiplerin bir kusurundan haberdar olsan, onu göstermesen, 

gaflet göstersen, devamlı yapar; iyi olmaz... Ve bundan başka, senin 

bulunduğun şehirde veya memleketlerin etrafında olan tacirleri, alım-

satım yapanları ve sanat sahiplerini gereği gibi gözetmen, incittirmemen 

lâzımdır. Mallarına iliştirmeyesin ve sataştırmayasın. Çünkü halk 

bunlarla fayda temin eder; (onlar) uzaktan, yakından, denizden, karadan, 

dağdan ve ovadan bütün insanlara yararlı şeyler toplarlar ve kamu halkın 

bir araya gelmekle meydana getiremediği şeyi bunlar meydana getirir. 
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Satıcı ve satın alıcı olanların çoğunda çirkin bir cimrilik vardır: Gelir ve 

mahsul günlerinde fazla kıtlık olunca “satmam” diye halkın almasını 

engelleyip, satmayıp insanlara sıkıntı ve darlık vermek... Bu zararlı bir 

şeydir; halkın tamamına ondan zarar gelir. Vali olanlar için son (derece 

büyük) kusurdur. O hâlde satıcıları bu işten alıkoyasın ki Hz. Peygamber 

(s.a.v.) (tacirleri) ondan men etmişlerdir. Ve satışları doğru ölçü ve tartıyla 

yaptır. Fiyatları da itidal üzere yap ki satıcıdan ve müşteriden hiç birine 

zarar gelmesin. Satış değerleri yükselsin diye ihtiyaç maddelerini 

saklayanlara (stokçuluk yapanlara) ceza ver; fakat cezalandırmada da 

aşırı gitme ve gereksiz yere harcama. 

Ondan sonra aşağı tabaka hakkında yüce Allah’tan sakın! Onlar 

çalışıp kazanmaya güce yetmeyen fakirler, muhtaçlar, geçimleri dar 

olanlar, körler ve kötürümlerdir. Çünkü bu takımda öyle kimseler vardı 

ki, kanaat sahibidir; dilenmeğe muhtaçtır ama dilenmezler. Yüce Allah 

bunlara hak belirlemiş; “O hakkı koru, gözet!” diye sana emretmiştir. O 

emre uyup memlekette olan beytü’l-mâl(maliye hazinesin)den ve 

Müslümanların gelirlerinden bunlara bir kısım (pay, maaş) belirle. Bu 

bölükten sana yakın olanların sende hakkı olduğu gibi, uzak olanların da 

onlar gibi hakkı vardır; gözet! Nimete ve devlete dalmış olup bunlardan 

habersiz kalma; daima bunlardan esirgeme bakış ve fikrini eksik etme; 

büyüklük taslayıp bunlardan yüz çevirme. Halk içinde itibarsız olan 

ve göze hor göründüğünden seninle görüşmeye gücü yetmeyen kimsele-

rin işini arayıp sor. Bunlar için güvenilir, yüce Allah’tan korkan ve tevazu 

sahibi olan bir kimse tayin et; onların hâllerini yoklayıp sana arz etsin. 

Bunların hakkında öyle bir şekilde amel et ki, yüce Allah huzurunda özür 

dilemeye elverişli olsun. Çünkü bütün idare altında bulunan halk içinde 

adalet ve insafa bu sınıf insanların ihtiyacı fazladır. Yetimler, çalışıp 

kazanmaya gücü yetmeyen ve kimseden de dileyemeyen küçüklerin 

hâllerini gereği gibi tedarik et. Bu, vali olanlara ağır bir yüktür; yüce Allah 

kolaylaştırır.  

Ve zaman zaman ihtiyaç(ları karşılamak) için umumi meclis yapıp 

bizzat oturman ve kapıcılarına, çavuşlarına kimseyi seninle karşılaş-

maktan men etmemeleri için gözdağı vermen gerekir. Sen de meclisinde 

tevazu ve alçakgönüllülük göster ki ihtiyacı olanlar gelip onları arz 

etmeye güç yetirsinler. Seni görüp korkularından hâli arz etmekte âciz 
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olmasınlar. Çünkü Hz. Peygamber’in (s.a.v.) “Kendilerinden zayıfın 

hakkının alınmadığı kimseler temiz olmaz” dediğini işittim. İhtiyaç 

sahiplerinin akılsızına ve cevap vermeye gücü olmayanlarına tahammül 

et; sıkılma ve kibir gösterme ki yüce Allah rahmetinin sığınağında [s. 55] 

seni rahat kılsın…  

Ve bir kimseye bağışta bulunsan, onu gönül hoşluğuyla ver; eğer 

(iyilik) etmesen, özür dilemeyle onun gönlünü al; kalbi kırılıp gitmesin. 

Bazı işler vardır ki onlara bizzat başlayıp girişmen gerekir. Biri, yazıcıların 

yapmaktan âciz olduğu işler, biri de halkın ihtiyaçları sana arz olunca 

yumuşak cevap vermektir. Bu söylenen işler için vakit ve günlerini böl ve 

zamanların en üstününü Allah’a ibadet için alıkoy ki o sırada Hakk’a 

kulluğunu gösteresin. Gerçi bu anılan işler, niyet halisliğiyle ve idare 

altındaki halkın selâmeti için gayret ibadettir; çalış, her ibadeti samimi 

yap! Hele hususi olarak Allah için olan farzlarda niyetini halis yap! Ancak 

Cenab-ı Hakk’a bedenî ibadet hususunda kusur etme ve yüce Allah’a 

yaklaşmayı iste; (bu ibadetleri eda ederken) bedenî zahmete katlan! Ama 

namazda imamlık etsen, çok uzatma; cemaate nefret verecek olmayasın. 

Çünkü bazen olur ki, cemaatte özür ve ihtiyaç sahibi kimseler bulunur;  

uzatmaya dayanamaz. Namazın, gerekli şeylerinden nesne yitmeyecek 

şekilde, şüphesiz orta derecede, ölçülü olsun. Hz. Peygamber (s.a.v.) beni 

Yemen’e gönderince, “Onlarla namazı nasıl kılayım?” diye sordum. Ce-

vap olarak “Onların zayıflarının namazı gibi kıl; müminlere merhametli 

ol!” dedi.  

Ondan sonra idaren altındaki insanları çok zaman gözetlemezlik 

etme; hatta her zaman onların hâllerini inceden inceye araştır. Çünkü vali 

olan vaziyetleri yoklamasa, durumların pek çoğunu bilmez. Gözünde iyi, 

kötü, büyük, küçük birbirinden ayrılıp hakkı batıldan (doğruyu yalan ve 

çürük olandan) ayırmaz. Ve doğru olan işin ve gerçekliğin hususi 

işaretleri yoktur ki birbirinden ayrılsın… Bundan [s. 56] dolayı, idare 

altında bulunan halkın hâlleri ayırt edilemez ve bozulmuş olur. Ondan 

sonra (durum) şundan boş değil ki, senin yaratılışında cömertlik varsa, 

hakları bol bol vermeye düşkün olursun ve eğer yaratılışında cömertlik 

olmasa, insanlar senin cimriliğini bilip, bol bol vermenden ümit kesip 

senden bağışlama istemezler. Bilhassa halkın ihtiyacının en çoğu, zalimin 

zulmünden şikâyet ve muamelelerde insaf taleb etmektir; seninle alâkalı 

zahmeti, sıkıntısı yoktur. Ve vali olanların has adamları ve samimi 
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dostları olur ki, bunlar idare altındaki insanlara dik başlılık, zulüm ve 

adaletsizlik ederler. Onların bu işleri yapmasına sebep neyse, anla ve o 

sebepleri kes!  

İş veya suya ait hak hususunda idare altındaki halkla ortak olan bir 

yeri kendi hizmetkârına ve has adamına gösterme. Çünkü bazen olur ki, 

zahmeti halka çektirip meydana gelen geliri kendileri alırlar. Öyle olunca, 

onlara mal, sana vebal meydana gelir. Bir kimseye hadler (belirli suçlara 

karşılık tatbik edilen şer‘î cezalar) ve haklardan bir şey lâzım gelse, onu 

yerine getir. Eğer kendi yakınlarından veya ileri gelen adamlarından 

olursa dahi meyletme ve çekinme! Her ne kadar bu manayı icra etmek 

kendine, yakınlarına ve nefsine son derece ağır gelirse de yüce Allah’ın 

rızasını isteyerek nefsini zorlaman gerekir. Bu kadar belâya sabredesin ki, 

onun sonunun övülmüş olduğunda şüphe yoktur. Eğer idaren altındaki 

halk, “İşlerin bir kısmında zulme meyletti” diye kötü zanda bulunsalar, 

güzel bir özür beyan edip o inançtan onları döndürmen gerekir.  

Ve düşmanın olan kişi seninle barışmak istese, barışı reddetme; barış! 

Askerin bir derece genişlik üzerine olur; sen de karıştırmadan (kaygıdan) 

kurtulmuş [s. 57] olursun; memleket güven ve eminlik içinde bulunur. 

Ama (düşmanın kötü niyetinden) son derece sakınma ve korunma üzere 

ol! Çünkü düşman bazen olur ki, sana gaflet vermek için barış şeklini gös-

terir; zafer elde eder. İyi hazırlık yap; düşmanına tamamen iyi fikir 

beslemeyince vazgeçmiş ve boş kalmış olmayasın. Fakat düşmanla 

sözleşme yaptıktan veya onu zimmi kabul ettikten sonra bu sözleşmeyi 

tam olarak muhafaza et; zimmeti doğrulukla gözet! Bütün yaratıl-

mış(insan)lar, istekleri birbirine aykırı ve görüşleri dağınıkken, yüce 

Allah’ın lûtfundan dolayı sözünde durma ve saygı gösterme üzerine 

bulunmuş ve ittifak etmişlerdir. Hatta Müslümanlardan başka, kâfirler de 

birbiriyle sözleşme ve yeminlerini tam olarak gözetirler. (Bu sözleşmeyi) 

bozup zulmetmekle (gayr-ı meşru bir iş yapmış olan kimsenin) sonunun 

harap olduğunda kimse şüphe etmez. Ve bundan başka, yüce Allah, söz 

vermeyi, kullara merhametinden ötürü, her taraftan çaresiz kalınca ona 

yakın olmaları (sığınmaları) için bir kale yapmıştır. Bundan dolayı, ona 

hainlik etmek, birbirinin vasıtalarını kapışmak ve aldatmak asla caiz 

değildir. Çünkü bu tür fiil, yüce Allah’a (karşı çıkışa) cüret etmeğe döner. 

O, bedbahtlıktan meydana gelir. Bu tür iş yapacağın kimselerle sözleşme 

ve antlaşma yapma! Yüce Allah (adını anmak) ile verdiğin bir sözü, bazı 



●   D İ V A N  E D E B İ Y A T I  A R A Ş T I R M A L A R I  D E R G İ S İ  

 

82

sıkıntılara uğramakla meşru bir sebep olmadan bozmaya kast etme! O 

sıkıntıya sabret ki, o sabır seni o darlıktan bir genişliğe eriştirir. İnşallah 

sabırla son iyiliğini elde etmek gerekir.  

Yüce Allah’ın dünya ve ahirette senden (karşılığını) isteyeceği 

zulmün günahından korkmalısın. Aman, haksız yere kan dökmekten son 

derece sakın! Onun günahı hepsinden [s. 58] büyüktür. Yüce Allah’ın 

belâsını getirip nimeti ve devleti (saadeti) sona erdirmekte her fesattan bu 

fazladır. Yüce Allah’ın Arasat gününde kullarından ilk sorguya çekeceği 

şeyler, onların aralarında haksız yere dökülen kanlardır. Ey Mâlik, sakın 

“Hakimiyetim kuvvet elde etsin!..” diye yüce Allah’ın haram kıldığı 

kanları dökme kötü fiilini işleme! Çünkü ki o senin hakimiyetine zayıflık 

ve gevşeklik verir; hatta (o hükümranlığı) senden giderip başkasına 

geçirir. Kasten (haksız yere) kan dökmek, yüce Allah katında ve benim 

yanımda asla özre elverişli değildir. Eğer yanılma ve kusurla elinden bir 

kimseyi öldürme fiili çıksa… Çünkü bazen olur ki yumrukla ve onun gibi 

şeylerle (adam öldürme kastı olmaksızın bir kimse) öldürülür… 

hakimiyetine ve büyüklüğüne güvenip (o öldürülen kimsenin) velilerine 

hakları olan borcu ödemekte kusur etme; tamamen ödeyip onları razı et.  

Bundan başka ey Malik, kendini beğenmişlik ve kibirden uzak dur! 

Kendini beğenmişliğe sebep olacak şeylere asla güvenme! Ve seni övme 

hususunda aşırı gidenleri sevenlerden olma! Çünkü şeytan, iyiliğini iptal 

etmeğe bu yerde son derece fırsat bulur ve bu sıfatlarda yol bulduğu gibi 

yol bulmaz… Bundan başka, iyilik edince onu başa kakma; sözüne yalan 

karıştırma ve vaad edince ona zıt davranma. Zira başa kakmak, iyiliği ip-

tal eder; söze yalan karıştırmak Allah’ın nurunu giderir ve vaadine zıt 

davranış, Cenab-ı Hak katında kötülenmiş ve insanların nefretine 

sebeptir.  

Sakın vakti gelmeden bir işte, buyrukta acele etme ve zamanı 

geldikten sonra da onu erteleme. Ve olmayacak işlerde inat etme. İş, 

açıkça belli olunca gevşeklik etme. Her işi, emri yerli yerine koy! Sakın 

halkın birbirine uymakla [s. 59] kararlaştırıp kabul etmiş olduğu iyi bir işi 

bıraktırmayı isteme! İnsanlara gerekli olduğu açık ve belli bir şeyden 

habersiz kalma! Çünkü o başkasına faydalanma içindir. Az zamanda her 

işin perdesi açılıp mazlumların hakkı senden mutlaka istenecektir. 

Hazırlıklı bulun!..  
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Eline, diline sahip ol! Bir Müslümana dilinle dokunma; onu elinle 

dövme; kimseye zarar verme! Öfke ve kıskançlıkla ansızın bir hata 

işleyerek senden yaramaz bir fiil çıkmasın. Kızgınlık geldiğinde, onu 

ertele ki iradene sahip oluncaya kadar sakin olsun. Ondan sonra ne 

yapman gerekiyorsa yaparsın… Bu anılan şeyler, daima Kıyamet kopup 

Cenab-ı Hakk’ın huzurunda hazır olacağın, yaptığın işlerin senden 

sorulacağı kaygısını çektiğin zaman nefsinde sağlam ve yerinde olur. 

Bundan başka, senden önceki valilerin adalet üzere olan idarelerini, iyi 

yollarını, Hz. Peygamber’den (dua ve selâm onun üzerine!) meydana 

gelen hadisleri ve Yüce Allah’ın Kitabında açıklanan farzları daima 

hatırlamak, senin için dinen yerine getirilmesi gereken bir vazife ve 

lüzumlu iştir.  

Bu ahd-namede yazdığım şeyleri kabul edip onunla amel edici olasın 

ve bu ahd-nameyi nefsinin isteğine uyarsan, bahane aramayasın, senin 

üstüne bir delil olur diye kaleme aldım. Rahmeti geniş ve her istenen şeyi 

vermekte yüce kudreti olan Allah’tan beni ve seni, kendisinin rızası 

bulunan şeylere muvaffak etmesini dilerim. Kendi katında ve halk 

yanında açık özrü olan bir işi nasib etsin ki Yüce Allah’ın kullarından bize 

[s. 60] hayır dua ve memleketimize bizden iyi eserler meydana gelsin. Bize 

verdiği nimeti tamamlayıp lûtfunu kat kat kılmasını; benim sonumu ve 

senin sonunu saadet ve şehadetle bitirmesini dilerim. Çünkü biz ona tam 

bir istekle rağbet edici ve talibleriz… 
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