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ÖN SÖZ
Türkler, Memlûkler devrinden itibaren Osmanlı devri de dâhil olmak
üzere Mısır’da önemli bir kültürel birikime sahip olmuşlardır.
Mısır’da gelişen kültürel birikim içinde edebiyat önemli bir yer tutmaktadır. Bilhassa XIX. yüzyılda Osmanlı asıllı idarecilerin hüküm sürdüğü
Kahire sarayında edebiyat alanında değerli şahsiyetler yetişmiştir. Ünlü
Teymûrî ailesine mensup olan şair Ayşe Teymûrî, Hidiv İsmail’in eşi
Çeşm-i Âfet Hanım ve şiirleriyle meşhur Gülperî Hanım divan edebiyatı kültürünü devam ettiren şahsiyetlerdendir.
Bu şairlerle aynı kültür ortamı içinde yetişen şahsiyetlerden birisi de
Prenses Kadriye Hüseyin’dir. Kültürel değerlerin korunması ve yozlaşmanın önüne geçilebilmesi için insanların ahlâki eğitimine ve değerler
eğitimine önem verilmesi gerektiğini düşünen Prenses Kadriye Hüseyin, Mehâsin-i Hayat’ı bu maksatla yazmıştır. Eserinde okuyucuyu sıkmadan, akıcı bir üslupla seçtiği kavramları açıklama yoluna gitmiştir.
Prenses Kadriye, eserinde çocuk eğitimi, güzel ahlak, adaletli olmak,
ailenin önemi, içinde yaşanılan eve kıymet vermek, vicdan, danışmak,
çalışmak ve gayretli olmak, sabırlı olmak, cesaret, nasihate kulak vermek, ilme ve bilgiye önem vermek, terbiye, merhamet, saygı, hayata
hürmet, hakikate hürmet, ana – babaya – aileye – akrabaya hürmet,
sevgi, dostluk, verilen sözde durmak gibi ahlaki değerlerin muhafaza
edilmesi gerektiğini tavsiye etmiştir. Yalan, nefret, ayrımcılık ve bencilliği de insanları birbirinden ayırıp uzaklaştıran tehlikeli kavramlar
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olarak vasıflandırmaktadır. Kadriye Hüseyin, eserinde açıkladığı kavramların daha iyi öğrenilip anlaşılması için Vagner, Dante, Virjil gibi
düşünürlerden de alıntılar yapmıştır.
Mısır’da gelişen tarihî, edebî ve kültürel varlığımızla alakalı önemli bilgilerin ilim âlemine aktarılması temel olarak Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’unun Mısır’da Türkler ve Kültürel Mirasları isimli eseriyle
gerçekleşmiştir. İhsanoğlu eserinde pek çok edebiyat insanının yanı sıra
Prenses kadriye Hüseyin konusuna da teferruatlı bir şekilde değinmiştir.
Prenses Kadriye Hüseyin Hakkında Türkiye’de yapılan bazı yayınlar
dışında ABD’de bir doktora tezi yapılmıştır.
Prenses Kadriye Hüseyin ve eserleri hakkında son zamanlarda yurt
içinde ve yurt dışında yapılmakta olan neşriyat memnuniyet vericidir.
Tarafımızdan hazırlanan bu çalışma, giriş kısmı hariç üç bölümden müteşekkildir. Giriş kısmında, “Türk Edebiyatının Mısır’daki Yansımaları” başlığı altında ülkede gelişen edebiyat ortamından bahsedilmektedir. I. Bölümde, Prenses Kadriye Hüseyin’in hayatı ve eserleri hakkında
bilgiler yer almaktadır. II. Bölümde, Mehasin-i Hayat’ın tanıtımı yer
almaktadır. III. Bölümde, eserin Latin harflerine yapılan aktarımı orijinal metni ile birlikte verilmiştir. Böylece Osmanlı harflerini öğrenmekte olanların da istifadesinin sağlanması düşünülmüştür.
Mehâsin-i Hayat yazarın sağlığında Arap harfleriyle Kahire’de basılmıştır (H. 1327) 1909. Eser, tarafımızdan “Prenses Kadriye Hüseyin’in
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Mehâsin-i Hayat Adlı Eserinin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi
ve Eserin Bugünkü Harflere Aktarılması” ismiyle 2015 yılında Yüksek
Lisans Tezi olarak hazırlanmıştı.
Eserin Orijinal metnini Darü’l-Kütübü’l-Kavmiyye’den (Mısır Millî
Kütüphanesi) temin etmemize yardımcı olan Dr. Abuzer Kalyon’a, çalışmamda destek ve yardımlarını esirgemeyen hocam, Doç. Dr. Şadi
Aydın beyefendiye teşekkürü borç bilirim. Eseri hazırlarken yardımcı
olan eşim Rukiye'ye ve çocuklarım Nurdan’la Ahmet Ali’ye teşekkür
ediyorum.

Bilal KALYON
Konya - 2021
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GİRİŞ
Türk Edebiyatının Mısır’daki Yansımaları1
Türkiye ile Mısır arasında mevcudiyeti çok eskilere dayanmakta olan
tarihi bir irtibat söz konusudur. Bu irtibatın en önemli özelliği din birliği ve kültür benzerliğinden kaynaklanmış olmasıdır. Türklerin Mısır’da idarede bulundukları uzun zaman zarfında ülkeye kazandırdıkları
kültür unsurlarının sayısı az değildir.
Türk dili, tarihî ve kültürü ile alakalı binlerce ciltlik el yazması eser
Mısır Millî Kütüphanesinde (Darü’l-Kütübü’l-Kavmiyye) muhafaza
edilmektedir.2 Sadece Mısır Millî Kütüphanesinde (Darü’l-Kütübü’lKavmiyye) beş bin civarında Türkçe yazma eser bulunmaktadır.3 Ülkede yazma eserlerin dışında Darü’l-Kütûbü’l-Kavmiyye’de Türk dili
ve edebiyatı açısından değerli binlerce matbu kitap da bulunmaktadır.4
Mısır’da yoğun bir şekilde Türkçe konuşulmasının etkileri verilen edebiyat ve kültür eserlerinde açıkça görülmektedir.
Bilhassa XIX. yüzyılın son çeyreğinde Mısır’da Osmanlı edebiyatı sahasında önemli şahsiyetler yetişmiş ve birbirinden değerli eserler kaleme alınmıştır. Özellikle Kahire sarayı çevresinde yetişmekte olan ka-

Çalışmanın II. Bölüme kadar olan kısmı, ekseriyetle tarafımızdan yayımlanan makalemizden alınmıştır.
Bkz: Bilal Kalyon, “Prenses Kadriye Hüseyin ve Mehasin-i Hayat İsimli Eseri” Pearson Journal, 2021
Volume 6 Issue 11
2
Darü’l-Kütübü’l-Kavmiyye ile alakalı güncel bilgiler için bkz. Altan Çetin, Mısır Milli Kütüphanesi ve
Buradaki Türkçe Yazma/Basma Eserlere Dair, Kitaplar İle Geçen Bir Ömür Mustafa Vedat Sönmez’e Armağan Kitap ve Kütüphane, Efeakademi Yay. İst. 2021, s. 240-249.
3
Abuzer Kalyon, Filiz Kalyon, “Mısır daki Türkçe El Yazmaları Hakkında Görüşler.” International Journal of Languages’ Education, 1(Volume 3 Issue 3), 1-10, (2015).
4
Filiz Kalyon, “Mısır Milli Kütüphanesinde Bulunan Türkçe Matbu Divanlar.” Turkish Studies - Language and Literature eISSN: 2667-564, s. 251 (2020).
1
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dın yazar ve şairlerin kaleminden çıkan bu eserlerden bazılarının İstanbul’da neşredilmesi dikkate değer bir husustur. Mısır’daki Osmanlı dil
ve kültürel birikiminin neticelerinden olan eserlerden Çeşm-i Âfet Hanım’ın divanı, Semra Tunç tarafından yayımlanmıştır.5 Çeşm-i Âfet
Hanım, şiirlerinde kendine ve şairliğine güvenen bir karakter olarak
karşımıza çıkmaktadır.6 Gülperî Hanım’ın Güldeste-i Hâtırat’ı Filiz
Kalyon tarafından yayımlanmıştır.7 Güldeste-i Hâtırat’ta şairin tarih ve
edebiyat birikimi gözlenmektedir.8 Sözünü ettiğimiz yüzyılda Divan şiiri sahasında Kahire’de yetişen önemli bir şahsiyet de Ayşe
Teymûrî’dir. Divanı Abuzer Kalyon tarafından yayımlanmıştır.9
Türklerin Mısır’la irtibatları, ülkedeki hayatları, kurdukları medeniyet
uzun soluklu araştırmaları gerektirecek bir husustur. Mısır’ı kültürümüz
açısından anlamlı kılan başka bir özellik de İstiklâl Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy, gönüllü sürgün senelerini Kahire’de geçirmiştir. Şair,
ülkede kaldığı uzun zaman zarfında (1925-1936) edebiyatla uğraşmaya

Semra Tunç, Kahire Sarayında Bir Hanım Şair, Çeşm-i Âfet ve Divanı (Konya: Palet Yay., 2012)
Semra Tunç, age. s. 26
7
Filiz Kalyon, Divan Şiirinin Nil'de Açan Çiçeği Gülperî Hanım ve Güldeste-i Hâtırât Ankara: Akçağ
Yay. 2014
8
Filiz Kalyon, age. s.16
9
Abuzer Kalyon, Divan Şiirinin Nil’deki Sesi Ayşe Teymûrî Dîvânı, Ankara: Akçağ Yay. 2013
5
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devam etmiştir.10 Mısır, Mehmed Akif Ersoy haricinde de Türkiye’den
uzaklaştırılan bazı önemli şahsiyetlere ev sahipliği yapmıştır.11
Tanzimat hareketiyle başlayarak günümüzde de devam etmekte olan
yenileşme dönemi Türk edebiyatı yazarlarından birisi de Kadriye Hüseyin’dir.
Tanzimat dönemindeki sosyal ve kültürel hareketlilikle ortaya çıkan
yeni aydın grubunun üyeleri arasında Fatma Aliye, Nigar Hanım,
Emine Semiye gibi topluma yön veren kadınlara da rastlanmaktadır.
Aydın, iyi eğitimli, Arapça, Türkçe, Fransızca bilen ve hepsinden
önemlisi kendisini bir Osmanlı-Türk ve Doğu’lu kadın olarak niteleyen
ve yaşadığı dönemin yazarlarından da etkilenen Kadriye Hüseyin, daha
çok Fatma Aliye’yi örnek almıştır. Güçlü bir kişiliğe sahip olan Kadriye
Hüseyin’in eğitimi konusunda elimizde fazla bilgi olmamakla birlikte,
Fransızca eser kaleme alacak kadar yabancı dile vâkıf olduğu, bunun
yanında Arapçayı da iyi bildiği kaynaklardan öğrenilmektedir.

Mehmet Akif’in Mısır Hayatı ve Mısır’da kaleme aldıkları ile alakalı bazı yayınları şu şekilde sıralamak mümkün: A. Kalyon, Mehmet Akif Ersoy’dan Seçmeler, Ankara: Akçağ Yay. 2012,
Abuzer Kalyon, Mehmed Akif Ersoy’un Mısır Günleri, 80 Yıl Sonra Mehmed Akif Ersoy, Ankara: TYB
Yay. 2017, M. E. Düzdağ, Mehmed Akif Mısır Hayatı ve Kur’an Meali, İstanbul: Şule Yay. 2015,
Zeynep Gözde Kozlu, “Mehmet Akif Ersoy’un Mısır Hayatı ve Mısır’da Yazdıkları”, Researcher: Social
Science Studies (2018) Cilt 6 / Sayı 4, s. 431-445,
Filiz Kalyon, “Mehmet Akif’in Mısır’da yazdığı şiirler, Mehmet Akif’in Bazı Şiirlerinde Mısır Yansımaları”, New Era Internatıonal Journal Of Interdıscıplınary Socıal Researches, Year 6 (2021)Vol:7 Issued in
MARCH, 2021 s. 11-19, A. Kalyon, “Mehmet Akif’in Kur’an Meali’nin Serüveni”, New Era Internatıonal Journal Of Interdıscıplınary Socıal Researches, Year 6 (2021)Vol:7 Issued in MARCH, 2021 s. 1-10
11
Mısır’da ikamet eden söz konusu bu şahsiyetlerden birisi de şair İbrahim Sabri’dir. Ayrınrılı bilgi için
bkz. M. A. Yekta Saraç, Mehmet Akif’in Gölgeler’inin Arapçaya Tercümesi ve İbrahim Sabri Efendi, İlmî
Araştırmalar Dergisi, 5 (1997): 247-258.
Ekmeleddin İhsanoğlu, Abuzer Kalyon, Filiz Kalyon, Sürgünde Unutulan Türk Şairi İbrahim Sabri Mısır
Dâneleri’nden Seçmeler Kabalcı Yay. İst. 2021
10
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Kadriye Hüseyin’in Meşrutiyet’in ilanından sonraki dönemin önemli
mecmualarından Şehbâl’de, çoğunluğu “Nilüfer” takma adıyla olan pek
çok yazısı da mevcuttur.
1900’lü yıllarda başlayan sosyal değişiklikler edebiyata da yansımıştır.
Mehâsin-i Hayat’ta Prenses Kadriye Hüseyin düşünce ve duygu dünyasının inceliklerini, millî, dinî ve kültürel konulardaki, “iyi insan” olma
yolundaki hassasiyetlere temas etmiştir.
Osmanlı kültürüyle yetişmiş olan yazar, ahlaki çöküşten toplumu kurtarmak için, içinde bulunulan durumdan çıkış yolu olarak kültürel değerlerin öğretilmesi gerektiğini savunmuş ve Mehâsin-i Hayat’ta değerler eğitimine ayrıntılı olarak yer vermiştir.
Kadriye Hüseyin’in ilk yazıları “edebî” notu düştüğü denemeleridir. Bu
denemeler, kendisinin fikir dünyasındaki birikimini gözler önüne sermektedir. Denemeleri, Kadriye Hüseyin’in fikrî yazılarındaki düşüncelerini özet olarak edebî bir üslupla anlatmasından ibarettir. 1908-1910
yılları arasındaki denemelerinde Osmanlı’nın dağılma sürecine şahitlik
eden bir kadın yazarın psikolojisini yansıtmıştır. Mehâsin-i Hayat adlı
eserini de 1909 yılında kaleme aldığı göz önünde bulundurulursa kitabında dönemin sosyal yaşam koşullarını, toplumu oluşturan bireylerin
genel olarak eğitim ve ahlak durumlarını, yaşanılan ahlaki dönemeçleri,
eksiklikleri, yanlışları ile toplumdaki değerleri yansıttığı söylenebilir.
Kadriye Hüseyin, dönemin yozlaşmış değerlerini anlatmakla kalmaz,
bunlara çözüm önerilerinde de bulunur. Prenses Kadriye için eserle-
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rinde ahlaki, dini ve milli değerler sürekli ön planda olmuştur. Bu değerlerin yaşatılması için de edebiyatı seçtiğini daha sonra 1925 yılında
kaleme aldığı Serap adlı denemesinde belirtmektedir.
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I. BÖLÜM
PRENSES KADRİYE HÜSEYİN’İN HAYATI - EDEBİ ŞAHSİYETİ ve ESERLERİ
Hayatı
Mısır’da gelişen Türk edebiyatı içinde Divân edebiyatı sahasında olduğu gibi; yeni Türk edebiyatı sahasında da önemli şahsiyetler yetişmiştir. Bu şahsiyetlerden en önemlisi hiç şüphesiz ki Prenses Kadriye
Hüseyin’dir.
Ulaşabildiğimiz kaynaklara göre Kadriye Hüseyin’in hayatı hakkında
yeteri kadar bilgiye sahip değiliz. Mısır’daki kültürel varlığımız ve
Türk tarihi hakkında en teferruatlı bilgileri Ekmeleddin İhsanoğlu vermektedir. İhsanoğlu’nun Mısır’da Türkler ve Kültürel Mirasları adlı
eserinden öğrendiğimize göre Prenses Kadriye, 10 Ocak 1888’de Kahire’de dünyaya gelmiştir. Prenses Kadriye, Kavalalı Mehmet Ali Paşa
ailesine mensuptur. Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın 1805’te vali oluşundan 1952’ye kadar Mısır’a bu aile hâkim olmuştur. İhsanoğlu, bu sülalenin Mısır’ın kültürel hayatında çok etkili olduğunu dile getirmektedir.12 Mısır hanedanından yetişen kadın yazarlar arasında yeri ve önemi
büyük olan Kadriye Hüseyin, Osmanlı kadını konseptini kişiliğinde taşıyan ve tanıtan aydın bir kadın olarak, Hidiv İsmail’in oğlu Hüseyin

12

Ekmeleddin İhsanoğlu, Mısır’da Türkler ve Kültürel Mirasları, İstanbul: IRCICA Yay. s. 59
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Kâmil Paşa’nın “Sultana Melek” olarak bilinen ikinci eşi Melek Sultan’dan olma üç kızından (Kadriye, Samihe, Bedia) en büyüğüdür. 13
Kadriye Hüseyin, ilk evliliğini 1919 yılında Kahire’de yapmış ve bu
evliliği bir yıl sürmüştür. Eşinden ayrılan Prenses Kadriye ikinci evliliğini İstanbul’da yapmıştır. 1921’de Mahmut Hayri Paşa ile Emirgan’da
evlenmiştir.
Kadriye Hüseyin, Londra Konferansı’ndan dönmekte olan TBMM’nin
Dışişleri Bakanı ve Amasya milletvekili Bekir Sami Bey başkanlığındaki Heyet-i Murahhasa’ya eşi Mahmut Hayri Paşa ile birlikte 10 Nisan
1921 tarihinde İtalya’dan (Brindisi Limanı) katılarak gemi ile Çanakkale-İstanbul-Samsun (14 Nisan 1921) üzerinden (16 Nisan 1921) heyetle birlikte Ankara’ya gelirler ve 16 Nisan-14 Mayıs 1921 tarihleri
arasında Mustafa Kemal Paşa’nın misafiri olurlar.
Prenses Kadriye Hüseyin, Osmanlının yıkılışına ve Millî Mücadeleye
şahitlik etmiştir. Kadriye Hüseyin Hanım, Türkiye’nin İtalya’dan alacağı savaş uçaklarından birinin bedeli olan 15 bin frankı vermiş ve
uçağa kendi isminin verilmesini istemiştir. Bu süreçte milli direnişi destekleyen temenni ve iyi niyet dolu yaklaşımının açık olarak sezildiği
Mukaddes Ankara’dan Mektuplar eserini kaleme almıştır.
1922-1930 yılları arasında İstanbul’da Huber Köşkü’nde yaşamıştır.
Mısırlı zengin ve özellikle saray mensubu aileler tatillerini İstanbul’da
geçirmişlerdir. Bu durum, Hidivlikler döneminden beri süregelmiştir.
N. K. Tağızade, Prenses Kadriye Hüseyin, Ressam Vittoria Pisani ve Türk Milli Mücadelesi” , Turkish
Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume
7/1 Winter 2012, s.1967-1983
13
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Mısır’ın Arnavut kökenli son Osmanlılarından olan Kral Faruk’un devrilmesinden sonra iş başına gelen Devlet Başkanı General Cemal Abdülnasır, aldığı bir kararla Mehmet Ali Paşa soyundan gelen saray mensuplarının Mısır dışında ikamet etmelerini yasaklamıştır. Bundan dolayı
bu gelenek sona ermiştir.
Prenses Kadriye Hüseyin, 1930 yılında Huber Köşkü’nü Notre Dame
de Sion Fransız Kız Koleji’ne bağışlayarak Mısır’a dönmüştür. 1952
yılında, Nasır’ın yaptığı devrim sonucunda Cumhuriyetin ilanı üzerine,
hanedanın diğer üyeleri ile tutuklanan Prenses Kadriye Hüseyin yargılandıktan sonra beraat etmiş ve Mısır dışında yaşamaya başlamıştır.14
Kadriye Hüseyin’in Hüseyin Hayri Paşa’dan Mahmud Hüseyin Hayri
ve Samira adlı iki çocuğu olur. Oğlu Damad Mahmut Hüseyin Hayri
Bey’i Abdülmecid’in torunu Prenses Fevziye Sultan’la Paris’te evlendirmiştir. Kadriye Hüseyin’in vefat yılı 1955’tir.15
Prenses Kadriye Hüseyin, büyükannesinin İstanbullu olması nedeni ile
“kendisini hep İstanbul’un bir parçası olarak görmüştür.”16 Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti bünyesinde ihdas edilen Hilal-i Ahmer Hanımlar
Merkezi’nin kuruluş ve işleyiş faaliyetlerinde görev almış, maddi ve
manevi katkılarda da bulunmuş olan Kadriye Hüseyin; yerli, millî ve
iyi olma şuuru ile hayata, insana, kültürel dinî ve millî değerlere, maneviyata, görgü ve adaba dair yazılar kaleme almıştır.

Tağızade, age. s. 1969
İhsanoğlu, age. s. 59
Sibel Eraslan, “Muhadderât-ı İslâm – Kadriye Hüseyin Hanım”, Mostar Dergisi, sayı: 37, Mart 2008,
s.63.
14
15
16
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Edebi Şahsiyeti
Ekmeleddin İhsanoğlu, “Mısır’da Türkçe kadın edebiyatını zenginleştiren” birkaç Mısırlı kadın yazardan biri olarak Kadriye Hüseyin’i gösterir.17
Hayatı Kahire, Paris ve İstanbul’da geçen Kadriye Hüseyin, yazılarının
önemli bölümünü de İstanbul’da kaleme almıştır. Mısır’ın bağımsızlığından önce aralıklarla İstanbul’a gelmiş, Mısır’ın Osmanlı’dan ayrılmasından sonra da İstanbul’da uzun yıllar ikamet etmiştir. Prenses Kadriye Hüseyin, Kahire’de bulunduğu yıllarda da İstanbul basını ile irtibatını kesmeyerek zaman zaman yazılar göndermiştir.
İstanbul-Kahire ve Roma’da geçen hayatında Kadriye Hüseyin’in gazeteci kimliği ön plana çıkmıştır. İstanbul’da Mihrab, Şehbal, Resimli
Kitap gibi dergilerde ‘muhabir’ ve ‘yazar’ sıfatıyla birçok yazı kaleme
almıştır; ancak Avrupa’da yaşadığı yıllarda, özellikle Roma’da iken nasıl bir basın ortamında bulunduğuna dair elimizde henüz net bilgi yoktur.18
II. Meşrutiyet’le birlikte kadınları aydınlatacak, bilgi ve pratiklerini artıracak yazılarla aydın, kültürlü ve zarif kadın imajı yaratılmak istenmiştir. Şehbâl’de bazı müstearlar da kullanarak, kitaplarında da yer alan
incelikli yazılarından bir kısmını; Mehâsin-i Hayat, Hayattan İstinsâh,
Musâhabe, Terâcim-i Ahvâl; K. H. rumuzuyla Terâcim-i Ahvâl, Âsar-ı
Atika başlıklı bazıları birkaç sayı süren yazıları kaleme almış; Nilüfer
17
18

E. İhsanoğlu, age. s. 34
N. K. Tağızade, age. 1969
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ismiyle de; Hande Nedir?, Fazilet Nedir?, Yarın Nedir?, Gençlik Nedir?, Yüz Nedir?, Musâhabe-i Fenn-i Saadet, Yurt Nedir?, Saadet Nedir?, Hayat Nedir, Baht Nedir?, Vakit Nedir?, Meram Nedir?, Medeniyet Nedir?, Sancak Nedir?, Naz Nedir?, İnsan Nedir? gibi başlıklar ile
yayımlanmıştır.19
İstiklal Mücadelesine de maddi ve manevi destek veren önemli şahsiyetlerden birisi olan Prenses Kadriye, Avrupa’da bulunduğu yıllarda da
sürekli Anadolu’yla ve özellikle de İstanbul’la irtibatını devam ettirmiştir.
İyi bir eğitim alan Prenses Kadriye, Osmanlı ve Batı edebiyatını da yakından takip etmiştir. Kadriye Hüseyin Arapça ve Türkçenin yanı sıra
kitap kaleme alacak derecede İtalyanca ve Fransızcaya da vâkıftır.
Onun eğitim hayatı ile ilgili fazlaca bilgi yoktur. 20 Doğu ve Batı kültürüne vâkıf, iyi yetişmiş bu entelektüel kadının yazılarından “Osmanlı
üst kültürü ile yetişmiş”21 bir şahsiyet olduğu hemen hissedilir. Kadriye
Hüseyin, sadece Mısır yönetici ailesinin bir ferdi değil; aynı zamanda
üretken bir entelektüel olarak da isminden söz ettirmiştir.22

N. K. Tağızade, age. s. 1970
E. İhsanoğlu, ege. s. 59
21
E. İhsanoğlu, ege. s. 23
22
Doğa Öztürk, (2021): Kadriye Hüseyin: A forgotten female intellectual and a representation of Ottoman consciousness in early twentieth century Egypt, Middle Eastern Studies, DOI:
10.1080/00263206.2021.2005587 To link to this article: https://doi.org/10.1080/00263206.2021.2005587
19
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Eserleri
Kadriye Hüseyin, edebiyat ve kültürel anlamda birbirinden değerli eserler kaleme almıştır. Kültürel ve fikrî birikiminin eserlerine yansıdığını
söylemek mümkündür. Yazılarında atıfta bulunduğu çok sayıda Türk
ve Batılı fikir adamı bu ilgi alanının genişliğine delil teşkil eder. Kadriye Hüseyin’in yazılarındaki sosyal tenkit, hiciv ve halkı cahil bırakan
batıl inançlara olan isyanı, ondaki Mehmet Âkif etkisini göstermektedir.23 Kadriye Hüseyin Hanım’ın Fransızca ve Türkçe yazılmış kitapları
bulunmaktadır.
Türkçe Kaleme Aldığı Kitapları
Nelerim: (H. 1329) 1913 yılında Mısır’daki Osmanlı Matbaası’nda basılmıştır. Kitapta işlenen konular akıcı bir üslupla ele alınmaktadır.
Prenses Kadriye’nin deneme türündeki yazılarının bir bölümü, “Mal
Nedir”, “Gençlik Nedir”, “Kadın Nedir”, “Saadet Nedir”, “Fazilet Nedir” gibi; H. 1326- 1327 (1907-1908) yıllarında Şehbâl, H. 1340
(1921)’de de Mihrâb dergilerinde yayımlamıştır. Yazarın, “Nedir”le biten bu denemelerinin tamamı “Nelerim” adı altında kitap biçiminde Kahire’de yayımlanmıştır.24 Nelerim, Türkiye’de Latin harflerine aktarılarak yayımlanmıştır.25

Betül Coşkun, Osmanlı Edibesi, Mısır Prensesi: Kadriye Hüseyin Hanım, Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, Erdem Dergisi, No. 63, Ankara, 2012, s. 4
24
Abuzer Kalyon ve Zeynep Gözde Kozlu, (2017) Prenses Kadriye Hüseyin ve Eserleri, Külliyat Osmanlı
Araştırmaları, sayı: 3, sayfa 51-63.
25
Bkz. Zeynep Gözde Kozlu, Prenses Kadriye Hüseyin, Nelerim, Kurgan Edebiyat Yay. Ank. 2018
23
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Temevvücât-ı Efkâr (Fikirlerin Dalgalanması): (H. 1330) 1914 yılında Maarif Matbaası’ndan basılmıştır.
Muhadderât-ı İslâm (İslam’ın Örtülü Kadınları): 1.cüz, Maarif Matbaası, Mısır (H. 1331) 1912- 1913
Bu kitaplardan özellikle Muhadderât-ı İslâm, yayımlandığı dönemde
İstanbul yayın dünyasında çok ilgi görmüş, dönemin bazı edebiyatçıları
bu kitabı öven yazılar kaleme almışlardır. Prenses Kadriye’ye göre, İslam toplumlarında kadınlar, kendilerine bahşedilen dinî ve hukuki haklara rağmen terbiye ve tahsili en çok ihmal edilen kesimdir. Düşünen ve
araştıran, merak ve ilgi sahibi olan Prenses Kadriye Hüseyin, İslam
dünyasının o günkü yapısında özellikle kadınların durumunu irdelemiş,
incelikli, duyarlı üslubu ve mizacıyla düşüncesini ortaya koymuştur.26
Mehâsin-i Hayat27-28 (Hayatın Güzellikleri):
Yazarın kendi isteğine göre seçtiği herhangi bir konuda, kesin yargılara
varmadan, kişisel düşüncelerini ispatlama gereği duymadan, kendi kendisiyle konuşuyormuş havası taşıyan bir üslupla kaleme aldığı yazılar
olarak tanımlanan denemenin Mısır’da gelişen Türk edebiyatındaki ilk
örneklerini Prenses Kadriye Hüseyin kaleme almıştır. Mehâsin-i Hayat
adlı eseri denemelerden müteşekkildir.

N. K. Tağızade, age. s. 1971
III. Bölümde eserin teferruatlı tanıtımı yapılmaktadır.
28
Mehasin-i Hayat hakkında tarafımızdan Yüksek Lisans tezi yapılmıştır. Bkz. Bilal Kalyon, “Prenses
Kadriye Hüseyin’in Mehasin-i Hayat Adlı Eserinin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi ve Eserin
Bugünkü Harflere Aktarılması.” Konya Mevlana Üniversitesi, 2015.
26
27
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Yabancı Dilde Kaleme Aldığı Kitapları
Mukaddes Ankara’dan Mektuplar
16 Nisan 1921- 24 Mayıs 1921 tarihleri arasında Atatürk’ün konuğu
olan Prenses Kadriye Hüseyin; “Lettres Dangora La Sainte” adıyla,
Tahkik Komisyonu’nun raporunu Yunan mezalimini ve Türk bağımsızlık mücadelesini Avrupa ülkelerine anlatmak için gözlem ve izlenimlerini, İtalya’da bulunduğu sırada Mektuplar-Notlar şeklinde düzenleyerek Fransızca yayımlamıştır.29 Atatürk’ün isteğiyle 1922 yılında Cemile Necmeddin Sahir Sılan tarafından “Mukaddes Ankara'dan Mektuplar” ismiyle Türkçeye çevrilen eser, Millî Mücadele tarihimizin
önemli kaynaklarından birisidir.
Türkçeye Çevirdiği Eserler
Mühim Bir Gece: Kadriye Hüseyin’in 1909-1912 yılları arasıda Batı
edebiyatına da yakınlığını ortaya koyarak bazı tercümeler yapmıştır.
Bunlardan Rus yazar Leopold Kampof’un Fransızca tercümesinden çevirdiği Mühim Bir Gece adlı oyun, Meşrutiyet’in ilanı ve milli uyanış
hareketinin izlerini taşır. Bu etki ve heyecanı ruhen paylaşan Kadriye
Hüseyin bu piyesi Türkçeye çevirmedeki amacını kitabın giriş kısmında; “…mütalâasıyla imrar-ı evkat eylediğim âsar-ı edebiye-i garbiye arasında Rus erbâb-ı kaleminden Leopold Kampof‟un Mühim Bir
Gece adlı üç perdelik tiyatrosunda vatanperverlik, hürriyet ve saadet-i
milliyeyi gayet hassasâne tasvir etmiş olduğunu gördüm. Şu sırada

29

N. K. Tağızade, age. s. 1967-1983
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uyanmış olan milli hislerimizi daha ziyâde uyarmaya yardımı olur fikriyle bunu Fransızcadan lisânımıza nakleyledim. Emelim kavmime kalemimle bir hizmettir. Hizmet ne kadar nâçiz olursa olsun yine hizmettir, değil mi?” ifadeleriyle dile getirmiştir.30
Şiirleri
Nesirde özellikle de denemelerinde çok başarılı olan Prenses Kadriye
Hanım’ın şiir türünde çok az örnekleri bulunmaktadır.
Kadriye Hüseyin’in denediği edebî türler içerisinde en az itibar ettiği
şiirdir. Mihrâb ve Şehbâl dergilerinde H.1327, 1340-41 (1909- 1922)
yılları arasında ancak beş şiir yayımlamıştır. Hikâye, gezi ve inceleme
yazıları, denemelerinde genellikle kendi ‘ben’inden ziyade toplumsal
aksaklıklara dikkat çeken Kadriye Hüseyin, şiirin dar alanındansa diğer
edebî sahalarda var olmayı tercih etmiştir.31
Aile Temasını İşleyen Hikâyeleri
Ekmeleddin İhsanoğlu Kadriye Hüseyin’in kadın konulu hikâyelerindeki anlatım ve üslup özelliklerine şu ifadelerle dikkat çekmektedir.
“Düşünen ve araştıran bir dimağ sahibi olarak İslam dünyasının ve özellikle kadınların o günkü durumunu irdeleyen Kadriye Hüseyin’in üslubu daha çok ince bir ruh ve hassas bir mizacın ifadesi olarak tezahür
etmektedir.”32

N. K. Tağızade, age. s. 1971
B. Coşkun, age. s. 5
32
İhsanoğlu, age. s. 60
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Kadriye Hüseyin’in makalelerindeki temel mevzu olan kadın ve cehalet
meselesi, üç bölüm hâlinde yayımladığı Kadınlık İçin adlı hikâyesinin
de belkemiğini oluşturur. Hikâye, mutlu bir yuvanın dağılışını konu
edinir. Bu hikâyeyi diğer hikâyelerinden ayıran birkaç önemli nokta
vardır. Aristokrat bir çevrenin içinde yetişen Kadriye Hüseyin, hikâyelerinde genellikle üst sınıfa mensup kahramanlar kurgularken bu eserinde gündelik hayatın sıradan insanlarını konu edinmiştir. Hikâye buna
paralel olarak öteki hikâyelerden daha sade bir dille yazılmıştır.33
Tarihî Hikâyeleri / Masalları
Kadriye Hüseyin, H. 1329 (1911) yılında Kadınlar Dünyası, H. 13401341 (1909- 1922) tarihlerinde ise Mihrâb dergisinde hikâye ve masalyayımlamıştır.
Hikâye ya da masal, Kadriye Hüseyin’in şiirden daha fazla rağbet ettiği
bir türdür. Bu eserlerin göze çarpan ilk özelliği, seri hâlinde yayımlanan
birden fazla bölüme sahip olmalarıdır. Bu sebeple, hacimce geniş olup
tefrika hâlinde neşredilmişlerdir. Tamamı olaya dayanan bu hikâyelerde öne çıkan mazi-hâl ilişkisi yazarın üzerindeki Bergson etkisini düşündürmektedir. Modern teknikler denemeyen yazar, mektup, çerçeve
hikâye, leit motif gibi klasik hikâye tekniklerini başarılı denilebilecek
şekilde kullanmıştır.34

33
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B. Coşkun, age. s. 9
B. Coşkun, age. s. 6
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Kadriye Hüseyin, hikâyelerinde tarih bilincini; özellikle de İslam kardeşliğini işlemektedir.
“Terâcim-i Ahvâl” adlı dört bölüm hâlinde tefrika edilen hikâyenin konusu Harun Reşid’in kızkardeşi Abbase Sultan’la veziri Cafer Bermekî’nin hazin aşk hikâyesidir.
“Muhadderât-ı İslâm”ın önsözünde özellikle İslâmî düşünceleri savunmaktadır.
Eski Mısır’a hayali bir yolculuk yaptığı “En Güzel Gün” hikâyesinin
konusu ise Kleopatra’dır.
Ortak özellikler gösteren “Mısır Masalı”, “İran Masalı” ve “Çin Masalı” adlı eserlerinde masalımsı bir anlatım tarzını benimsemiştir.
Masallarındaki kahramanlar genellikle padişah, peri kızı, dev gibi gerçek hayatta sıklıkla rastlanmayan veya geçmişe ait padişah, vezir gibi
şahsiyetler yanında geleneksel masalların karakteristik özelliklerine
uyan gerçeküstü varlıklardır.
Denemeleri
Kadriye Hüseyin’in ilk yazıları “edebî” notu düştüğü denemeleridir.
Bunları H. 1326- 1327 (1907-1908) yıllarında Şehbâl, H. 1340 (1921)
’de de Mihrâb dergilerinde yayımlamıştır. “Mal Nedir”, “Gençlik Nedir”, “Kadın Nedir”, “Saadet Nedir”, “Fazilet Nedir” gibi başlıklar
taşıyan bu denemelerde, soyut ve somut kavramları edebî bir formda
tanımlar. Felsefî derinliği olan bu denemeler, onun fikrî yazılarındaki
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düşüncelerini özet olarak edebî bir üslupla anlatılmasından ibarettir.
“Kadın Nedir?” yazısının altına düştüğü nottan, bu serideki yazıların,
Mısır’da yayımlanan Türk kütüphanelerinde yer almayan “Nelerim”
adlı kitabında da yer aldığı anlaşılmaktadır.
1908-1910 yılları arasındaki denemelerinde gençlik, yarın, meram, saadet, emel gibi soyut kavramları tanımlarken öne çıkan “ümit” dikkat
çekicidir: “Yarın, hayatında me’yus olanların yevm-i saadetidir”, “Yarın şarkta herkesin kolayca telaffuz edebileceği bir gündür.” Bu kavramlar, Osmanlı’nın dağılma sürecine şahitlik eden bir kadın yazarın
psikolojisini yansıtması açısından önemlidir.35
Dokuz bölüm hâlinde neşrettiği “Serap” adlı deneme serisi, daha sonraki bir tarihe 1925’e ait olmakla birlikte, Kadriye Hüseyin’in üslup ve
içerikte değişiklik yapmadığı görülür. “Serap 2”deki edebiyat teorisinde çokça tartışılan bir konuya edeb – ebed ilişkisine dair ifadeleri,
Kadriye Hüseyin’i edebiyata yönlendiren nedeni de açıklamaktadır.
Prenses Kadriye için ahlaki, dini ve milli değerler sürekli ön planda olmuştur.
Gezi Yazıları
Kadriye Hüseyin’in edebî kimliğinin en dikkat çekici taraflarından biri
gezi yazarlığıdır. Bu, edebî türler içerisinde en ısrarlı olduğu türdür.
“İtalya Seyahatnamesi” ve “Mukaddes Ankara’dan Mektuplar” gibi
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müstakil gezi kitaplarının yanı sıra süreli yayınlarda kalmış gezi yazıları bulunur. Bunlar, 1340’ta Mihrâb dergisinde yayımlanmıştır.
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II. BÖLÜM
MEHÂSİN-İ HAYAT
Mehâsin-i Hayat’ın Yazılış Sebebi
Prenses Kadriye Hüseyin, Mehâsin-i Hayat adlı eserini kaleme alış sebebini kitabının önsözünde açıklamıştır. Kitabın adından da anlaşılacağı üzere insanlara mehasin-i hayatın (hayatın güzelliklerinin) yolunu
göstermek, öğretmek ve mehasin-i hayatı (hayatın güzelliklerini) yaşatabilmek için bu eseri kaleme aldığını yazar.
Kadriye Hüseyin, güzel ahlakın ve üstün değerlerin yaşatılmasının ve
yeni nesillere öğretilmesinin tüm milletlerin ahlaki vazifesi olduğunu
ifade etmiştir. Güzel ahlakla bağlantılı diğer unsurların gelişimi için de
bunun önemli olduğunu belirtmiştir. Eğer bu değerleri yüceltip yaşatırsa, dönemin Osmanlı insanının da o derece ileri seviyelere ulaşacağını umduğunu belirtmiştir. Bu nedenle de Fransız ahlak bilimcilerinden Vagner’in “Hem Büyüklere Hem Küçüklere” adlı eserinden faydalanarak yazdığı ve Türk – İslam ahlaki değerleriyle zenginleştirdiği
‘Mehâsin-i Hayat’ isimli kitabında amacının; tüm insanların faydalanması ve eğer okullara kabul edilmesi halinde ahlak derslerinde okutulması olduğunu ifade etmiştir.
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Yukarıda da belirtildiği gibi Prenses Kadriye Hüseyin, Mehâsin-i Hayat’ı yazış sebebini eserinin önsözünde kaleme almıştır. Bu önsöze dikkat çekilmesi açısından tarafımızdan transkribe edilmiş hali ve sadeleştirilmiş hali çalışmamızın bu kısmında sunulmuştur.
“İnsan hüsn-i hulk ile hüsn-i terbiyesiyle insandır. Âdem talim ve
tehzîb-i ruhu sayesinde âdemdir. Milel ve akvâm kim olursa olsun
ve nerede bulunur ise bulunsunlar terbiye ve ahlâk-ı hüsnelerinin
ulviyeti derecesinde asabiyet ve saadetlerini hıfz ve himâyeye
muktedir olurlar. İşte bu kaide-i matarda icabındandır ki ümem
ve akvâm-ı mütemeddine bilhassa ta’lim ve terbiye-i ruhiyeleriyle
nâ’il-i refah ve sa’âdet olmuş ve her vechle ni’met-i mehâsin-i
hayatla mutna’im olmuşlardır.
Mensubiyetiyle müftehar bulunduğum kavm-i necibimin derece-i
âliyede nâ’il-i refah ve sa’âdet olması ehass-ı emelimdir. Husuli emele sa’y ve gayret ise nüfûsda bir tabiattır.
Gönlüm kavmimin sa’âdeti yolunda hizmet etmek, ruhum milletimin aksâ-yı ulviyetine vüsülünü görmek istiyor. Bunun içindir ki
müta’âlasıyla mütelezziz olduğum ketb i resâ’il-i ahlâkiye ve ictimaiyyede müsadif-i nazarım bulunan mebâhis-i müfide-i ümrâniyenin mehâsin-i hayatımıza müte’allik aksâmını hep cem ve sırasıyla tertib eyledim.“Mehâsin-i Hayat” namını verdiğim kitabımın esasını ahlâk ve ümrâna müte’allik âsâr-ı münteşiresiyle eşhâr eden Fransa ahlâkiyyunundan “Vagner“ ın “Hem Büyüklere
Hem Küçüklere” nam eser-i mu’teberi teşkil ediyor. Ahlâk ve
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â’dât-ı milliyemizi nazar-ı ehemmiyete alarak birçok da mebâhisi ahlâkıyye ve ictimaiyye ilave eyledim.
Ta’ammüm-ü fa’idesi ve mekâtibe kabulü hâlinde hem kırâ’ât
hem dürûs-ı ahlâk makamına kâ’im olması içinde tarz-ı ifadesinin
sehl ü sadeliğine iktidarım derecesinde dikkat eyledim.
Yukarıda dahi beyan eylediğim vech ile arzum milletimin hayrına,
faidesine hizmet etmek ve emelim “Hayrü’n-nas men yenfa’ennas” Kanun-ı münifenin hükmüne ittiba’ ve ri’âyet eylemekdir.
Ve min Allâhu’t-tevfik.” 36
(Günümüz Türkçesiyle sadeleştirilmiş hali)
“İnsan güzel yaratılışı ve güzel terbiyesiyle insandır. İnsan eğitimi ve
ruhunu ıslah etmesi sayesinde insandır. Milletler ve kavimler kim
olursa olsun ve nerede bulunursa bulunsunlar terbiye ve güzel ahlaklarının yüceliği derecesinde bağlılıklarını ve mutluluklarını koruyabilirler. İşte bu zeminden dolayıdır ki çağdaş kavimler, ruh terbiyesi ve eğitimi ile mutlu ve huzurlu olmuşlar ve her yönüyle hayatın güzelliklerini
tatmışlardır.
Mensubiyetimle iftihar ettiğim soylu kavmimin ileri seviyede huzurlu
ve mutlu olması en başlıca emelimdir. Amacımın gerçekleşmesi için
çalışma ve gayret ise nefsimdeki bir özelliktir.

36

Prenses Kadriye Hüseyin, Mehasin-i Hayat s.3-4.
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Gönlüm kavmimin huzuru yolunda hizmet etmek, ruhum milletimin en
ileri seviyeye ulaştığını görmek istiyor. Bunun içindir ki düşüncesiyle
lezzet aldığım ahlak risalelerini yazıp ve tesadüf ettiğim medeniyetin
ifade edildiği hususları derleyip hayatımızın güzelliklerine dair kısımlarını toplayıp sırasıyla düzenledim. “Mehâsin-i Hayat” ( Hayatın Güzellikleri ) adını verdiğim kitabımın esasını, ahlak ve medeniyete dair
eserleriyle meşhur olarak tanınmış Fransız ahlakçılardan “Vagner” in
“Hem Büyüklere Hem Küçüklere” adlı değerli eseri teşkil ediyor.37
Milli âdet ve ahlakımızın önemini göz önüne alarak topladığım ahlaki
hususları ilave ettim.
Umumun faydalanması ve okullara kabul edilmesi halinde ahlak derslerinde okutulması için ifade tarzının sadeliğine elimden geldiğince dikkat ettim.
Yukarıda sıraladığım nedenlerle arzum milletimin hayrına, faydasına
hizmet etmek ve emelim “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı
olandır.” hadis-i şerifinin hükmüne bağlı kalmak ve riayet etmektir. Allah’ın yardımıyla…”
Prenses Kadriye Hüseyin’in önsözünde belirttiği gibi, Mehâsin-i Hayat’ı insanların faydalanması düşüncesiyle ve Peygamber (sav) Efendimiz’in “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.” hadis-i şerifine uygun olarak insanlara faydalı olması dileğiyle kaleme almıştır.

37

Vagner: Fransız ahlak bilimci.
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Şekil Yönünden Mehasin-i Hayat
Mehâsin-i Hayat’ın birinci baskısı matbu olarak (H. 1327) 1909 yılında, Mısırdaki Osmanlı Matbaası’nda basılmış ve bunlardan Kadriye
Hüseyin imzasını taşıyan bir tanesi de Kahire’de Darü’l-Kütübü’l-Kavmiyye’de (Mısır Millî Kütüphanesi) bulunmaktadır. Bu eser 158 sayfadan oluşmaktadır. Kitabın sonunda bulunan 3 sayfalık fihristle birlikte
161 sayfadan teşekkül etmektedir. Takdim bölümüyle başlayan sayfa
numaralandırması fihriste kadar devam etmektedir. Fihrist bölümüne
sayfa numarası verilmemiştir. Eser takdim ve fihristle birlikte 33 bölümden oluşmaktadır.
Prenses Kadriye Hüseyin, Mehâsin-i Hayat’ı pederine takdim ettiğini
eserinin birinci sayfasındaki “Takdim” kısmında şu cümlelerle ifade
eder:
“Sevgili Pederim;
Ömrümün baharındayım. Tebessümler eden gülistan-ı hayatımdan ruhumun iktitaf ve kalemimin tertip eylediği şu güldeste-yi
eserimi bir şükrane-i nimet olmak üzere size takdim ederim.”38Kadriye Hüseyin
Takdimden sonra eserin ana bölümü bulunmaktadır. Bu kısmı oluşturan
başlıklar sırasıyla şunlardır:
Takdime

38

Prenses Kadriye Hüseyin, age. ithaf sayfası.
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Hasbihâl (Görüşme)
Tehzîb-i Ahlâkdan Maksad (Ahlâkı Düzeltme Maksadı)
Ben neyim?
Menzil (Yer, Mekân, Mesafe)
Aile
Vicdân
İştiğâl (Meşguliyet, Uğraşı)
Sabır
Vatan
Terakki (Kalkınma, Yükselme)
Neşât (Neşe, Şenlik)
Adâlet
Hüsn-i Tertîb (Tertip Güzelliği)
Merhamet
Mihnet (Keder, Sıkıntı)
Mübâreze-i Hayat (Hayat Kavgası) – Tenâzû-i Bekâ (Bakîlik Çekişmesi)
Hürmet
İttihad (Birlik)
Meveddet (Sevme, Sevgi)
Mektebi İkmâlden Sonra (Okulu Bitirdikten Sonra)
Hayat ve İnsanlar
Hayata Hürmet (Hayata Saygı)
Nizâm, Tertipsizlik (Düzen, Düzensizlik)
İktisâd ve İsrâf (Ekonomi-Tutumluluk, Savurganlık)
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Borç
Gâye-i Emel (Ümidin, Arzunun Gayesi)
Olmak ve Görünmek
Nefse Hükm (Kendini Kontrol)
Hakîkate Hürmet (Gerçeğe Saygı)
Efkâr ve İ’tikâd (Fikirler ve İnançlar)
İnsâniyet (İnsanlık)
Eserin Muhtevası
Prenses Kadriye, Mehâsin-i Hayat adlı eserinde düşünce ve duygu
dünyasının inceliklerini, millî, dinî ve kültürel konulardaki, “iyi insan”
olma yolundaki hassasiyetleri kaleme almıştır.39
Osmanlı kültürüyle yetişmiş olan Kadriye Hüseyin, ahlaki çöküşten
toplumu kurtarmak için, içinde bulunulan durumdan çıkış yolu olarak
topluma ahlaki ve kültürel değerlerin öğretilmesi gerektiğini savunmuş
ve Mehâsin-i Hayat’ta değerler eğitimine ayrıntılı olarak yer vermiştir.
Kadriye Hüseyin, eserini Fransız ahlak bilimcilerden Vagner’in “Hem
Büyüklere Hem Küçüklere” adlı eserinden faydalanarak yazmıştır. Türk
– İslam ahlaki değerleriyle zenginleştirdiği kitabında amacının tüm insanlara bu değerleri anlatabilmek olduğunu belirtmiştir.40
Mehâsin-i Hayat’ta, Prenses Kadriye, başlıklarla uyumlu konularda görüşlerini akıcı bir dil ile ifade etmiştir. Eserinde çoğu kez basit ve fakat
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E. İhsanoğlu, age. s. 59
Prenses Kadriye Hüseyin, age. s. 2.
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bazen de uzun cümlelere yer vermiştir. Kahire’de basılan eserlerinde;
kuvvetli ve akıcı bir Türkçe ile edebî nesir dilinin varlığı ilgi çekici bir
durum sergiler.41 Mehâsin-i Hayat da bu kategoride sınıflandırılabilecek bir eserdir.
Mehâsin-i Hayat’ta, Prenses Kadriye, ele alınan değerlerin daha iyi anlaşılabilmesi için benzetmelere, betimlemelere ve alıntılara da yer vermiştir. Özellikle batılı yazarların (Vagner, Dante, Virjil…) eserleriyle
de fikirlerini desteklemiştir.
“Latinlerin meşhur şairi “Virjil” adaletin köylerde bir süre ikamet ettikten sonra küremizi büsbütün terk ettiğine hüküm veriyor. Pek değerli
bir nesne olduğu için çağımızda nadir bulunur. Yolsuzluk her yerde görülmektedir. Ne yapalım? Sonsuz ahlar ve lüzumsuz şikâyetler bu durumu değiştirebilir mi? Zira insafsızlık için üzüldüğünüz zaman daha
başka haksızlıklar meydana geliyor. Buna çare nedir?
Dünya adaletini arzu ederek yürüseniz! Adil olmaya gayret ediniz. Kimsenin hatırını kırmayınız. Yüreğini incitmeyiniz.”42

41
42

E. İhsanoğlu, age. s. 59
Prenses Kadriye Hüseyin, age. s. 60-61.
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“Sevgili Pederim;
Ömrümün baharındayım. Tebessümler eden gülistan-ı hayatımdan ruhumun iktitaf ve kalemimin tertip eylediği şu güldeste-yi
eserimi bir şükrane-i nimet olmak üzere size takdim ederim.”
Kadriye Hüseyin
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[3]HASBİHAL
İnsan hüsn-i hulk ile hüsn-i terbiyesiyle insandır. Âdem tâlim ve tehzîbi ruhu sayesinde âdemdir.
Milel ve akvâm kim olursa olsun ve nerede bulunur ise bulunsunlar terbiye ve ahlâk-ı hüsnelerinin ulviyeti derecesinde asabiyet ve saadetlerini hıfz ve himâyeye muktedir olurlar.
İşte bu kaide-i muttaride icabındandır ki ümem ve akvâm-ı mütemeddine bilhassa ta’lim ve terbiye-i ruhiyeleriyle nâ’il-i refah ve sa’âdet
olmuş ve her vechle ni’met-i mehâsin-i hayatla mutna’im bulunmuşlardır.
Mensubiyetiyle müftehir bulunduğum kavm-i necibimin derece-i âliyede nâ’il-i refah ve sa’âdet olması ehass-ı emelimdir. Husul-i emele
sa’y ve gayret ise nüfusda bir tabiatdır.
Gönlüm kavmimin sa’âdeti yolunda hizmet etmek, ruhum milletimin
aksâ-yı ulviyete vusulünü görmek istiyor. Bunun içindir ki müta’âlasıyla mütelezziz olduğum kütüb-ü resâ’il-i ahlâkiye
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[4] ve ictimaiyyede müsadif-i nazarım bulunan mebâhis-i müfide-i
ümrâniyenin mehâsin-i hayatımıza müteallik aksâmını hep cem ve sırasıyla tertib eyledim. Mehâsin-i Hayat namını verdiğim kitabımın esasını ahlâk ve ümrâna müteallik âsâr-ı münteşiresiyle eşhâr eden Fransa
ahlâkiyyunundan “Vagner” in Hem Büyüklere Hem Küçüklere nam
eser-i mu’teberi teşkil ediyor. Ahlâk ve â’dât-ı milliyemizi nazar-ı
ehemmiyete alarak birçok da mebâhis-i ahlâkıye ve ictimaiyye ilave eyledim.
Ta’mim-i fa’idesi ve mekâtibe kabulü hâlinde hem kırâ’ât hem dürûs-ı
ahlâk makamına kâ’im olması için de tarz-ı ifadesinin sehl ü sadeliğine
iktidârım derecesinde dikkat eyledim.
Yukarıda dahi beyan eyledigim vech ile arzum milletimin hayrına, faidesine hizmet etmek ve emelim “Hayrü’n-nas men yenfa’en-nas” kanun-ı münifenin hükmüne ittiba’ ve ri’âyet eylemekdir.
Ve min Allâhu’t-tevfik.
Kadriye Hüseyin
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[5] TEZHİB-İ AHLAKDAN MAKSAD
Çocuklar, bir ders aldığınız vakit ne maksada mebni sizi tedris ettiklerini düşününüz.
Size öğrettikleri şeyleri kâmilen anlamayıp da dersinizi bir makine veya
bir papağan gibi tekrar eder iseniz asla istifade edemezsiniz. Dersinize
dikkat etmez ve maksadından haberdâr olmaz iseniz büsbütün ihmâl
eder ve sıkılırsınız. Fakat bir ta’limden maksad ve menfa’atin ne olduğu
anlaşıldığı zaman dikkat artar ve şakirdân nezdinde kesb-i ehemmiyet
eder.
Çocuklar her halde ne hocalarını ne müdürlerini ne de ebeveynini memnun etmek için okuyup yazmadıklarını bilmeli ve mücerred kendi istikballeri için çalıştıklarını tefekkür eylemelidirler. Eğer bu fikr ile öğrenmeyip de yalnız vakitlerini geçirmek yahud birini hoşnud etmek için
mektebe
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[6] gönderildiklerini zannederlerse gayretleri derhal zâ’il olur. Çocuklar
kendilerine verilen derslerden istifade edeceklerini bilmelidirler. Meselâ rakamları öğrendikleri zaman hesab edebilmek maksadıyla çalışıp
istikbalde kendilerini kimse aldatamayacağını anlamalıdırlar. Genç kızlar dikiş öğreniyorlar ise kendi elbiselerini dikmek, sökük ve yırtıklarını
tamir edebilmek hâsılı ailelerine yaramak arzusuyla çalışmalıdırlar. Her
talimin bir neticesi var. Talim-i ahlâkdan maksad nedir? Çocuklar büyüdüklerinde namuslu ve doğru insanlar olmaları için yardım ve sonra
da maksada vüsûl için bir tarik-i müstakime sâlik olmalarından ibaretdir.
Çocuklar! İnsan her şeyi öğrenmeli. Okumak, yazmak ve hesab etmek
boş durduğunuz yerde size gelmeyeceğini bilirsiniz. Sür’atle okumak
ve yanlışsız yazabilmek için ne kadar vakit lazımdır?
Mektebe devamdan evvel bile her gün bir şey öğrenilir. Küçük
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[7] bir çocuk hatta kundakta iken bile yine bir şakirddir. Hayatın şakirdanından addolunur. Dikkat ederseniz nasıl bakacağını ve gözleri olduğu halde nasıl isti’mâl edeceğini bile idrak eylemediğini görürsünüz.
Bakar. Karmakarış görür. Gördüğünü anlamaz. Gözünün önündeki eşya
yakın mı uzak mı farkına varamaz. Bir zaman sonra bacaklarının üstünde durabilmeyi öğrenir. Sonra da yalnızca yürüyebilmeye çalışır. Nihayet konuşmaya başlar. Ne kadar tahsil ne çok ta’lim! Okumak, yazmak öğretildiği gibi yaşamağı dahi ta’lim etmeli. İnsan hayatta olduğu
halde hayatı nasıl isti’mâl edeceğini bilemez. İdrâke malik olduğu halde
sahib-i idrâk bulunduğunu tefekkür edemez. İradesi olduğu halde istediğini sebat ve cesaret ile isteyemez. Kuvveti var ise de hiçbir şeye hasr
edemez. Yüreği var. Ancak âheri sevmeğe iktidarı yok. Nasıl yaşamasını bilmiyor. Kimse göstermemişdir. Gösteren olduysa bile ya unutmuş
veya nasihatı nazar-ı
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[8] i’tibara almayıp tahkir etmişdir. Böyle bir şey vaki’ olmasın diye
hayatınızı menfaatli bir suretde isti’mâl etmeniz ve bozup büsbütün
ga’ib eylememeniz için size biraz malûmat vermeği ve hayat bahislerini
öğretmeği tefekkür eyledim. İnşallah istifade edersiniz. Yaşamak nedir? Nasıldır? Öğreniniz. Zîra yaşamak bir sanatdır. İnsan ise bir sanatda maharet kesb etmek için çalışmağa erken başlamalıdır. Mükemmel mûsikişinas olmak isteyen bir kemancı yirmi yaşında kemanı çalmağa başlamamalıdır. Zîra parmakları kâfi derecede yumuşak olmaz.
Genç iken başlasın, çok meşk etsin ki derece-i kemâle vâsıl olsun.
İyi yaşamak san’atı acaba hangi nokta-i his üzerinde mevzu’dur? İyi
veya fena nasıl bir hisse bağlıdır. İşte bu hissin, bu kuvve-i mümeyyizenin ismi vicdandır. Vicdan ifâyı vazife edecek ise ef’alin menfa’atine
sebebiyet vermelidir. Vicdanı tahrik edecek bir fiil yoksa aksak ve
mu’attal bir terazi gibi kalır. Böyle bir vicdan hiçbir şeye yaramaz.
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[9] İçinizde hiç karların üzerinde yahud sahillerin ince kumlarında yürüyenleriniz var mı? Nasıl yürüdüğünüzü bilmek istiyorsanız şâyân-ı
ta’lim bir bahsdir. Geçdiğiniz yerlerde bırakdığınız izlere dikkat ediniz.
Bakınız, hatveleriniz müsavi mi yoksa gayr-ı müsavi mi? Yürür iken
adımlarınızı içeriye doğru mu atıyorsunuz? Yoksa dışarıya doğru mu?
Bir yol mu takib ediyorsunuz? Yoksa iziniz dolambaçlı hatlar mı yapıyor? Bakınız. Görürsünüz ki hatveleriniz hususiyet-i acibeleriyle tab’
edilmişdir. Hayatınızda mu’amelâtınız, izleriniz gibi böyle kaydedilmişdir. Dikkat ediniz. Tarik-i müstakimi ta’kib eyleyiniz. Karşınızda
bir iyi fırsat görür iseniz derhal fevt etmeyiniz. Yakalayınız. Güzel bir
hareket gördüğünüzde tahsîn ediniz. Taklid ediniz. Şâkirdanın arzusu
defterlerini temiz tutmak olduğu gibi istikbalde mu’ameleleri, hayatları
da defterleri gibi pak olmalıdır.
Hayat-ı ma’neviyenin en büyük tehlikesi münafıklık, hilekârlık
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[10] vasıtasıyla nâ’il-i emel olup iyiye fena ve fenaya iyi diye hüküm
vermekdir. Her şeyin karışıklığı bundan neş’et eder. İyi bir hareketi iyi
bilip fena bir fiili fena addederek ikisini de isimleriyle yad etmeli. Güzel
parlak âli-cenâb bir mu’ameleyi görünce derhal ale’t-tahsîn etmekden
sakınmamalısınız.
Fena, alçak ve çirkin bir hareketi de görünce takbihine hüküm vermeye
de cesaret etmelisiniz. Hatta ahbabınız olsa bile yine fiiline göre, tahsin
yahud takbih etmelisiniz. Her şeyden evvel doğru olunuz. Hakikati beyan ediniz. Bir bardakdaki berrak suyu kirletmek için bir damla murdar
su kifayet eder. Her şeyin âlisine, parlağına ve paklığına özeniniz. Gıpta
ediniz. İnsan kendisiyle ve âherle mu’amelesinde her şeyden evvel sebat ve hakikat üzre bulunmalı. Harekatı sabit ve halis olmalı. İşte insan,
o vakit insân-ı kâmil olur.
Siz gençsiniz. İyi ve pekiyi veya pek fena bir insan olabilirsiniz. Bu ise
iyiliği, fenalığı tefrik edebilmenize bağlıdır.
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[11] Şerden kaçınız. Zira şer insanlığı tezlil, tahrib ve iğfal eder. Her
fena fiilde yani yalancılık, sirkât, cebânet, hıyânet, tenbellik, intizamsızlık hadid-mizaclıkda bir eser-i tehzìb bulunur. İstikbalde anlarsınız.
Şer bir katildir. Mihnet ve gözyaşlarının menba’ıdır. İkrah etmelisiniz.
Şayed dış yüzü parlak ve cazibeli bir fenalığa tesadüf ederseniz olanca
kuvvetiniz ile teb’id ediniz. İyilik ise bilakis adalet, güzellik, şefkat,
mu’avenet, teselli ve ümid demekdir. İyiliği sevmelisiniz. Bulduğunuz
vakit bırakmamalısınız. Müşkilata düçâr olsanız bile yine bırakmayınız.
Yakalayınız. Sizden fedakârlıklar lazım gelir ise de yine seviniz. İyiliği
daima arayınız. Mesleğiniz olsun.
Bu kitapta sizin sa’âdetiniz için göreceğiniz nasihatleri ta’kib ediniz.
Okudukça hüsn-i te’sirini hissetmenizi namuslu, doğru insanlar olmanız için cân u gönülden arzu ederim.
Tarik-i müstakimi gözünüzün önünden gâ’ib etmeyiniz.
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[12] Emelleriniz âli olsun. Hisleriniz pâk bulunsun. İnsaniyete yardım
ediniz. Vatanınıza hizmet ediniz ki o da sizinle iftihar etsin.
***
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[13] BEN NEYİM?
Bu beyanatdan maksadım sizi namuslu, doğru insanlar sırasına koymak
olduğunu geçen makalemizde gördünüz. Düz bir ovada bulunduğunuz
vakit size, karşıda bir kal’ayı veya bir ağacı göstererek deseler ki “İşte
gitmek istediğiniz mahal ve nokta şu karşınızdadır.” Acaba siz oraya
nasıl vâsıl olabilirsiniz? Mahalli pek ala bildiniz. Fakat kifâyet etmez.
Tariki nasıl bulacaksınız? Yolu bilmediğiniz için sizin ile o mahallin
arasındaki mesafe de yüksek duvarlar, vâsi’ tarlalar, çukurlar ve nehirler olabilir. İnişlerden çıkışlardan bî-haber olduğunuz için yolda gider
iken belki bir çukura düşerek ayağınızı incitebilirsiniz. Yahud vâsi’ tarlaların içinden geçdiğiniz esnada ekinleri telef ederek yakanızı bekçinin
eline verebilirsiniz. Bu suretle yakanız ya bekçi veya hâkim elinde bulunduğu halde mahall-i maksudunuza vâsıl olursunuz. Yolları
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[14] kâmilen bilmek lazımdır. Tarik-i müstakime varmanız ve sonra o
yolu ta’kib edebilmeniz için ben size çareler göstereyim. Bu yolların
eğri büğrüleri var. Düz ve açıkları olduğu gibi engin ve dereleri de mevcuddur. İyi bir yolcu yolun güçlüklerine tahammül etmeli, dağ ve tepeleri aşmağa muktedir olmalıdır. İhtiyatlı davranmalıdır. Kunduralarının
sağlamlığını, bacaklarının geniş bir harekete dayanabileceğini anladıktan sonra yola çıkmalıdır. Ayağınız incimiş ise uzun bir mesafe kat edebilir misiniz? Hayır! Yarı yoldan dönmeğe mecbur olursunuz. Kuvvetiniz olmaz. İşte insan da aynı bir yolcu gibidir. Doğru yolu takib eylemezden evvel malzemesini tedarik etmelidir. Bu malzeme ise insanın
iktidarına, fıtratına merbutdur. Bir insanı tabiatına, meyline, kudretine
göre sevk etmeli. Bir balığa şarkı öğretmek, kimin hatırına gelir? Hayvanat veya nebatat besleyenler her bir hayvanın tabiatına göre, her bir
nebatatın yaradılışına göre, ihtiyaçları ayrı ayrı olduğundan ona göre
tatbik-i hareket
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[15] ederler. Frenk inciri ağacı güneşe muhtaç olduğu gibi bir sarmaşık
ve inci çiçeği dahi gölgeyi arar. Alabalığı berrak suda yaşar. [Sa]zan
balığı da çamurlu sudan başka suyu sevmez ve sa’adetini bulanık suda
bulur.
Çocukları terbiye ederek doğru yola sevk etmek için bir çare vardır. O
da çocuk nedir? İnsan nedir? Sualine cevab verebilmekdir. Bu suali gereği gibi irâd etmiyorlar. Sormadıklarının sebebi de ekseriya göze görünen şeyler ma’lûm addedildiğinden ve ma’lumu dikkatle mu’ayene
etmeğe kimse merak eylemediğindendir. Bu ise büyük bir hatadır. Çocuklar şehirlerde gezdikleri vakit gözlerinin önündeki binaları, camileri
daima temaşa etdiklerinden dolayı pekiyi tanırlar. Köylüler ise yürür
iken ezdikleri böcekleri, çiçekleri doğduklarından beri gördükleri için
hiç ehemmiyet vermezler. İşte cümlemiz ayniyle bu çocuklar gibiyiz.
İnsanın hüviyetine vakıf olduğumuza mebni iftihar ederiz. Her gün gözümüzün önünde bir
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[16] çok ihtiyarlar, çocuklar, mülkiye ve askerler görmüyor muyuz?
Bunlar kifayet etmez mi? Hayır! Görmek tanımak değildir. Bu türlü tanımak hafif başlara mahsusdur: Aklı başında olan ve idrake malik bulunan bir çocuğun emeli bu türlü tanımakdan daha âli olmalıdır. Çocukluk zamanı geçdikten sonra kendimize irad edeceğimiz garib suallerden
biri de “Ben neyim?” sualidir.
“Ben neyim” sözü herkes için en ehemmiyetli şeylerden biri olduğu gibi
her şeyin ibtidası da yine “Ben neyim” dir. Birçok adamlar yaşıyor. Büyüyor. Yiyor ve içiyor. Zevk u safa etdikleri halde bir kerecik olsun
“Ben neyim” fikri hatırlarına gelmeden fevt olup gidiyorlar. Bu suali
bir iyi irad edelim. Hilkat-i beşerin a’lâmet-i farikasındandır. Böyle bir
suale pek basit bir cevab verilebilir.
Benî beşer bir cisimdir. Hem de kuşlar ve hayvanlar gibi müteharrik ve
canlı bir cisimdir. Görür, işidir, yer, içer, hasta
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[17] olur. Benî beşer bir hayvandır. Hem de hayvanat ile bizim aramızda büyük bir müşabehet vardır. Hayvanların havassı da bizimkilerine benzer. Hatta konuşmak hissi büsbütün benzer. Bizimki gibidir.
Papağanlar da konuşur. Bunu herkes bilir. Fakat böyle kuşlar gibi konuşmak sizin için büyük bir marifet değildir. Böyle konuşmak bir şey
anlamayarak, bir şey bilmeyerek söylemek demekdir. Bu ise çok âdemlerin ve bir takım çocukların âdetidir. Bu da pek fena bir adetdir. Zira
papağanların bu hali ne kadar hoşumuza gidiyor ise çocuklarda bu türlü
âdetlerin bulunmasını da o kadar tahsin edemeyiz. Kuşun meziyeti addolunan konuşmak insan için büyük bir kusur sayılır. Papağanların konuşması bir aks-i sada gibi olup insanın konuşması ise fikrinin aksetmesidir.
Başka hayvanlar da pekiyi çalışırlar: Mesela karıncalar yollarının tertibine ve arılar kovanlarının intizamına fevkalade bir suretde gayret ederler. Bunların iştigallerini benî beşerin çalışmasıyla

72 | PRENSES KADRİYE HÜSEYİN

MEHÂSİN-İ HAYAT (Hayatın Güzellikleri)|73
[18] bir kıyas edelim.
Arılar, şu âlemimizde bulundukları günden beri kovanlarını hâlâ ilk
tarzları üzere bina ederler. İnsanlar mağaralarda, ormanlarda ve küçük
kulübelerde iskân ettikleri zamanlarda, arılar yine muntazam ve san’atlı
mekânlarını şimdiki gibi kurarlardı. O zamandan beri âdemler tekâmül
ettikleri halde arılar yine o eski halleri üzere kalmışlardır. İnsanlar, asırlardan beri kovanlarından hile ile ballarını aldıkları halde, niçin insanların almaması için mukavemete bir çare bulmuyorlar? Firarları kolay
olurdu. Arkalarından kim yetişirdi? Demek oluyor ki: Arılar da papağanlar gibi yapdıklarından bî-haberdirler. Yalnız bir his üzere icra ediyorlar. Fakat icraatlarını anlamıyorlar.
Kartal ise insandan daha iyi görür. Fakat insanlar, kartaldan daha uzak
görmeleri için rasad dürbünlerini ve en yakın görmek için de hurdebini
icad etmişlerdir. Arslan ise insandan daha müsellahdır. Fakat insan arslana uzak
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[19] bir mesafeden isabet etdirecek top ve tüfenkler bulmuşdur. Kırlangıç insandan daha seri gider. Ancak insan dünyanın bir ucundan diğer
ucuna kadar sür’atle muhabere edecek aletler buldu. Hayvanatın idraki
bize pek garib görünüyor ise de sabit değildir. İnsanlar ise bilakis tebeddül, terakki ve tekaddüm ediyorlar. Hayvanatın harekâtı bir at meydanında dönüyorlar gibi görünür. İnsanlar ise bir yüksek, yalçın dağı
aşan bir seyyaha benzer. Bazen cenuba, bazen şimale gider. Tevakkuf
eder. Görülür. İlerler. İnsan bir hayvana teşbih edilirse her halde adi bir
hayvana benzedilemez. Hayvanlardan ziyade olarak idrake nâ’il olduğumuz için bilmukabele biz de onlardan ziyade akilâne yaşamağa mecburuz. Derûnumuzda ihsasat-ı hayvaniyemizden ziyade bir şey olduğunu göstermeliyiz. İnsan bir fidanı fa’idesi olsun için besler. Bakar.
Biz de bir faide için bir vazife ifası için bu âleme geldiğimizi tefekkür
edelim. Bir insanı sa’ir hayvanatdan tefrik edebilecek ve terbiyesini,
ahlâkını diğerlerinden temyiz edecek
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[20] alâmet nedir? Ahlâk-ı hasenesidir. Bir insanın kadrini bilmek için
kendisini bir mizana koysanız kıymetini anlar mısınız? İnsanın kıymeti
kendi büyüklüğüyle, kuvvetliliğiyle ve asabının metanetiyle bilinmez.
Gayet cesim olur ve pek gösterişli bulunur da yine bir alık, yine bir câhil
olur.
İlim, ahlâk, idrak, isti’dad ve san’at hep bu beyhude kuvvetden, hep bu
lüzumsuz, cesametden efdaldir. Yegâne idrak, insanı insan etmez. Zira
fena bir adam her iyiliği her hüsn-î niyeti fenaya nakleder. Aklını âhere
zulm etmekde isti’mal eyler. Bazı adamlar ise terbiyeli maymunlar gibidir. Her fena şeyi taklit ederler. Hayatları böylelikle geçiyor. Şer, nerede ve ne cihetde bulunur ise onlar da oradadırlar. İşte insanın hilkat-i
ma’nevisi ve iradesi kendi vicdanıdır.
Bunların cümlesinin terkine ahlak derler. İnsanın hüsn-i ahlakı, âhere
yaramak niyetinden iyiliğe isti’dâdından ve sebatından zahir olur. İşte
insanda terbiye edilecek olan noktalar
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[21] bunlardır. Lamba bulunduğu yeri tenvîr etmek içindir. Âdi olsa bile
yine etrafına ziya neşreder. İşte insan da adaletle, uhuvvetle diğer insanlara muamele etmelidir. Zengin olsun, fakir olsun, kibar olsun, kaba
olsun vazifesi yine birdir.
İnsan aynı bir lamba gibidir. Sağlam bir sıhhate, parlak bir idrake malik
olsa, niyeti yine fenâ olunca müzeyyen fakat sönük bir lambaya benzer.
Demek oluyor ki bir insan derece-i kemalini bulmak için madden, cismen, manen ve aklen sağlam olmalıdır. Cismin kuvvetini, metanetini
ve aklın, ahlâkın iktidarını tekmîl etmeli ve içimizde mevcud olan hissi hayvanımız, idrakimize yardım eylemeli ki adaleti, doğruluğu icra
edeceğinden her vechle emin olalım.
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[22] MENZİL
Rûy-i zemin cümle için bir dâr-ı ta’bdır. Hayatın yorgunluğuna tahammül ve müşkilâtına mukavemet edebilmek için bir çare vardır. O da
dünya kuruldu kurulalı metin duran ve ezelden beri mevcud olan aile
mektebinin derslerini almakla husûle gelir. Bu mektebde küçükler büyüklerden her ân ders aldıkları gibi; büyükler de küçüklerin ef’alinden,
icra’atından bazen hisse-mend olurlar. Yekdiğerini anlamak, öğrenmek
ve te’mmül eylemek ve ibret almakla insan hayatını tenvîr eder. İlim bir
nurdur. İnsan her gün haberi olmaksızın birtakım şeyler öğrenir. Bu
mektebde: İntizam, cömerdlik, ittihad, emniyet, şefkat, hayr, adalet,
aheng, hubb-ı vatan, hubb-ı nefs hâsılı ahlâk bahisleri okunur. Bu dersler insanın düsturu olmalıdır. Ahlakını takviye ederek insan yerini, yurdunu sevmelidir. Küçük bir kulübesi olsun, hatta bir odası bulunsun
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[23] yine o köşeye merbutdur. İnsan ocaksız, bucaksız kaldığı zaman
rahatdan mahrum olur. Köşesini sevmeli, bakmalı, hürmet etmeli. Tezyîn eylemelidir. Her şeyden âli tutmalı. Ziynetli olsun, sade olsun yurt,
yine yurtdur. Yani bir ilticagâhdır. Hürmet eder iseniz hanenizde asla
bir fena icraatde bulunmazsınız. Seviniz, severseniz her tarafına dikkat
edersiniz, bakarsınız. Hanenizi tanzim ediniz. İçine girenlerin yüzüne
gülsün. Hanenizin intizamından ahlakınız derhal anlaşılır. Karma karış
bırakır iseniz, kimse ziyaret etmeyi arzu eylemez. Pâk olsun. Sade olsun. Latif olsun. İnsanın efkârı, ihsasat-ı samimiyesi ikametgâhından
zahir olur. Yaşadığınız yere biraz da ruhunuzun letafeti te’sir etmiş olsun. Kendinizi evinizde yabancı hissetmemelisiniz. Etrafınızdaki eşya
gözünüze zârif görünsün. Tertipli olsun. Nerede hoş bir şey görür iseniz
evinize getiriniz. İyi bir âdet görür iseniz evinizde taklid ediniz. İstirahatin mahrumiyetini
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[24] hissetmeyiniz. Hoşa gidecek neş’e verecek cesaret bahş eyleyecek
şeyler ile etrafınızı ihata ediniz. Kitaplar olsun, kahraman resimleri,
ahbâb ve aile yadigârları bulunsun. İlkbaharı her ân hissetmeniz için
çiçekler olsun. Latif rayihası odanızı ta’tîr etsin. Eğer hayat sizi evinizden, barkınızdan teb’id edip de yollara uzaklara gönderir ise arkanızda
bırakdığınız rahat, münevver, yumuşak yuvanız hatırınıza gelip yüreğinizde bırakdığı yadigârın hüsn-i te’siriyle mevki’nizin, işinizin, tarikinizin, her nerede bulunur iseniz müşkilâtının muhitinin şiddetini teskin
eder.
AİLE
Kâinatın azim cemiyetlerinin en küçüğüdür. Mücerred küçükler değil,
büyükler, ihtiyarlar, muktedirler, kuvvetliler ve herkes
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[25] ailesinin nüfûzuna, hüsn-i te’sirine tabi’ ve himayesine muhtaçdır.
İnsan en müşkil şeyleri, en kolaylıkla, hatta haberi olmaksızın ailesinin
yanında iken öğrenir.
İnsaniyetin en lâtif fi’illeri, cihanın en şirin temaşalarına aile nezdinde
müşahede olunur.
Benî beşerin yegâne halk edemediği bir şey, bir ma’bed-i mukaddes var
ise o da ailedir. Bu ziyâ-pâş yuvaya en nazik bir ukde ile merbutsunuz.
Zira saâdetinizin, felaketinizin, sürûrunuzun, ye’sinizin menba’ı hep ailenizdir. İstikbalinizin mesleğinizin muvaffakıyeti, ailenizin sa’y ve
gayretiyle husûle gelir. Ailenizin hüsn-i niyeti, meveddetini, cazibesini
yüreğinizden teb’id etmeyiniz.
İnsan büyüdükçe yaşlanır, yaşlandıkça da kendisini genç zannetmede
bir meserret bulur.
Aileniz arasında öğrendiğiniz dersleri ne bir kitapda, ne bir mektebde,
ne de bir dârü’l-fünûnda talim edemezsiniz. Aile
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[26] niz sizin için muhtasar bir dünya olduğundan orada yegâne hayat
bahislerini okursunuz. Müştereken ta’ayyüşe alışdığınız için istikbalde
de sa’y-i müştereke gayret edip âheri düşünmeğe vaktiniz olur. Aile,
gayet a’lâ ve fevkalade güzel bir müessesedir. İnsan hayatından yorgun,
kırgın, bıkkın kaldığı zaman manen kesb-i fevt eyleyeceği ve taze hayat
bulacağı mahal ailesidir.
Aile muhabbetinden mahrum kalan kimse şefkatin bir garibi sayılır.
Zira Cenab-ı Hakk’ın en birinci ihsanı ebeveynin nazarından zahir olur.
Nur-i İlahiyle aile kesb-i kuvvet eder. İnsan hanesine, etrafına, akrabasına ehibbasına ebeveynine hasılı bütün kâinata olan muhabbetini bir
gün vatanına nakl eder. İşte vatanperverliğin nokta-i tevellüdü, beşiği
hep ailedir. İnsan hubb-ı vatan derslerini en evvel anasının kucağında
iken öğrenir. Demek oluyor ki vatan aile teşkiliyle vücuda geliyor. Zira
hubb-ı vatan, fedakârlık hep çocuklukda öğrenilir.

90 | PRENSES KADRİYE HÜSEYİN

MEHÂSİN-İ HAYAT (Hayatın Güzellikleri)|91
[27] Aile mektebi olmayaydı, hürriyet, uhuvvet, müsavat bu üç azim
sözün manası kalmazdı.
İttihadın temeli itaatdır. İtaat etmeyi biliniz ki siz de istikbalde itaat ettirmeğe muktedir olasınız. Ebeveynine itaat etmek nefs için bir tenezzül
değildir! İnsan bir korkudan dolayı verilen emre itaat eder ise işte o vakit cebânet ve za’fiyet izhar etmiş olur. Ebeveyninize kâmilen itaat edecek zaman geçer ise yine itibar, ihtiram etmeğe mecbursunuz. Küçüklüğünüzde sizi besledikleri ve öğretdikleri gibi siz de onların ihtiyarlıklarında kendilerini memnun ediniz. Emeklerini asla ferâmuş etmeyiniz.
Geçmiş mihnetlerini ve ümidlerini, intizarlarını tefekkür ediniz. Sizi
sevdikleri gibi siz de onları seviniz. Size verdikleri gibi siz de onlara
veriniz. Terbiyelerin en sağlamı, en metini aile mektebinden ahz edilenidir. Seneler mürûr ettikçe te’siri asla zâil olmaz. Bu terbiyenin en birinci şartı emniyetdir.
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[28] İta’at: Emre ittiba’ olduğu gibi şefkat da emniyet ile [vü]cûda gelir.
Emniyet, ailenin şirazesidir.
Ebeveyninize hürmet edin. Fakat muameleniz samimi olsun. Kalbinizi
onlara karşı kapalı bulundurmayınız. Bir sırrınız, hüznünüz, bir sürûrunuz var ise onlara bildiriniz. Sizin en doğru, en sâdık ahbabınızdırlar.
Sizi daima tükenmez sabır, nihayetsiz şefkatle dinlerler. Mahzun iseniz
sizi der-âğûş ederler. Münkesir iseniz kalbinize iltiyâm ve gayretsiz iseniz gönlünüze ümid verirler.
Ailenin amâk-ı derûnu, metaneti, kâinatın azim kuvvetlerine müşabihdir. İnsanlıkda, cihanda, pederim, evladım, karındaşım kelimelerinin
manasını, kıymetini tartabilecek bir mizan var mıdır? Ailenize ne kadar
hürmet ederseniz ebeveyninizin akçelerine ne mertebe riayet eylerseniz, onlar da sizi o derece ta’ziz ve takdis ederler. Hasılı kâinatda meveddetle tefekkür, sabır ile icad, gayretle isti’mâl olunan bir kelime var
ise o da aile sözüdür.
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[29] VİCDAN
Vicdan, derunumuzun bir adalet hissidir. His nedir bilirsiniz ya? Havası hamse-i batına, âlem-i hariciyeyi seyr için beş penceredir. Bu pencerelerin biri kapanacak olursa kendimizi derhal bir aciz ve bir bî-çare
buluruz. Eğer nazarımızın hissini gaib edecek olursak artık onun yerini
hiçbir his tutamaz. Zira hayatı o nazarın vasıtasıyla temaşa etdiğimizden bu hissi gaib etdiğimiz zaman dünyanın geşt ü güzarından da mahrum kalırız. Kuvve-i nazariyenin yerini hiçbir şey tutamaz.
Herkesin gözü, ağzı, burnu, olduğu gibi bir de vicdanı olur. Acaba vicdansız kimse yok mudur derseniz? Dünyada maddi ma’lûliyet olduğu
gibi manevi hastalık da olur. Bir insanın nazarı za’if, bacağı kuvvetsiz
olduğu gibi vicdanı da sakat olabilir. Gözün ve kulağın za’fiyeti olur.
Vücudun, zihnin böyle bir ihtilali, ıztırabı neye
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[30] delalet eder? Bilir misiniz? Hilkat-i beşerin tabi’ suretde mükemmel olduğuna delalet eder. Yani derunumuzun idarehanesinde bir noksan bulunduğunu izhar eyler. Demek oluyor ki işbu vicdan ve adalet
hissimiz kabiliyet-i beşeriyemizden addedilir. Zira bu his eksik, çarpık
ve müşevveş olur ise o vakit vicdanımızın bir sebebden dolayı mecruh
bulunduğuna ve hilkatimizde noksan olduğuna hükmederiz.
Bir takım hissiz adamlar da vardır. Onlar da hayatlarını gayr-ı muntazam bir suretde imrâr etdikleri için âhere dahi vicdanın nâ-mevcud olduğunu ikrar etdirmeğe çalışırlar. Sakın a vicdansızların sözlerine kulak
asmayınız. Ehemmiyet vermeyiniz. Sizi, kendileri gibi tabiatın muhalifine celbetmekden başka maksadları yokdur. Zira en ağır, en aklı başında adamların bile adalete hürmetleri hep bir nokta-i nazardan tevellüd etmez. Kendinize riayet etmez iseniz asla mes’ud olamazsınız. Zira
vicdan erbâb-ı kemalin ıztırabatını teskin edecek yegâne
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[31] bir müsekkin-i manevidir.
Ef’alinizi, efkârınızı pâk tutunuz ki ne düşündüğünüzü sordukları zaman derhal hakiki bir cevab vermeye muktedir olasınız.
Bu hiss-i adalet cümlenizde mevcuddur. Fakat cümleniz yine kendi hilkatinize göre bunu takib edersiniz. İşte insanları yekdiğerinden temyîz
eden bu farka sebeb, hilkatleridir. İçinizde en iyisi bu hisse kolayca
ita’at edenidir. Fakat şu rehber-i hayatınız durduğu halde derece-i kemale vasıl olacağına emin olmayınız. İbtida bir tohumdur. Fidan değildir. Bu rehberiniz kesb-i tecrübe ve kemal etmelidir. Bacaklar yürümeğe ve gözler görmeğe ve kanatlar uçmağa alışdıkları gibi vicdanınız
dahi temrin ile mükemmel olmasına çalışmalısınız. Harekete başladığında icraatlarının farkına varınız. Dikkat ediniz. Bilâ-tedkik davranmayınız. İşte vicdan ikaz olununca, insan derhal bu iyi mi? Bu fena mı?
diye nefsinden sual eden ef’alini muhakeme
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[32] etmeye başlar. Hayatınızın her gününde sadıkane irad etdiğiniz şu
küçük sualler, hayatınızın masuniyet tezkireleridir. Böyle bir sualin hayatınıza olan nüfuz-ı azimine tabiî hayret edersiniz. Koca sahralar kum
danelerinin yığıntısından vücud bulduğu gibi, su damlaları da birikerek
çaylar, ırmaklar ve denizler husule getirir. Dünyada her büyüğün aslı
küçükdür.
İşte irad etdiğiniz suale evvela tereddüd ile cevab verirsiniz. Ba’de
aheste aheste teredüdler zâ’il olarak kat’i cevablar vermeye alışırsınız.
Saatiniz durursa ne yaparsınız? Saati iyi yürüyen birine gidip ondan sorarsınız. Değil mi? İşte bir nasihate muhtaç olduğunuzda tereddüd etmeyip sizden büyüklere gidiniz, onlar sizden ziyade yaşamış olduklarından daha tecrübekârdırlar. Tecrübeleriyle, nasihatleriyle sizi tenvir
ederler. Vicdan sahibi bile bazen kendinden daha adil bildiği birine gider ve lazım
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[33] olan nasihati taleb eder. Zira insan ne kadar adil ne kadar doğru
olur ise olsun, dünyada daima kendinden daha adil, daha doğru ve başka
bir insan mevcud olabilir. Bir takım kimseler vardır ki vicdanı tahkir ve
bunun bir kuvvet-i müstebide olduğuna hükm ederek herkesin bir heves-i zatisi olduğunu söyler. İnsanların tabiatleri başka başka olduğu
için bir hayli arzular, yalan yanlış hükümler arasında mütehayyir kaldıklarını iddia ederler. Bunlara ehemmiyet vermeyiniz. Kendi vicdanınızı besleyiniz. Tezyin ediniz. Tekmil ediniz ve derece-i kemale vasıl
olunca bu hakiki rehberinize müracaat etmeden bir işe başlamayınız.
Vicdan, a’mâk-ı derununuzun en samimi bir hissi bulunduğu için bir
heves-i zatiye addedilemez. Zira sizden ulvidir. Sizin hâkeminizdir.
Ef’alinize, efkârınıza karışan sözlerinizi tenkid eden cebbar bir hâkimdir. Sakınınız. Teskin etmeye cehd etmeyiniz, sizin sevimli bir ahbabınızdır. Hatta bazen serzenişlerinden sıkılırsanız bile yine seviniz. Reddetmeyiniz.
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[34] Bir kısım insanlar da mevcuddur ki onlar da mütemadiyen “vicdanım rahatdır. Ne söylerler ise söylesinler.” derler. Evet! Bunları diğerlerinden temyiz ediniz. Zira vicdan aynı bir bekçiye müşabihdir.
Eğer bu bekçi uyanık bir şey ise yaklaşan hırsızları size haber verir. Yok
uyuklamış ise ne hırsızları korkutabilir, ne de efendisine bunlardan bir
haber verir. Bazen yıpranmış vicdanlar da olur. Onlar hiçbir işe yaramaz ve muhakeme edemezler.
Vicdan bizim, bir bekçimizdir. Ruhumuzun müfettişidir. Ona itaat ediniz. Ayıplarınızı saklamayınız. Düzeltmeğe çalışınız. Kusurlarınızı samimi hâkiminize i’tiraf ediniz. Zira vicdan bir mahkeme-i adalet demekdir. İnsaf ve adalet ise milletleri tea’li etdirir. Âdil insanlar ise âli
ve mes’ud olurlar. Zira derunun hoşnud kalması doğru bir vicdandan
neş’et eder.
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[35] İŞTİGÂL
İnsan niçin çalışır? Bu suale vereceğiniz cevab istikbalinizi, mesleğinizi
tayin eder. İştiğale olan meyliniz, hürmetiniz, ümidiniz ve gayretiniz
bütün bu cevaba tabi’dir. Hep bu cevabdan zahir olur. İnsanın değeri
işinden belli olur. İşi ise ihsasatını beyan eder. İştigale kemal-i gayretle
teşebbüs ediniz. Kıymetini iyice anlayınız. Evet! İnsan niçin çalışır? Bu
suale en kolay cevab “Ekmeğini kazanmak içindir.” olur. Ancak bu cevabın doğru olması biraz meşkûkdur. Zira insan mücerred yemek yemek, elbise giyinmek için çalışıyor, demek hatadır. O halde muktedir
bir insan hiç çalışmayabilir. Çok kişinin fikri de budur. Serveti olmadığından çalışmağa mecburdur. Yahud parası olduğundan iş görmeğe ne
hacet var! Böyle fikirleri beyan eden insanlar akıllarındaki noksanı isbat ederler. Zira bu fikirleri doğru
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[36] olaydı iştigalde insanlar için bir işkence, bir esaret sayılırdı. O
halde sahib-i servetin en birinci farkı günlerini boş geçirmek olacağı
gibi fukaranın da birinci felaketi çabalamağa mecburiyetleri olurdu. O
vakit cemiyet-i beşeriye iki kısma taksim olunurdu. Biri işsiz, güçsüz
zenginler, diğeri de çalışıp çabalayan şikâyetkârlar. Bu iki kısmın
yegâne nokta-i ittisali de iştigale olan hakaretleri bulunurdu. Bunların
cümlesi tenbeldir. Avaredir, zira işlemeği sevdiklerinden değil, mücerred zaruretlerinden ekmeğini çıkarmak için çalışıyorlar. Cümle âlem
böyle olaydı, insaniyetimiz ne mertebe hüzn-engiz olurdu. Ekserimiz
eşgâl-i şaka esîrleri gibi olurduk. Ma’zâlik bir takım kimselerin efkârı
da ma’attessüf böyle olduğunu i’tiraf ederim. Zira nice zenginler iştigalde bir ayıp gördükleri gibi, nice fakirler de çalışmağı hakir bir mecburiyet addederler.
Çalışmak, mücerred bir kazanç, bir esaret, bir mücazat
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[37] değildir. Hayatın azim kuvveti, terakkinin, insaniyetin parlak bir
güneşidir.
İşiniz ne olursa olsun iyi icra ediniz ki görenler sizi tahsin etsinler. Bir
şeye yarasın. Gördüklerinde işittiklerinde izzet-i nefsinize dokunacak
bir şey söylemesinler. Herkes çalışdığı şeye fikrini, isteğini ve biraz da
hayatını sarf eder.
Bu âleme insan bir vazife ifa etmek için gelir. Bu vazifenin ehemmiyetini anlayınız. Takdir ediniz. Vazifesiz insan, hakiki hayatdan bî-haberdir. İşsiz insan ruhsuz bir cisimdir. Zenginler de çalışmağa mecbur değil
midir zannedersiniz? İnsan yaşadığı kadar âherin yardımına, mu’avenetine muhtaçdır. Eğer para vasıtasıyla insan emeline nâ’il olaydı, tek başına kaldığı vakit ne yapabilirdi?
Ma’kulat, meşrubat, elbise, evler ve mefruşat hep bunlar işle, çalışmakla husûle gelen şeylerdir.
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[38] Biz yalnız çalışmak ile yaşıyoruz.
Parası olan bir adam kimseye mu’avenet etmek, insaniyete hâdim olmak istemeyip de arzusu yegâne rahat yaşamak olur ise işte o adam bir
avare, bir tenbel ve bir lüzumsuz hod-bin olup bir zincirin halkasına
müşabih olur. Mesela bir zincir, halkaları sayesinde yekdiğerine merbut
olduğu halde kendisinin vücuduyla başkalarını bağlamak istemez ise
işte aynı nakl etdiğimiz insanlar gibi olur. Âherin işinden istifade ve
âhere mu’avenet etmek istemeyen insan zincirden ayrılan halka gibi nizamdan ayrılır. İnsan ne kadar zengin olur ise olsun kabiliyetini, kuvvetini, aklını isti’mal etmeli ve dünya yüzünde olan vazifesini icra eylemelidir. Avare insan müteharrik bir ölüye benzer.
Benî beşer nedir? Bir noktaya göre tasviratı muhal, harikulâde iz’ânın
terkibinden ve serapa isti’male hazır bir takım âlât makinesinden ibaretdir. Gözler görmek,
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[39] kulaklar işitmek, eller tutmak, işlemek, zihin aramak, teftiş etmek,
te’emmül ve tefekkür eylemek içindir. Nur, neşr-i ziyâ eylediği gibi
benî beşer de işler. Nurun etrafına aydınlık neşr etmesini men’ edemediğiniz gibi, insanı dahi icraatından alıkoyamazsınız. Kaabiliyetini takdis ediniz. Akıllı bir insan iş görmekden alıkonursa, kendisi için bu mümana’atdan daha büyük bir felaket yokdur. Kendisini diri diri mezara
gömülmüş farz eder.
Balıkların muhiti su olduğu gibi insanların muhiti de icad etmek, çalışmak, çabalamak, ekmek, biçmek, ta’lim etmek, sanayi’-i nefise ile meşgul olmak ve hayatları da bunlara muhtaç bulunmakdır. İşsiz kalırsa
vücudu ve aklı zayıf düşer.
İştigal, büyümek tekemmül etmek, kabiliyetini, değerini takdir etdirmek, hasılı çalışmak ve yaşamakdır. Yekdiğerinize bunları tekrar ediniz. Yüreğinize hakk, kalbinize nakş eyleyiniz. Binaenaleyh şu kadar
diyebilirim ki bu cihanda çalışmak
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[40] büyük adamlara hâsılı iktidarı olanlara bir vazife ve fakirlere bir
ihtiyaçdır.
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[41] SABIR
Bazı kelimelerin sadası pek manidardır. Telaffuz edilince delâlet eylediği manayı göz önünde tecessüm etdirir. Binaenaleyh insan bu sözleri
daha suhuletle, daha sık telaffuz eder. İşte böyle kelimelerden biri de
sabırdır. Sabır bir define ve bir zî-kıymet maldır. Şu kadar var ki sabır
iki nevidir. Birisi ca’li sabır, diğeri hakiki sabırdır. Bu iki sıfatı yekdiğerinden tefrîk edelim.
Âtıl, amelsiz, kuvvetsiz, hareketsiz bir sabır, yani meşakkate, zalimane
muamelâta karşı gelmeyerek hissiz, tesirsiz kalmak sabır değildir. Bir
gafletdir. Âherin mihnetine, müşkilatına, mukavemet etmeyip her azaba
katlanmak sabır değildir. Bir cebanetdir.
Mesâ’il-i riyaziyeden birini bir çocuğa uzun uzadıya ta’rif edecek olsanız, saatlerce tekellüm etseniz, siması hiç sıkılmış bir hâl alır mı? Bezginlik izhar etmeyen bu çocuğun
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[42] basit hâline hiç sabır der misiniz?
İşte bunun gibi her söze, her fiile katlanan insan da sabrından mı katlanır? Hayır. Başından böyle bir meseleyi def’ etmek emeliyle nefsini
böyle bir harekete, böyle bir sükûna mecbûr etdiren sabır değildir. Ancak başka bir belâ celb etmemek havfından ibaretdir. Bazı kimseler her
türlü güçlüğe hakarete şikâyet etmeden ser-füru ederler. Bunların muamelesi müsamahanın nihayet derecesi olup rehavete vasıl olur ve şahsın
her türlü cefayı kabule tenezzül etmesinden neş’et eyler.
Sabır iradenin fikdanından gelmez. Her kanaat sabırdan tevellüd etmez.
Bazı memâlik ahalisi, hab-ı gafletlerinden uyanmakdan, ma’işet-i esefengîzlerinden çıkmakdan, kulübelerinden, kifayetsiz ma’kulatlarından,
abes hayatlarından, nezafetsiz hallerinden vazgeçmiyor ve vazgeçmek
de istemiyorlar. Böyle insanlara merhamet etmek caiz midir? Hayır!
Bunlara merhamet
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[43] her şeyden evvel bu türlü kanaatın ne mertebe bâtıl olduğunu ve
tarz-ı ma’işetlerini düzeltmenin çaresini göstermeli. Hareket ve mukavemetin faidesini musara’a-i hayatın neticesini anlatmağa çalışmalıdır.
Hakiki sabra gelelim. Bu nevi sabrın birinci alameti maddi ve manevi
meşakkate kemal-i sükûnla tahammül etmekden ibaretdir. Asabi bir insan felaketin karşısında bin türlü telaş ve nümayiş izhar eder. Ruhsuz,
tesirsiz bir insan ise derhal çöker. Fakat sâbırlı olan şikâyetsiz, patırtısız, gürültüsüz ye’sine hâkim olmanın yolunu bulur ve kemal-i
sükûnetle muvaffak olur. Acısına sabır ile tahammül eden bir kimse
âleme karşı ne güzel bir ders verir. Ne büyük bir ibretdir. Hastalığına
katlanan bir hastanın, hapsine karşı hiddet ibraz etmeyen bir mahbûsun,
vazifesini îfâdan geri kalmayan ve düçâr-ı felaket olan bir ailenin muamelatındaki sükûtuna, kana’atine sabır derler. Bu gibiler mevki’lerinden her ne kadar memnun olmazlar ise de muhâle mukabele
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[44] edemeyecekleri için, âkilâne bir halde susarlar.
Kaderlerine razı olurlar. Mevâni’e galebe etmek için yine sabır lazımdır. Cesîm bir filin, azim bir binanın karşısında insan hayran kalır. Nereden, hangi noktadan başlayacağını bilemez. İcrâsı muhal görünür. İşte
bazıları böyle bir teşebbüsün önünden firar ederler. Bazıları da yarı yola
gelmeden bıkarak çekilirler. Mücerred sabırlılar rakiblere karşı mukavemet, mâni’lere galebe ve müşkilleri hallederek nâil-i emel olurlar.
Müddet-i medîde muntazaman bir şeyin icrasında sebat eylerler. Bu ise
sabrın bir nevidir. Sebatla insan her şeye mukabele eder, muzaffer olur.
Bu ise hayatın sükûneti, intizamı için büyük bir şartdır. Böyle bir sıfatla
mevsûf olmağa gayret ediniz. Zira istikbaliniz bu şarta merbutdur. Bir
şeyi telaşla inhimakla başlayıp da ortasında bırakmayınız. Her gün kendinize bir vazife hazırlayınız ve o vazifeyi icra ediniz. Zinhar ihmal etmeyiniz. Arzunuzun emelinizin ve
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[45] hayatınızın temeli sebât olsun ki ittihaz ettiğiniz meslekde muvaffakiyet bulasınız. Bir maksudunuz olduğunda na’iliyete intizar etmeği
biliniz. Her şeye birden teşebbüs ederseniz hiçbir şey husûle getiremezsiniz. Cesim bir işin muvaffakıyetini ister iseniz sebât ile başlayınız.
Sabır ile devam ediniz. İşte muzafferiyetin sırrı bu iki sıfatda mevcuddur.
Hayatın, kâinatın ve dünyanın en azim âsârı hep sabır ile husûl bulur.
İşde sebât ediniz. İstikbalinizin muzafferiyeti, mesleğinizin parlaklığı
ona bağlıdır. Sabır müşkilatın birinci anahtarıdır. Cümleniz bu anahtara
mâlik olmağa cehd ediniz. Bir işe beddu’a etmek marifet değil, anı
sebâtla husûle getirmek bir ma’rifetdir. Bu ise san’at ve faziletin bir
tacıdır.
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[46] VATAN
İçinizde geceleyin âsumâna bakıp da nazarınız güzel, parlak bir yıldıza
hiç tesadüf eylediği var mıdır? Diğer yıldızlardan tefrik edip onlara nisbetle daha lem’a-pâş bulduğunuzda heman kendinize mal edinmez misiniz? Ruhunuzu hoşlandırmaz mı? Her gece gözükünce onu samimi bir
ahbâb yerine koymaz mısınız? Ufukda zuhûr edince işte benim yıldızım
doğdu demez misiniz? Seneler mürûr etdikçe o yıldızın kıdemini,
cesâmetini anlarsınız. Çocuklukda bir cüz’i parıltı tahayyül etdiğiniz
nokta sizin ile beraber büyür ve kesb-i ehemmiyet eder. Nazar daha
uzakları görünce, zihin daha küçükleri tefekkür edince gönül de daha
hassas olur. Vatan dahi sevdiğiniz bir yıldız gibidir. Sabavetinizde size
pek değersiz bir şey göründüğü halde seneler mürûr etdikçe sizinle beraber bunun da kıymeti artar. Daha vâsi’ fehm edersiniz. Evvelâ noktai
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[47] tevellüdünüzü vatan bilirsiniz. Sonra köyü veya şehri tanırsınız.
Derken etrafınızda bulunan birkaç kişiyi seversiniz. Sonra o kimseler
hakkındaki muhabbetiniz bütün milletinize münhasır olur. Kuş yuvasına, arı kovanına, çiçek iklimine muhtaç olduğu gibi, insan da doğduğu
yere merbutdur. O nokta ile ihyâ olur ve mahal ile neşât bulur.
İnsan dünyanın diğer bir parçasında garib bulununca vatanı kendisi için
bütün kâinata müsavi kalır. Günbegün vatanına daha ziyade kesb-i irtibat ederek bütün köşelerine, dağlarına, nehirlerine, çaylarına, ormanlarına hep letâfetine bilcümle güzelliğine bir kat daha meftûn olur. Nazarında vatanı bir mahall-i mukaddes bulunur. Artık oraya bin türlü bağlar
ile bağlanır kalır.
Şayed vatanınızı terk edecek olur iseniz, bir müddet sonra gönlünüzde
bir hüzn peydâ olur. Bir iştiyak husûle gelir. İndinizde güneşin parıltısı
azalır. Semâ revnakını ve çiçekler rayihasını gâ’ib ederler. Kâinat cazibe
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[48] sini te’sir etdiremez olur. Gözüne herkes yabancı görünür. İnsan
kendisini bî-kes bulur. Hâsılı dünyada vatanına avdet etmek arzusundan
başka bir şey hissedemez olur. Hayvanat bile yerlerinden ayrılacak
olurlar ise derhal neşâtlarını gâ’ib edip yemek yemezler. Bazıları da
kuvvetden düşer ve necat bulamazlarsa ölür giderler.
Fakat herkes bu hisse biraz mukabele etmelidir. Zira insan daima kendi
köşe-i inzivasında kalacak olaydı memleketleri kim zapt eder, ittisal nasıl hâsıl olur ve medeniyet nasıl takaddüm eylerdi? Her ne ise insanlar
daima bir yere, bir vatana ma’nen bağlıdırlar.
Nokta-i tevellüdünüzü, köşenizi, bucağınızı, tarlalarınızı hâsılı vatanınızı takdîs ediniz ve memleketinizin ‘âdâtını, lisanını ve hususiyetini
terk etmeyiniz. Bir milletin medeniyeti, ahalisinin ittihadıyla husûle gelir. Vatan cesîm bir aile gibidir. İnsan yekdiğerini ihvân nazarıyla telakki etmelidir. Vatanınızın
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[49] saadeti için her türlü fedakârlıkları ihtiyar ediniz. Vatanınızın tekaddümü için kendi şahsınızı unutunuz. Hepiniz birden çalışınız, çabalayınız, milletinize yarayınız. Mevki’niz ne olur ise olsun siyasetiniz
nasıl bulunur ise bulunsun şahsiyatı bertaraf ediniz ve biraz da nefsinizi
unutunuz. Vicdanınız ile yekvücut olarak cehd ediniz.
Vatanperverlik, ebeveyninize, akrabanıza ve ahbabınıza olan muhabbetinizin bir zübdesidir. Vatanınızın saadeti daima pîş-i nazarınızda ve rahatı ebediyyen zihninizde olsun. Cesametini fikrinize kayd ve şanlı bayrağını yüreğinize hakediniz.
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[50] TERAKKİ
Bu cihanda faziletin muhafızı sa’y ve gayretdir. Terakki ise ilerlemek,
te’ali etmek demek olup bu da çalışmakla husûle gelir.
Terakki, hayatta ilerlemek ve zamana tabi olarak âkilâne yaşamak demekdir. Bu âlem-i hestîde en mühim bir mevki’ ihrâz etmiş olan bir şey
varsa o da idâme-i hayat mes’elesidir. Herkes yaşayabilir. Fakat hayatı
lâyıkıyla idrak eylemek ve muhitinden telezzüz ile mevcudatdan hoşnud kalmak, elhasıl bütün varlığı ile yaşamak insan için bir marifetdir.
Binaenaleyh hayatınızda bir meslek ittihaz, bir nizam ve idare dâhilinde
hareket ediniz. Çalışınız, çabalayınız, bir maksada vusûl kasdıyla hareket ediniz ki hayata bir vesile ve bir sebeb vermiş olasınız.
Terakkiyat ve te’aliyat-ı beşeriyeye nokta-i istinad görenekdir.
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[51] Görenek ise tecrübelerin mahsûlü asırların terakkisi ve eslâfın
efâ’li neticesidir.
Dünyada görenek olmaya idi yekdiğerini takib eden batınlar, eslafı
müte’âkib gelen ahlâf, ef’allerine hep başdan başlar ve tarihi müteselsile değil, hep ibtidasından kayda mecbur olurlardı. Görenek olmaya idi
insan daima bir noktada sabit kalırdı. Görenek bazı kere mezmûm bir
fiil ise de çok kere terakkinin lüzûm-ı gayr-ı müfarikidir. Hatta devamlı
bir fiilin icrası için bile elzemdir. Her işin bir başlangıcı ve her san’atın
bir ibtidası olduğu gibi görenek de her memleketde, her aile arasında
esas fiil ve hareket olmak üzere bulunmuşdur.
Asrımız, a’sâr-ı sabıkaya nisbetle en müterakki bulunuyor. Vaktiyle
tahta parçalarından i’mâl edilmiş olan en âdi bir öküz arabasının zamanımızda nasıl bir tebeddüle uğramış bulunduğunu bir kere tefekkür ediniz ve mükemmel otomobilleri de
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[52] pîş-i nazarınıza getiriniz. Bu ne sür’at! Nasıl bir hareket! Ne kadrede bir terakki!..
Her şeyin bir kolayı aranıyor. Müşkiller hallediliyor. Hâsılı fen kürre-i
arzın her tarafını ihata etmiş. Zihinleri işgal, fikirleri tahrik ve benî beşeri hab-ı gafletden ikaz ile gözlerini istikbale doğru tevcih eylemişdir.
İhtirâ’ ihtirâ’ üstüne biri birini ta’kib ve fen ise nurlar gibi zulmatı tenvîr
eylemekdedir.
Beşeriyet te’âli ve terakki ediyor.
Sizler de çalışınız. Çalışınız da zamanınızın terakkiyatına göre münasib
bir vaz’ almanız için elinizden geleni geri bırakmayınız.
Sakınınız, tevakkuf ve terâhîye itibar etmeyiniz. Durgun ve gevşek insanlardan olmayınız. Zira durgunluk ve gevşeklik bir mevtdir. Bir makine gibi hareket kâidesine ittibâ ile görenek belasından da lezzet almayınız. Teşebbüs-i zâtiniz olsun. Daima âherin fikrine, hareketine merbut
ve mecbur kalmayınız.
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[53] Terakki, maraz-ı cehaleti izâle eder bir devâdır. Terakki, saadet-i
dünyamıza ziyâ verir bir fenerdir.
Evet! Görenek kuvvet, metanet ve sebat âdemi küflendirir. Göreneği
makbul bir suretde istikbale çalışmalıdır. Aksi halinde görenek, terakkiyat-ı insaniye için muzır bir şey kalır.
Teşebbüs-i zâtîye mâlik olursanız, parlak bir istikbal şüphesiz sizin
içindir. Çünkü teşebbüs-i zâtiye mukârin bulunan görenek terakkiyatın
husûlüne bâdi olur.
Zaman-ı hayatınızda iyi bir nam kazanmak, makbûl ve muteber bir eser
bırakmak için biraz da muhitiniz haricine çıkmanız lazımdır. İnsan
maksadına vusûl için cesaret ve sebat sahibi olmalıdır. O halde husûl-i
maksada muvaffakiyetiniz kendi iradenize, kendi metanetinize bağlı
demekdir.
Sağlam bir baş ve metin bir yüreğe mâlik bulunursanız teşebbüs-i
zâtîniz sizin için azim bir kuvvet olur.
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[54] Asrımız, tegayyürat, tebeddülât ve mu’cizat asrıdır. Bize esrâr-ı
kâinatı hakâyık-ı eşyayı birer birer izhar etmekdedir. Seneler mürur etdikçe esrâr-ı kâinatı fen sayesinde hep halledeceğiz. Avâlimi ve hususan kendi âlemimizi ihata eylemiş bulunan kuvvetlerden haberdar olacağız.
İnsan azamet zarfında çok şeyler öğrenmeğe muktedir oluyor. Vakit nakittir. Vaktinizi zayi etmeyiniz. Gençliğinizde muvaffakiyetiniz için çalışınız.
İstikbalde saadet bulmanız ve kemâle ermeniz için daha şimdiden hazırlanınız.
Kesel ve ataletin lezzetine iltifat etmeyerek çalışmak zahmetine katlanırsanız milletinizin terakki ve saadetine gayret ve hüsn-i himmet etmiş
olursunuz.
Ne mutlu o kimselere ki mensup oldukları kavmin terakki ve saadetine
hüsn-i hizmetler ederler. Allah Te’âlâ Hazretleri de hüsn-i hizmetlerinin ecir ve mükâfatına kefildir.
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[55] NEŞÂT
Neşât, saadetin birinci şartıdır. Acaba dünyada neşât gibi güzel bir şey
var mıdır? Neşât bir nur-ı İlâhîdir. Gönülleri te’ala ve fikirleri tenvir
eder. Neşât müşkilleri hall, mevâni’e galebe ve insanları yekdiğerine
meyl etdirir bir vasıtadır. Mihnetleri izâle eder. Hayatı ta’b ve meşakkatlere suhûletle tahammül etdirir bir kuvvetdir. Neşâtı seviniz. Zira insanı takviye eder.
Asık bir çehre, meveddetleri teb’id ve hüsn-i tevcihleri izâle eder.
Bazı kimseler ailelerinden, mevki’lerinden sıkıldıkları için başka kimseleri sıkarlar. Hayatın muhitlerinden, insanların insafsızlıklarından
kalbleri daima münkesir olur ve hilkatleri de kesb-i vehâmet eder.
Sıhhatlerini, kuvvetlerini, gençliklerini eğlenmekle, sefaletle mutazarrır eden kimseler tabiî neş’eli olamazlar. Âfiyetsiz bir vücudda
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[56] ise neşâtın noksanı derhal hissolunur.
Uykusuz geceler, elemler, kederler, mizaçsızlıklar, bedbahtlıklar ve
adem-i hürriyet bunların cümlesi neşâtı kırar. İradeyi bozar ve hüsn-i
niyeti izâle eder. Bazı kimselerin zihnini de kesret-i işgal kâmilen istila
eder. Neşâta zaman ve mekânları kalmaz. Bu makûle kimseler ma’zûrdurlar. Zira meşakkatler, teşebbüsler, hesablar, mevâni fikri hiç hoşlandırmaz. Hayatları güneşsiz bir gün gibidir. İşlerini güçlerini teshîl, taklîl
edemezler ise zihinleri bu zulmetden asla çıkamaz ve neşât güneşinin
ziyalarından mahrûm kalırlar.
Neşât bazen havanın te’sirinden de neş’et eder. Güneşi sevmek herkes
için tabiî bir şey değil midir? Her insan güneşden müstefid olur. Ekseriya güneş insanı hoşlandırır. Parlak fikirlere, güzel hislere meyl etdirir.
Arzulara sebât ve istikballere cesâret bahş eder.
Yağmurlardan sonra güneş arz-ı didâr edince nevâzişkârane
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[57] ziyaları bütün kâinatı gafletinden ikaz eder.
Gönüllerde ümidler uyandırır. Çiçeklere cazibelerini, nebâtata renginliğini bahş eder. İnsan yeniden ihyâ olur. Neşâtı terbiye ediniz. İdaresine muvaffak olunuz. Zira nâ-kabil-i mukavemet müşkilleri hall ve
güçlükleri mağlûb eden bir kuvvetdir.
Bilâsebeb asık çehreli olursanız herkes sizden uzak durur. Fena ahlakınızı zemmederler. Sizinle mu’amelelerini, ittisallerini ve ülfetlerini kat’
ederler. Yok yere hadîd-mizâc olursanız hayatınızda ahbabsız, arkadaşsız kalırsınız. Yalnız kalınca kendi nefsinizi düşünmeğe mecbur olursunuz. Âlem de hod-binliğinize hüküm verir.
Hayatınızda neşâtı bulursanız takdis ediniz. Şefkatin bir nev’idir. Herkese çabuk sirayet eder ve insan bunun karşısında mağlûb olur ve zahmetli bir işi kolaylatır, sıkıntıları unutdurur. Yüreklere cesaret verir.
Neşât, her insanda mevcud bir definedir. Gençliğinizde tedarikine
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[58] uğraşınız. Zira hayatınızın, istikbalinizin bir tesellisidir. Acı sözleri, bârid hakikatleri ve şedîd tenkidleri derhal kabul etdirir.
Hayatınızı tenvîr, gençliğinizi tahsîn ve ihtiyarlığınızı teshîl eder.
Muzafferiyetlerin sırrı, ömrünüzün ahengi ve her kalbi kendisine musahhar eden bir cazibedir. Özeniniz. İntizar ediniz. Terbiyenizin yardımcısı olsun. Kürre-i zeminimiz o kadar mihnet, meşakkat, zahmet,
elem ve keder ile dolmuş ki ey genç kâri’ ve kâri’elerim, neşâtınızı insaniyete, şefkatinizi âdemiyete sarf ve kâinatı tebessümleriniz ile pürsürûr ediniz.
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[59] ADALET
Adalet, fezâ’il-i içtimaiyenin menba’ı ve insanların bir merhamet kanunudur.
Hayatın her devrinde, her yerde adalet lazımdır. Dünyada haksızlık pek
çokdur. İnsan büyüdükçe farkına varır ve adaletsizliklerden müte’ezzi
olur.
Yanınızda adaletsizlik icra olunur ve buna mani’ olmanın çaresi elinizde olmadığını görürseniz ne kadar mihnet çekersiniz. Eğer bir haksızlığı men’ edebilirseniz derhal ediniz. İhmal ederseniz, insaniyetin en
birinci vazifelerinin icrasında kusur etmiş olursunuz. Eğer bir haksız
fiili görürseniz, omzunuzu silkip “Bana ne!” demeyiniz. Uhuvvet böyle
değildir. Âherin zahmetine, hüznüne siz de kalben iştirak ediniz ki o
dahi fırsat geldiğinde size mukabele etsin.
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[60] Adaletsizlik size münhasır ise bir kat daha muzdarip olur ve tecrübe-i zâtiye her ilmin nokta-i tevellüdü olduğunu anlarsınız.
Muhitimizin birçok haksızlıklarını tahkik etmek için pek uzağa gitmemelidir. Her gün, her mahalde, her hayatda bulunur. İnsanlar yekdiğerini daima aldatıyor. Tazyik ve mu’azzeb ediyor. Adalet nerededir? Tarik-i hayatınızda yalnız ara sıra tesadüf edersiniz.
Latinlerin meşhur şairi “Virjil” adalet köylerde bir müddet ikamet etdikten sonra küremizi büsbütün terk etdiğine hüküm veriyor. Pek zîkıymet bir meta’ olduğu için asrımızda nadir bulunur. İ’tisaf her yerde
hâkimdir. Ne yapalım? Nihayetsiz âhlar ve lüzumsuz şekvalar bu hali
tebdil edebilir mi? Zira insafsızlık için üzüldüğünüz müddet daha başka
haksızlıklar icra olunuyor. Buna çare nedir?
Kâinatın adaletini arzû ile yürüseniz evvelâ siz
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[61] âdil olmağa gayret ediniz. Kimsenin hatırını kırmayınız. Yüreğini
incitmeyiniz.
İyi bir terazi her şeyi tamam tartdığı gibi; adil olan zatların da düşmanı
bulunmaz. İşte bazı kimselerin zihni bir teraziden aşağıdır. Zira herkesin, akrabasının ve ehibbâsının nüfûzuna tâbi’ olduğu için adalet üzere
davranamaz.
Bazı kimseler de muvazenesizdirler. Hadîd-mizâc ve asabi olduklarından dolayı en cüz’i bir fiil kanlarını derhal galeyan etdirerek derunlarından bir ihtilâl koparır. En küçük iddiayı o mertebe mübalağa ederler
ki adaleti herkese tavsiye etdikleri halde, evvela kendileri haksız bulunurlar.
Âdil olmak için munsifâne davranmalı. Hiddetler, şehvetler, insanın nazarını, akıl ve fikrini herc ü merc eder.
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[62] İnsan pek sevdiği kimselerin kusurlarını, noksanlarını görmez. Ahbablarınız içinde adaleti ittihaz ediniz. Tarafgirliği, müdâhaneyi fikrinizden uzak ediniz. Ahbabınıza ve arkadaşınıza hakikati eğer siz beyan
etmezseniz onlara kim beyan edebilir?
Mücerred sevdiğiniz kimseler içinde mu’ameleniz doğru ve haklı olmalıdır.
Ahlâkınızda adalet hissi var mıdır? Anlamak ister iseniz kendi derununuza dikkat ediniz. Mu’ayene eyleyiniz. Eğer ikrâh ettiğiniz bir arkadaşı muâheze ve azâb ederseniz, hiç kimse için artık adil olmayacağınıza emin olunuz zira tarafgirlikden âri değilsiniz.
Bir insan muhtelif mevki’li bir haneye müşabihdir. Cenûba mâ’il olan
odalar tabiî güneşin ziyalarından ısındığından
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[63] sıcakça ve münevver bulunur. Kalbinizin cenub cihetinde ikamet
iden ahbablarınız dahi meveddetinizin hararetiyle muhitdirler. O sevgili
ahbablar, sizi daima hilkatinizin âli tarafından gördükleri için samimiyetinize, adalet ve her türlü sıfat-ı hasene ile mevsûf olduğunuza
kana’ât ederler. Fakat yüreğinizin şimal tarafında mekân tutmuş kimseler ne desinler? Her türlü muamele-i bârideden ve adaletsizliğinizden
ne mertebe şekvâ etseler hakları vardır.
Haksızlığı tahkîr ediniz. Kimsenin gaddârı, cellâdı olmayınız. Her insanın payını, hakkını insafla te’diye ediniz. Adaletsizlerin nezdinde âdil
kalmak pek müşkil bir vazife ise de siz yine sebât ediniz. Meziyetinizi
insanlar görmez ise bile yine Cenâb-ı Hak görür. İ’tisaf, hayatınızı zulmete kor. Adaletsizliğinizi tenvîr eder. Tariklerini bulmak için geceleyin, kılağuzlar fenerlere ve yıldızlara müracaat etdikleri gibi, doğru vicdana mâlik olan âdil bir
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[64] insan da yüksek bir kaya üzerinde bulunan metin bir fenere müşabihdir. Adaletin nuruyla, hayatın eğri büğrü şübheli ve müteheyyic yollarını tenvir eder.
Adil olunuz. Adaleti seviniz. Zira adalet ahlakın esasıdır.
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[65] HÜSN-İ TERTÎB
Yapmasını bilmek! Acaba bu sözümü kâmilen anladınız mı? Bilmek
kâinatın kuvvetlerinden birisidir. Kuvvetler ise çok ve pek muhtelif olduğunu bilirsiniz. İyileri olduğu gibi fenaları da vardır. Mesela adalet
ve meyl-i ittihad kuvvetlerin iyilerinden addedildiği gibi, yalancılık, ikrah, i’tisaf ve hodbinlik de fena kuvvetlerden sayılır.
İşte bu kuvvetlerin en azimi bilmek kuvvetidir. Bilmenin ne olduğunu
size uzun uzadıya anlatayım. Vukû’at ve icrâ’attan tarih ve coğrafya,
hesab ve kimyadan haberdar olmağa bilmek derler. Bu sıfatın zıddı bilmemekdir.
Yarın hava nasıl olacağını bilemeyiz. Bir ay sonra zuhur edecek olan
şeylerden bî-haber olabiliriz. İnsan fikriyle nasıl düşündüğünü, gözüyle
nasıl gördüğünü ve kulağıyla nasıl işittiğini hakkıyla bilemeyiz. Eğer
bileydik ve pek
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[66] iyi anlaya idik, biz de tek gözlü bir kimseye yeniden, görücü bir
göz yapmağa teşebbüs ederdik.
Elektrik keyfiyetini anlayamadığımız halde şehrimizi hane ve yollarımızı onunla tenvir ediyoruz.
İnsanlar her ne kadar daha birçok şeylerde cahil bulunuyorlar ise de pek
çoğunda da ilm kesb etmişlerdir. Vaktiyle şimşeğin ne olduğunu bilmezler iken “Franklin” şerare-i elektrikiyeyi yakından muayene edince
şimşeğin bir cüz’ü olduğunu tahkîk edebildi ve bahs ede ede nihayet
insanları harîk-i semadan muhafaza eylemek için siper-i sâ’ikayı icad
eyledi.
Hâsılı tababetin, zirâatın, iktisadın, ilmin terakkisine çalışdılar. Memleketlerin feyz, ikbal, refah ve saadetine gayret eylediler. En müterakki
milletler, en malûmatlı olanlar ilmin ne olduğunu anladıkları için ilmi
her köşeye, her yere neşr etdiler ve yaşamağı öğrendiler. Bilmek, meslek-i insaniyyeye tabîdir. Ef’alinizin neticesine
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[67] vâkıf olamadığınız zaman tecrübe ve malumatsızca ta’ayyüş edersiniz.
Cehalet sizi şedid fenalıklara en fena hatalara sevk edebilir. Vazifenizin
ehemmiyetini, ef’alinizin lüzûmunu ve icraatınızın mes’uliyetini nazarı dikkate alınız.
Terbiye ise hayatınızı, hasletinizi ve ma’lumatınızı tenvîr eder. Bir insanın kemalatı malûmatına taç olduğu gibi terbiyeye dahi muhtaçdır.
Manevi bir terbiye alan insanlar tabiî tarik-i müstakimi daha suhûletle
takib ederler. Keşki herkes bile idi, bilmeğe muktedir ola idi insan ne
kadar çok fenalıklardan ba’id kalırdı?
İşte sizi zulmet-i cehaletden çıkarmak için fikrinizi ilm ile ikmal ve zihninizi ma’rifetle tevsi’ ediyorlar.
Bir kabahat işlediğiniz zaman, “afv istemeğe ve ben bilmiyordum” demeğe hakkınız yokdur. Zira mes’uliyet bilgiden tevellüd eder. Ahlakınız terbiye edildiği için bir tarafdan
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[68] menfaat kesb eylerseniz diğer tarafdan da bir borç altına girersiniz.
Nefsiniz için her hususda daha müşkil-pesend olmalısınız. Ahlak bahislerini bir mesele-yi riyâziye talim etdiğiniz gibi ezbere söylemenin hiçbir faidesi ve tesiri olamaz. Yalanın bir sıfat-ı mezmûme olduğunu bildikleri halde nice kimseler daima ihtiyar-ı kizb eylemekden kendilerini
alamazlar.
Bir dümenci yalnız pusulasına bakmakla mesafe kat’ eder mi? Dümeni
isti’mâl etmez ise gemisini nasıl yürütebilir? İşte insanlar da bir takım
manidâr sözleri söylemekden geri kalmadıkları halde de hayatlarını güzel bir suretde imrâra muktedir olamıyorlar.
Ahlâk bahislerini, yani istikbalinizin işbu desturunu mücerred kitaplarda görmemelisiniz. Hayır! Desturunuz yüreğinizde mahkûk olmalıdır. İyiliği bilip icra etmemek, bir kapının anahtarına mâlik olduğunuz
halde o kapıyı açmamak ve fikriniz olduğu halde
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[69] düşünmeğe rağbet etmemek hâsılı yüreğiniz olduğu hâlde sevmeğe
meyl etmemek gibidir. Ef’al-i hasenenizin icrâsı ve mükâfatı memnuniyet-i zatiyeniz ile vücuda gelir. Gençliğinizde iyiliği icra etmeğe başlayınız ki ahlâkınızda meleke hâsıl olsun. Gününüzü boş yere imrâr etmeyiniz. Zira iyilik icrası için en uzun ömür, yine kısa bir ömürdür.
Vaktin nakd olduğunu iyice tefekkür ediniz.
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[70] MERHAMET
İhtirâmın kanunu adâlet olduğu gibi merhametin kanunu da muhabbetdir. Merhamete mâlik olan bir kimsenin kalbi nihayetsiz bir muhabbet
menba’ıdır. Şefkatini etrafa, insaniyete daima neşr eder. İyilik, hilkatine
bir lüzûm ve bir ihtiyaç olur. Merhametin esâsı adalet olmalıdır. Adaletin birinci vazifesi ise muhafaza-i nüfûs ile âherin vücûduna hürmet
olduğu gibi, merhametin birinci vazifesi de hayatlarına kasd ve maişetleri tehdid edilenlere mu’avenet etmek, canlarını tahlîs eylemek için insan kendi hayatını feda etmekden havf eylememekdir.
İtalya şu’ara-yı kadimesinden “Dante” , “Divina Komedya”sının bir yerinde kendisini ziyarete gelen “Virjil” cehennemde bir takım cânî ve
katillerin azablarını temâşa etdikden sonra diğer bir tarafda aynı meşakkatler değil ise de yine
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[71] ceza gören bir takım isimsiz mahkûmları görür. Merak ederek
“Bunlar ne yaptılar? Ne için işkence ediyorsunuz?” diye rehberine sual
edince, o dahi “Bunlar, ellerinde fırsat olduğu hâlde iyilik etmeyenlerdir efendim” demiştir diye yazıyor. Demek oluyor ki merhamet etmek
herkese bir borçdur. Çalışınız. Merhametli olmağa gayret ediniz. Ef’ali hasenenin en makbûlü ve menba’ı saadetin en berrâkı en bî-pâyân olanıdır. Zenginlerin saadeti ise mallarında değil, edebilecekleri iyilikdedir. Merhamet, mücerred mu’avenet etmek demek değildir. Mu’avenet
merhametin yalnız bir tecellisidir. Mu’avenet yoksullara, fakirlere ve
muhtaçlara yardım etmek demekdir. Eğer i’âne, gösteriş yahud medh ü
senâ için icrâ olunur ise bâtıl ve müstekreh bir fiildir.
Düşünülmeksizin i’âne edilirse, mu’âvenetin fa’idesinden ziyâde zararı
olur. Her icraatınız te’âmül üzere olsun. Her rast gelen kimseye i’ane
vermeyiniz. Zira bu
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[72] türlü mu’avenetin neticesi ba’zan pek fena olabilir.
Eğer fukaraya para ile mu’avenet edemez iseniz, tatlı söz, güler yüz ile
kendilerini memnun ediniz.
Ziyâların, nurların en iyi bir vasıta-i intişârı güneş olduğunu bildiğiniz
gibi kışın da odalarınızda sobalar yakmıyor musunuz? İhsâsat-ı hasenenin, uhuvvet ve şefkatin merkez irtibatı dahi merhametdir.
Âheri sevmek, âhere hürmet ve ri’âyet etmek her türlü iyiliklerini taleb
etmek demekdir.
Merhametin noksanı, insâfı izâle eder. Biri birinizi seviniz ve ‘âdil olunuz.
İnsanların mazarratı ekseriya biri birlerini sevmediklerinden neş’et
eder. Adaletinizi şefkat ile tahlil ediniz.
Hayatınızın her fiilinde naziklik bulunsun. Fukaraya i’ane etdiğiniz vakit yalnız mihnet ve kederini taklil etmek için olmasın. Mu’avenetinizin
size bahş eyleyeceği
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[73] sürûr o fakirin ellerine teselli versin.
Bir iyilik etdiğinizde her nasıl olur ise olsun rikkat ile ri’âyet ile icrâ
ediniz ki karşınızdaki kimse üzülmesin. Mahcûb olmasın. Bu türlü
mu’avenet bir mu’amele-i hasene sırasına geçip sizi bir kat daha te’âli
eder. Gönülleri size cezb ve rabt eyler.
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[74] MİHNET
Hayat-ı insaniyede mihnetin büyük bir vazifesi vardır. “Muse” nâm
meşhûr Fransız edibi diyor ki:
Mekteb-i âlemde âdemoğlu bir şâkirddir
Renc, mihnet ve meşakkatler ona bir hâcedir
Bu cihanda olmayan düçâr-ı âlâm ve cefâ
Zâtına, eyyâmına bî-gânedir her dem safâ
Her felâket her musibetle ‘umûm belâları
Acı bir kıymetle almak dehr-i dûn âdâtıdır
Pek kadîm olan kaderle kâinata benzeyen
Zâlim amma yüce bir kanûnun icâbâtıdır
Cümlemiz rivâyet-i kemâle ermek için yağmura
Ayş u nûş içinde insan giryeye muhtaçdır
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[75]

Büsbütün ezhârla, bârânla mestûr duran
Sâki meskûr bir fidan zevk u safâ timsâlidir.

***
Mihnet dahi iştigal gibi saadet tohumunu terbiye eder. Mes’udları, fakirlere küçüklere ve unudulmuşlara yaklaşdırır. Mihnet kuvvetli bir
muharrikdir. İrâdeyi takviye, metâneti tesbit ve tarîk-i hürriyeti hazırlar.
Mihnet sizi ta’lim etsin. Hayatınızın bir ahbâbı olsun. Saltanatına hürmet edin. Zira terakki kendisine tâbiidir.
Kimse mihneti ne arar ne de sever. Bu ise tabii bir şeydir. Zira aklı başında bir insan kendisini hiç zahmete düçâr etmek ister mi? Mihnet bir
istimdâd âlâmeti, bir muhatara nişanı ve Hayatın bir hâresidir. Düşününüz ki zahmetin mevcudiyeti olmaya idi dünyâda neler vukû’a gelmezdi? Çocuklar sinn-i rüşdi yaralar ve bereler içinde idrâk ederlerdi.
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[76] Zira bir kere acı nedir bilmedikleri ve zahmet çekmedikleri için
vücutlarına, yüzlerine mücerred eğlenmeleri bâbında nice zahmlar açarlardı. Mihnet bir takım fenâlığı ve birçok katli insandan teb’id eder.
İdâresiz, intizamsız ve sefîl hayatları bazen tebdîl eden yine zahmetdir.
Basdığı ve durduğu noktayı temiz etmeyen farfarileri itidâle getiren
mihnet, hayatınızın bir gölgesi olup bizi her hatvemizde takîb eder ve
ef’âl ve harekâtımızın mes’uliyetini bize gösterir.
Meşakkatden uzak durmak tabiî olduğu gibi âherin de mihnetini taklil
etmek ve elden geldiği kadar izâle eylemek de insaniyetin vazifelerinden biridir.
Hayatımızda her mihnete mukavemet etmeğe mecbûr olduğumuz gibi
düçâr-ı felâket esnâsında âlâm ve ekdâra tahammül etmek de bir vecihdir.
Mihnet çekmeğe alışınız. Niçin alışmalısınız
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[77] biliyor musunuz? Zira hayatınızın her anı mihnete müteveccihdir.
Çünki yaşamak, hassasiyet ile muttasıf olduğunuza delâlet eder. Eğer
hissiz, tesirsiz ola idiniz hayvanatdan aşağı kalırdınız. Kuvve-i hasseye
mâlik olduğunuz için birçok şeyler sizi mütahassıs eder. Seversiniz,
ikrâh edersiniz.
Mihnet, Hayatınızın hem-pâsı olduğu için ona en önce i’tiyâd etmeniz
elzemdir. Zira eğer kendisini tanımazsanız sizi ürkütür. Başa çıkamazsınız. Bir şey’e erken başlamanın çok mefaati vardır. Gençliğinizi,
nevrûz-ı Hayatınızı mahzûn etmek istemiyorum. Mihnetden maksadım
neşâtınızı kaçırmak değildir. Hayır! Mes’ûd olunuz. Neş’eyi eğlenceleri ve kâinatı seviniz. Fakat yalnız zevk u safâ imrâr-ı Hayatınıza kâfi
gelmez.
Her şeye hazır bulununuz. Tecrübe ediniz. Zahmete tahammül eyleyiniz. Mihnetden firâr ederseniz, korkarsanız,
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[78] hayatın büyük müşkilâtına nasıl mukabele edebilirsiniz?
Cesûr olunuz. Cüz’iyyata ehemmiyet vermeyiniz.
Fazilet, cesâret ve kahramanlık hep meşakkatden tevellüd eder. Hasâ’ili hasene, metânet, itaat ve terakki bir zahmetden ve bir fedâkârlıkdan
zuhûr etmişdir.
Cebanet, ruhları çözer, arzû esir eder. Ölümden, meşakkatden korkmak
mevtlerin en müdhişidir.
Kahraman olunuz. Hayatın derslerinden hisse-dâr kalınız ve cesâret bulunuz ki vücûdunuzla fahr etsinler. Meşakkate alışınız ki musara-i Hayata mukavemet edebilesiniz. Her mihnete karşı müsellah bulunursanız
muhitiniz âsûde ve kalbiniz rahat olur.
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[79] MÜBÂREZE-İ HAYAT – TENÂZÛ’-İ BEKÂ
Mübâreze-i Hayat ve tenâzu’-i bekâ yaşamak, etrâfın, muhitin ve kâinatın letâfet, kıymet ve ehemmiyetini anlayarak yaşamak, hâsılı iyi yaşamakdır. Bu ise ne kadar mühim bir mes’eledir!
Hayatın bir hayli müşkilâtına, bir takım felaket ve mevâni’ine tahammül ve kanaat etmek için evvelâ sabırlı ve cesaretli olmalı. Mirât-ı Hayatın size irâ’e edeceği safahat-ı muhtelifesinden usanmamalı ve saniyen olanca kuvvetiniz ile Hayatı sevmelisiniz. Faziletin tecrübesi meşakkatdir. Eğer yüreğiniz kavi değil ise meşakkat size galebe eder. Hayat, ibtidadan nihâyete kadar bir mübarezedir. Ehemmiyetini kâmilen
idrâk ve takdîr ediniz.
Bir kısım halk, irâdesiz, metânetsiz ve sebâtsızdırlar. Bir tahta parçası
gibi iki cereyân arasında çalkanırlar. Akıntı kendilerini nereye sevk
ederse oraya giderler.
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[80] Kürre-i arz üzerinde bulunan bu kabîl insanların varlığına asla lüzum yokdur. Zîra ne kendi nefislerine ne de âhere faideleri olmaz.
Diğer bir gürûh dahi mevcuddur ki bunlar her ne dürlü felâkete, musibete dûçâr olurlar ve feleğin herhangi darbesine müsâdif bulunurlar ise
altında ezilmezler, yine hareket ederler. Mukâvemet eylerler. Ümidsiz
kalmazlar. Sabrın kadrini idrâk ve hüsn-i niyyetle her şeye galebe ederler.
Peygamberimiz efendimiz hazretleri “Dünyânız için ebediyyen yaşayacaksınız gibi gayret ediniz, âhiretiniz için de yarın vefat edeceksiniz
gibi çalışınız.” buyurmuşlardır. Ne büyük bir kaide-i hikmet! İnsan
kendi sa’iyle yaşamalı ki hayatının lezzetini bilsin.
Mürûr eden saatler bir daha avdet etmez. Ömrünüzü beyhude yere geçirmeyiniz. Yoksa istikbalde pişman olursunuz.
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[81] İnsaniyyetin terakkisi ve istikbâli için çalışan kahramanlardan ibret
dersi alınız. Eserlerini ta’kib ediniz. Genç olsun, ihtiyar olsun, vatandaşınız olsun, düşmanınız bulunsun. Âlî maksatlara gayret eden ve güzel
vazifeler ifâ eyleyen âli-cenâbları bilâ-tefrîk tahsîn ile taklîd ediniz. Onlara bakarak siz de gayret eyleyiniz. İrâde-i kuvveye ve sâbite sahibi
iseniz her şeyde muvaffakiyeti bulursunuz.
Kendi sabır ve metânet, kendi sa’y ü gayretiniz ile nâ’il-i maksûd olmak
sizler için azim bir fahr ve mübâhatdır.
Evet, hayat pek çok fedakârlıklara muhtaçdır. “Merhum Kemâl Bey”
emeksiz eğlence, tuzsuz ta’âma benzer demişdir.
Şöhretinize çalışınız. Ümîd ve tasavvurunuz her ne olur ise olsun hakikate tebdil etmenin bir çâresini bulunuz. “Nerede hareket, orada bereket” cümle-i hekîmânesi zihninizden asla duraklamasın. Hayırsız ve faidesizler sırasına geçmemeniz için bütün mevcudiyetimle niyâz ve bu
satırların muhterem
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[82] kaari’lerim nezdinde bir hüsn-i te’siri olması için cân u gönülden
du’âlar ederim.

***
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[83] HÜRMET
Hürmet, hareket-i insaniyetin bir muharrik-i manevisidir.
Bir saati işleten yay, zenberek kırılır ise saat derhal durur. İşte insan da
aynı bir saat gibidir.
Telkin ve tahrik edici ve kuvvet verici hislere muhtaçtır. Hürmet, hayatı insaniyetin bir adlandırılışıdır.
İnsanların yekdiğerine karşı sahtekâr ve bâtıl mu’amelede bulunmalarının sebebi cehâlet, kayıtsızlık ve ihmâldir. Hafif meşreb, hod-bin ve
mağrûr olanlar hürmetden kâmilen bî-haber bulunurlar.
Bu hiss-i mukaddes, hilkatlerinde noksan olduğu için insaniyetsiz ruhları, fukaraya ve dünyanın felâket-zede, kaza-dîdelerine, muhtaç ve bîkeslere ri’âyet edemez. Bazı kimseler kibarlık ve asâlet-i husûsiye ile
muttasıfdırlar. Bu kabil insanların ehliyetine ehemmiyet vermemek bir
za’ifiyetdir.
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[84] Dikkat ve i’tibâr etmek ise bir kuvvetdir. Âli-cenâbları, adâleti,
hüsn-ü hulk-u cemâli tahsîn etmekde ve âli vazifelere ri’âyet eylemekde
insan için pek büyük bir menfaat vardır.
Hürmet bir kuvve-i kesbiyedir. Bu kuvvet yüreğinizde mevcûd ise her
şeyden istifade edersiniz.
Riâyetkâr bir çocuk gayetle münbit bir yere müşâbihdir. Tab’ında ulviyet, fezâil-i hasene, refâh ve saadet suhûletle nâbit olur ve nemâ bulur.
San’atı, san’atkârı, işi, işgüzârı, sabrı, sebâtı ve insâfı tahsîn ediniz.
Böyle hisler ile rûhunuzu mütehassıs kılınız.
Küremizde en cüz’i bir şey bile şâyân-ı takdîr olduğu için, her bildiğiniz
veya bilmediğiniz şeyleri tahkîr ve tasgîr eylemeyiniz. Fukara ve muhtacini tahkîr etmeyiniz. Zira bu dünyâda ferâmuş edilmiş kimselerin
kadri nezd-i Bârîde pek
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[85] büyükdür.
Âherin Hayatına, efkârına, ef’âl ve ahvâline hürmet ediniz. Bir
mukâvele akd ederseniz, bir kimseye söz verirseniz, mukâvelenize
ri’âyet ve sözünüze hürmet ediniz. Zira söz vermek iki kişinin
mübâdele-i irâdesi ve rabıta-i ma’neviyesi olduğu için Hayat-ı insaniyenin gâyet nazik ve mukaddes noktalarından biridir. Eğer sözünüzü
tutmayacaksanız va’d etmemeniz daha efdâldir. Söz verip tutmamak bir
şerefsizlikdir. Va’dinizi daima ifâ etmeğe çalışınız ki herkesin emniyetini nazar-ı dikkatini kazanasınız.
Ailenize hürmet bir vazife olduğu gibi akrabanızın, ahbâbınızın ihsâsatına, rikkat ve zevklerine, şöhret ve itibârlarına ri’âyet etmek de bir vecibedir. Zirâ hayatınızın âhengi hürmetdir.
İhtirâmkârlar herkesin meveddetini kazanırlar.
Kâinata, hayvanat ve nebâtata, insanlara ve vicdanlarına,
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[86] ahlâk ve hukûkuna, hakikatlerine, dinlerine, i’tikad ve heveslerine
ri’âyet ediniz.
İ’tibarsızlık, hodbinlik insafsız olmakdan neş’et eder. Mağrûr kimselerin kendilerinden âlilerine hürmet etmediklerinin sebebi kendilerini
herkesden daha âli zannetdikleridir.
Bir meclisde bulunduğunuz zaman herkesin anlayabileceği gibi konuşunuz ki sözlerinizden istifâde etsinler. Velhâsıl hürmet, hatâları afv etmekdir.
Bir insanın şöhreti evvela sûret-i zahiresine bağlı bulunduğu için terbiyelilere derhâl lehlerinde bir hüküm verilir.
Sahib-i hürmet olunuz. İstirâhat, hayatın esâsıdır.
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[87] İTTİHAD
İttihad, memleketleri birbirine, bir milletin efrâdını ve muhtelif fırkalarını yekdiğerine bağlayan bir düğümdür. İnsanlar yekdiğeriyle ülfet ve
insaniyetden aslâ kaçınmamalıdır. Çilekeş dervişler gibi hâneleri köşelerinde i’tikâfı iltizâm edenler âlem-i hayatda kavmine ağyâr olduklarını izhâr etmiş sayılırlar.
İttihad tohumu her gönülde mevcuddur. Fakat herkes lâyıkıyla terbiye
edemediğinden bazı kimselerin gönlünde bitdiği gibi diğerlerininkinde
de daima bir kısır tohum hâlinde kalır.
Hiçbir ferd, yalnız kendi şahsı için yaşayamaz. Cümlemiz cesîm bir vücûdun uzuvları gibi addedilebiliriz. Tekâmül etdikçe bu vücûda olan
münâsebetimiz de tezâyüd ve takviye ederek vücûda daha kavî bir
sûretde
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[88] merbût oluruz.
Bir böceğin ayağını incitecek, kıracak olursanız, şahsına zevâl gelmeyerek yine ta’iş edebilir. İnsanlar, hayvanlar hatta kuşlar bile böyle bir
mu’ameleye tahammül etseler bile yine derhâl mecâlsiz kalır, hatta bazıları da fenâ bulurlar.
İşte insaniyet de bunun gibi katilleri, taksimleri ve adem-i hürriyeti
kabûl edemez. Cihânın en uzak bir cihetinde bir zelzele, bir katliam, bir
felâket vukû bulacak olsa derhâl insaniyet mütehassıs ve vicdanlar mütehezziz olur.
Her ferdin Hayatı, diğer ferdden muhtelif, ayrı olduğu hâlde yine âherin
Hayatına birçok cihetlerden merbûtdur.
İnsan kendini herkesden ne kadar ba’id tutacak olursa, ittisâlini ne kadar her şeyden kesmek ister ise ihsâsat-ı müştereke ve haka’ik-i mütekâbilesinden dolayı hesâbsız zencirler ile yine diğer insanlara bağlı olduğunu hisseder.
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[89] Hayatımız bir ahz u i’tâ ve bir mübâdeleden ibâretdir. Ahzın
nüfûzuna muhtâc olduğumuzu ve kendi kendimize yalnız kalamayacağımızı her gün görüyoruz.
Havuza bir taş atıldığında suyun dalgalandığı, halkalandığı gibi Hayatı içtimâî dahi havuzun halkaları gibi gittikçe tevssü’ eder.
Âherin neşâtı, ye’si, evet! Neşâtdan ziyâde ye’si bizi tehzîz ve müteessir eder.
Şu’arâ-yı kadimeden “Perans” nam şair-i meşhûr “İnsan olduğum için
insaniyetin her şeyi bana dokunur.” demişdir.
İnsaniyet, uhuvvet demekdir. Bazı âli-cenâbların âhere olan meyilleri,
uhuvvetden ziyâde kahramanlık derecesine vâsıl oluyor.
Âhere olan meyl-i tabiî, cemiyetlerin bir râbıtasıdır.
İki kişi iştirâk etse ve muhtelif cinsden olsalar
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[90] bile derhâl cemiyyet teşkîl ederler.
İnsan münzeviyâne yaşamak istese hayata karşı nâkıs bir hâlde aciz olarak ta’ayyüş eder. Bütün insanlar üç hisse mâlik olmalıdır. Mevki’ ve
muhitlerinin mecbûriyet-i muhtelifeleriyle bu üç hisse bağlanmalıdırlar. Zira vatan, aile ve insaniyet his ve muhabbetleri hod-binliği ve menfaat-i şahsiyeyi taklîl ile cem’iyeti ve hayatı tevsi’ eder.
Bir milletin dehâları, kahramanları ve âli-cenâbları evvelâ vatanları için
bir iftihâr oldukları gibi şöhretleri ve namları bütün kâinata, tekmîl-i
insaniyete şâmil bulunur.
Hâsılı cemiyetlerin cesîm irtibatı, ittihad olduğu gibi bir milletin kuvveti, terakkisi, feyz ve ikbâli de o milletin ittihadıyla vukû’a gelir.
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[91] MEVEDDET
Meveddet, ihsâsat-ı mümtâza ve müntecibeden ma’dûd olup gönlümüzün bir nurudur. Hasâ’il-i ulviyye ve husûsiyeden, sürûrların, kederlerin
iştirâkinden ve iki kalbin imtizâc-ı mütekabiliyesinden neş’et eder.
İnsan hayatında meveddete ihtiyâcını hissettiği zaman ruhunun za’fiyetini isbât etmiş olmaz. Bil’akis insan, Hayatını tenvîr ve tevsi’ etmek
istediğinden dolayı meveddetleri arzû eder ve istikbâline müdâra olabilecek doğru ve insaniyetli kimseler ile kesb-i mu’ârefe eyler.
Köşe-i inzivâya çekilen ve yalnız nefislerini, rahatlarını düşünen ve meveddetsiz, ahbâbsız yaşayan bir takım hod-bînler münâsebât-ı dostâneyi
teb’id etdikleri için kıymetinden de bî-haber olurlar.
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[92] İnsan ahbâblarına bahş eylediği muhabbet, meveddet ve fedâ etdiği
menfaatlerini daima pîş-i nazarına almayarak, sürûrlarıyla mesrûr, kederleriyle mükedder olmalı. Meveddet ve muhabbet iki kalbin iştirakinden iki gönlün emniyetinden ve iki fikrin ittifakından hâsıl olur.
Meveddet, para ile satın alınır bir metâ’ değildir. Asırlardan beri kadri
asla değişmemiş bir cevher-i zî-kıymetdir. Yüreğinizi her rast gelen
mübtezellere, dalkavuklara ve lâ-kaydlara açmayınız. Meveddetinizin
esâsı hüsn-i nazar ve ri’âyet olsun ki seneler mürûr etdikçe dostluğunuzun metâneti, kuvveti de tezâyüd etsin. Hürmet edemediğiniz bir kimseyi kâmilen sevemezsiniz. Zira ya terbiyesinin fıkdânı veyâ ahlâkının
noksanı istemeyerek sizi her ân muzdarip eder.
Fakat tecrübe etdiğiniz ruhunuzun intihâb ve vicdânınızın kabûl eylediği aziz bir ahbâbın kadrini de biliniz. Sizi lâyıkıyla seviyorsa, ikbâlinizin refîki
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[93] olacağı gibi zevâlinizin de arkadaşı olur. Kendisine karşı mu’âmeleniz daima doğru ve sâbit olsun. Sağlam vücûdu ber-muhabbete mâlik
olduğunuz zaman menfaatinizi düşünmeyiniz. Meylinize sâdık olunuz.
Bir hoşlanıp bir ikrâh etmeyiniz.
“Diyojen”in gündüzün bir fener ile yollarda gezdiğini gören kimseler
kendisine “Ne arıyorsunuz?” diye sual etmişler. O da “Adam arıyorum”
cevabını vermişdir. Siz de hayatınızda nâdiren emîn bir ahbâb bulduğunuz vakit hatırını kırmayınız. Asla yüreğini incitmeyiniz.
Mes’ûd iseniz, saadetinizin bir mikdarını ona bahş eyleyiniz. Zira o yorgun gönüllere teselli, mecrûh kalblere iltiyâm vermek saadetin bir vazifesidir. Minnetdârlığınızın duası tarik-i selâmetinizin müşkilâtını
teshîl edeceğinden bu vazifenin ifâsına gayret ediniz.
Ahbâbınıza hakikati beyân etmekden geri durmayınız. Emin
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[94] bir ahbâb sizin en bârid tenkidinizden ve en şedîd hükmünüzden
münfa’il olmaz. Kendisine bir yanlışını ihbâr ettiğinizden dolayı size
müteşekkir kalır.
Sevdiğimiz bir kimse hakikatde bizim için büyük bir kuvvetdir.
Ahbâbınız fakir düşer ise sakın meveddetinizi geri almayınız. Mevkii
sizinkinden aşağı ise kendisine tahkîr etmeyiniz. Kendi muvaffakiyetinizle ona karşı fahr eylemeyiniz. Ona karşı mu’ameleniz mütekebbirâne olmasın. Zira emniyetini kaybedersiniz.
Ahbâbsız kalırsınız. Hayatın letâfetlerinden, safâlarından geri kalırsınız. Bir emele, bir maksada vâsıl olmak için insan müştereken çalışmalıdır.
Siz kemâliniz için kendi kendinize ne kadar çalışsanız fikrinizi tenvîr
ve zihninizi tevsi’ edenler, yine etrâfınızda bulunanlardır. Ne derece
akıllı, ne mertebe zeki
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[95] olsanız daima âhere muhtaç olursunuz. Bir cevher ne kadar yektâ
olur ise olsun, refîki, bahası ve kıymeti üstad elinden geçdikten sonra
bilinir.
Dostluk, hayatın ilkbaharıdır. Ahlâkınıza elzemdir. Mükâleme ve
mübâdele-i efkâr, samîmi bir ahbâbın vücûduyla vuku bulur.
Mübâreze-i hayatın meşakkâtine tahammül etmeden, emelinize cesâret
ve fikrinize sebât bahş eyleyen ahbâblarınızdır. Bilir misiniz ki aziz bir
arkadaş bulmak ne azim bir muvaffakiyetdir? Nasıl bir inâyet-i
Rabbâniyedir? Şayed bir kusurunu, bir hatasını görürseniz ahlâkı
fenâdır diye derhal arka çevirmeyiniz. Emniyetinizi geri almayınız. Meveddetini terk etmeyiniz. Bir münasebât-ı sahiha-i dostâneyi iktisâb pek
çok vakte muhtaçdır. Bir anda mahv etmeyiniz.
Doğru ve emin ahbâb edinirseniz asla meveddet yoksulu olmazsınız.
Gayret ediniz de muhîtiniz muhabbetle pür-nur olsun. Tarîk-i meveddetde deve dikenleri
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[96] bitirmemek için ahbâbınız ile daima muvâsalatda bulununuz. Müddet-i saadetinizde hayatınıza hesabsız hem-pâlar bulursunuz. Fakat zaman-ı felâketinizde bulduğunuz ahbâbları kâmilen takdîs ve takdîr ediniz. Zira sizi gerçekden sevenler onlardır.
Dostluk aynı güzel bir mûsiki gibidir. Kıymetini anlayanlar ve sadâsından mütelezziz olanlar yegâne sanatkârlar ile nefâsetperver zatlar olduğu gibi ahbâblığın kadrini bilenler de mücerred ehl-i kemâl ve sahibi irfân bulunanlardır.

230 | PRENSES KADRİYE HÜSEYİN

MEHÂSİN-İ HAYAT (Hayatın Güzellikleri)|231
[97] MEKTEBİ İKMÂLDEN SONRA
Tahsilinizi bitirip de mektebi terk edeceğiniz esnâda istikbâlen ne hizmetlerde bulunacağınızı ve ne san’at ile meşgûl olacağınızı taht-ı karara
almanız lazımdır.
Mektebde tahsîline mevkuf olduğunuz ulûm, saadet hayatınıza medâr
olmalıdır. Şehâdet-nâmenizi alarak hürriyetinize mâlik olduğunuz zaman artık nesâyih-i hasene istima’ından ferâgat eder bir takım evbaşla
düşer kalkar iseniz senelerle ömür sarfıyla kazanmış olduğunuz ilm ü
kemâli az zaman içinde gaib eylersiniz.
Ma’lûmat ve terbiyeniz mektebde husûle geldiği gibi mektebi terk
edince de mahv olabilir.
Bir şey’in binâsı için çok vakit lazım olduğu halde yıkılması için az
zaman kifâyet eyler.
Mektebde tahsîl etmiş olduğunuz ilmi kâmilen ferâmuş
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[98] etmek ve fezâ’il-i hasenenizi büsbütün zâ’il eylemek için çok seneler lazım değildir. Öğrenmek uzun ve müşkil bir fiil ise unutmak da
bilakis gâyet seri ve kolay bir şeydir.
Mektebdeki tahsîlden hayatınızda istifâde edebilmeniz için acaba ne
yapmalı? İdare etmek güç bir iş değildir. Bu ise insan her an kendi işini,
san’atını kendi eliyle görmesiyle husûl bulur.
Bir muntazam bahçeyi üç ay kadar kendi halinde bırakdıktan sonra bir
kere bakınız. Nasıl bir sazlık halinde bulacağınızı tasavvur eder misiniz?
İntizâmından bir eser kalmayarak çiçekleri, otları herc ü merc hep biri
birine karışmış şekilde görürsünüz. Sarmaşıklar duvarları, ağaçları sarmış, hâsılı, karmakarış bir vaziyetde temâşâ ederseniz. Bahçenin intizâmına sarf etdiğiniz emeğinizde üç
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[99] ay zarfında mahv ve harâb olmuş bulunur.
Hayatda dahi sebât ve metânetsizlik neticesi pek muzlim ve pek
mahzûn olur.
Bir kısım insanlar çalışmağa, çabalamağa müsta’id oldukları hâlde bir
işe teşebbüs etdiklerinde nasılsa ikmâline muktedir olamadıkları için
iştigallerinde ne kendileri ne de âherleri bir fâide görmüyorlar.
İşte mektebi ikmâlden sonra şâkirdandan bazısı tamamen bu kısım insanlara müşâbihdirler.
Mektebi terk etdikden bir iki sene sonra hazine-i hâfızalarında bâki kalmış olan mevâddı ta’dâd etmek isterseniz şurada burada tek tük kalan
cüz’i ma’lûmât eserlerinden başka bir şey bulamazsınız.
Böyle bir hâlden tebâ’üd ediniz. Zira her tahsîl, öğrenildikden sonra dimağdan uçacak ve tebahhür edecekse o hâlde en hayırlısı hiçbir şey
okumamak
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[100] ve öğrenmemekdir.
Mekteblerimizin bina ve idâresi yolunda, milletimizin bizim için ihtiyâr
etdiği fedâkârlıklarına mukâbil biz de mekteb zamânı mürûr etdikden
sonra kitablarımızı, defterlerimizi dolablarda ve yazıhanelerde hapsedersek artık bu kadar sa’yin, emeğin semeresi nerede kalır? Mektebinizi
asla unutmayınız. Onlar daima hatırınızda bir menba’-ı kemâl sûretinde
kalsın.
Mektebden sonra ne yapacağınızı uzun uzadıya düşününüz. Hayat
uzundur. Fakat günleriniz ma’dûddur. Ne meslek, ne san’at ittihaz edeceğinizi tefekkür ediniz. “Adam sen de! Düşünmeğe vaktim mi var!”
ile bu mühim kararı ihmâl etmeyiniz.
Mektebde iyi çalışkan bir şakird iseniz sonra da her ne san’at ile meşgul
olursanız olunuz, ciddi bir ahlâk sahibi, iyi ve çalışkan kaldıkça meşguliyetinizde
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[101] muvaffakiyet bulursunuz.
En küçük yaşınızda bile vicdan sahibi ve doğru insanlar olmağa gayret
ediniz. Hareketiniz pespâyelere mübtezellere müşâbih bulunmasın.
Umûmun bulunduğu hâlin fevkinde olmağa çalışınız. Lüzûmunda
umûmun içinden tefrîk ve temyîz edilir ve nezd-i havasda bir mevki-i
iftihâra konursunuz. İntihâb ile muhabbet ve hürmet edebileceğiniz bir
mesleği ta’kibe sa’y eyleyiniz. Sizden başkaları o yolda bulunmuyor
iseler bile siz yine sebât ediniz.
Bazıları Hayata bir rü’yâ veya bir kâbus nâmı verirler. Bazıları da bir
bâr, bir mübârezedir derler. Her ne ise. Hayat tatlıdır. Ye’sde bırakmayınız. İnsan nasıl olur ise çabalamalıdır. Zira çabalamak şeref, rahat,
servet, saadet ve sıhhat için, hâsılı her ne için olur ise olsun kâinatın bir
kanunudur. Ona karşı durulmaz.
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[102] Hayat bir çiçek gibidir. Bizim ile açılır, güzelleşir bizim ile solar, kurur.
Yaşamamız uzun bir mübâreze ise, mübârezemiz de bizim için bir ümmid-i istikbaldir.
Hâsılı mektep zamanı, tohum ekmek sayılır ise mektebi ikmâlden sonra
dahi mahsûl toplamak vakti addedilir.
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[103] HAYAT VE İNSANLAR
Hayatda çocukların ilk hatvelerini tanzîme, ebeveyn ile hocalar dikkat
ve itinâ ederler.
Âlemimizi daha henüz ziyârete gelen bu tecrübesiz seyyâhin için felek,
her türlü dolaplarını, mevâni’ini ve vukûu muhtemel olan kaza ve tehlikelerini bunlar, der-hâtır ederek o küçüklerin rahatları için havfdadırlar.
En mâhir bir kapudan bile ilk seyahatinde vapurunun nasıl seyr ü sefer
eyleyeceğini müşâhede bâbında fırtınalı havalardan dolayı biraz müteessir bulunur.
İşte siz de âlem-i hayatda bir gemici gibisiniz. Dünyanın şiddet, feleğin
kahır ve kaderin türlü gazaplarına karşı sâbit kadem olmalı ve mütehammil bulunmalısınız.
Hayat, kudûmünüze intizâr eden nasa ve hey’et-i içtimaiyeye karşı duran bir sahne-i temâşâdır.
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[104] Fakat öyle azîm, o kadar mü’essir, o mertebe müteheyyic bir
temâşâdır ki tiyatroların en birincisi bile bu sahnenin bir taklidinden
ibâret kalır.
Köyde ve şehirde, her nerede olur ise olsun, insanların mevcudiyeti hasebiyle hayatlarında da manidar tiyatrolar mevcuddur. Bazen gayet
feci’ bazen de müdhik olur. Komedya ile facia biribirlerinden ba’id bulunmazlar. Bu oyunlar hakiki birer oyunlar olup oyuncular da mukallid
değil, asıl olmak üzere icrâ-yı il’âb etmekdedir.
Denizler, yollar, ormanlar, semâlar gecenin zifiri karanlığı ve gündüzün
parlak aydınlığı hep tezyînât yerini tutar. Fakat bu temâşâdan istifade
etmek için insan basîret üzere bulunmalı, bütün mevcûdatıyla temâşâ
etmeli ve gördüğü şeylerden faide-mend olmalıdır.
Gözlerinizi iyice açınız. Etrafınızı seyrediniz. Kâinatın
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[105] mucize harikalarına karşı lâ-kayd bulunmayınız. Seyretmeye çalışınız. Dinlemeye alışınız. Müşâhedâtınızı şerh ve manasını fehm etmeğe muktedir olunuz. Zira bu cihanda bütün mevcûdâtın hep birer manası vardır. Ya iyi veya fenâ, ya mahzûn veya müdhik ya me’yûs veya
emeldâr her şeyin manasına vâkıf olmağa çalışınız.
Ekseriya yolunuzda dilencilere tesâdüf ederseniz, size el uzatarak muavenet taleb etdikleri esnâda dilencilik nedir diye kendinize sual ediniz.
Vâkı’a hakiki fakirlerin arasında sahte dilenciler de mevcuddur. Zira
her sahte bir hakikatın vücûduyla sahte olur. Kalp akçe, cevher ve yalancı, yoksul hep sahîhlerinin sâyesinde varlıklarını muhafaza ederler.
Fakat burada hakiki dilencilikden bahsediyorum. Eğer fakirin rahatı
mükemmel ola idi âhere el açmakdan ferâğat eder idi. Soğuğun şiddetinden, acılığından yahud
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[106] mecburiyetinden dolayı dilenen bir ihtiyar, bir öksüz, bir ma’lûl
cemiyetlerde, hayat-ı içtimaiyede irtibat ve samîmî uhuvvet bulunmadığını isbât eder.
Fakirleri, muhtaçları gördüğünüzde iyice tefekkür ediniz de elinizden
geldiği kadar bunlara kalilen mu’âvenet edebilmeniz için çalışınız. Bazen de yine yolunuzda gider iken türlü temâşâlar müsâdif-i nazarınız
olur. Görürsünüz ki: Birisi bir portakal yiyor ve kabuğunu yere atıyor.
Bunu müte’akib diğer birisi de gelip o kabuğun üstüne basarak ayağı
kayıp yere düşüyor ve bacağı inciniyor. Âlem-i hayatda da görürsünüz
ki birisi bir kabahat işler, diğer birisi de cezasını çeker.
Böyle şeye hayret etmek tecelliyat-ı İlâhîye adem-i rızâdır.
Olacaklar çaresiz olur ve murad-ı Allâh daima yerini bulur.
Böyle derslerden hisse alınız ve feleğin bu türlü cilvelerine adem-i rûyı rızâ göstermeyiniz.
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[107] Gülenler, çekenler bilmeksizin size dersler verirler. Haberleri olmaksızın hayatlarının sürûr veya kederlerinden muhitlerine, etraflarına
birer mikdar neşr ederler.
Bu âlemimizin her fiiline iştirak ediniz ve fenâlığını tahkîr ile iyiliğini
taklîde çalışınız.
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[108] HAYATA HÜRMET
Hayat nedir? Acaba içinizde bu suale tamam bir cevap verebilecek birisi var mıdır? Hayır! Zannetmem! Zira ne bir âlim ne de feylesof müşkil bir mu’ammadan ibaret bulunan şu basit mes’eleyi halledemediler.
Hayat pek âdi bir şeydir. Herkesin görebildiği her ferdin mâlik olduğu
bir meta’dır.
Hayata mâlik olmaya idik hiçbir şey’e vâkıf bulunamazdık. Zira hayat,
bizim mevcudiyetimize bağlıdır. Sürûrlar, servetler, san’atlar ve kuvvetler kesbetmek şöhretler nüfûzlar kazanmak için insan her şeyden evvel mevcud olmalıdır. Hayat-ı insaniyi kâinattan tard etsek, âlemimizin
cazibesini de kaldırmış oluruz.
İşte hayat da kâinatın kuvve-i esâsiyelerinden birisi olup biz ise hâlâ bu
kuvveti gereği gibi fehm edemedik.
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[109] Anlamadığımıza bir isbât da halk edebilemediğimizdir. Asırlarımızın en âlim, en zeki ve en mâhirleri bile ne bir çiçek ne de küçük bir
ot parçasını halk edemiyorlar.
Hayat, yani yaşamak kuvveti idrâkimizin fevkinde bir kuvvetdir. Zira
tecelliyâtın en sâdesi bile nâ-kabil-i taklîd bir şeydir.
Cenâb-ı Hakkın en mükemmel halk eylemiş olduğu hayat-ı insaniyi,
kâinata zînet veren o şükûfe-i mu’cize-kârîyi biraz düşünsek ruhunu,
aklını, fikrini ihsâsâtını bir iyice tefekkür etsek hayretler içinde kalırız.
Evet insan biraz dikkat ede idi: Hayat harikaların en azîmini, mucizelerin en âlisini, definelerin en kıymetlisini teşkîl eylemekde olduğunu görerek, yüksek bir maksada meyl ve doğru bir yolu takib etmeğe gayret
ederdi. İnsan, hayata evvelâ nefsinde ri’ayet etmeli. Ba’de âhir kendini
yormayarak ve boş yere sarf etdirmeyerek hürmet eylemeli.
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[110] Fakat ne çare ki mu’amelât-ı insaniye bu kaidenin hilâfında bulunduğunu her gün görüyoruz.
İnsanlar hayatı pek kıymetsiz, gayet mübtezel bir metâ’ gibi telâkki ediyorlar. Evet! Hayatı seviyorlar! En âdisi bile bütün mevcûdiyetiyle hayattan istifâde etmek istiyor. Fakat nasıl zâyi ediyorlar!
Ne kadar bir cehâlet ve ne derece bir cennet ile boş yere sarf eyliyorlar.
Hayatına bile ne mertebe kasd etdiklerine bir dikkatle bakınız. Bakınız
da insan bir tek göz halk edemediği halde düşmanının iki gözünü nasıl
bir meserretle çıkardığını görünüz. Bulunduğumuz zamanın muhafazasından ve kaybedeceğimiz bir sıhhati yeniden yerine getirmekden âciz
olduğumuz halde sıhhate dikkat etmez ve ehemmiyet vermeyiz.
İnsanlar bî-ruh bir kimseyi ne kadar çalışsalar ihyâ edemezler. Fakat
yine ne kadar kişinin canına kasd ederler.
Evet! Katletmek insanın elindedir. Bu nâ-kâbil-i icâd
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[111] bir harika bulunan hayata kasd etdikleri için ne kadar azîm bir
günah işlediklerini bilseler, anlasalar ef’al-i müdhişelerinden kendileri
de korkarlardı.
Müddet-i hayatınızda sizin de bir gün bir katil sırasında bulunmak ihtimâli olacağını zannetmez misiniz?
Katil olmak bir anda husûle gelmez. İnsan haberi olmaksızın öyle bir
fenalığa kapılabilir. Tedricî olarak fiil-i katlde ef’al-i hasene veya
mezmûme gibi yürekden gelir. Zira ibn-i beşerin kalbinde bir his mevcuddur. O ise hiss-i tahrîbdir. Küçüklüğünüzde hiç böcekleri, hayvanları incitmekde, kuşların yuvalarını bozmakda ve çiçekleri, dalları kırıp
dökmekde bir sevinç, bir hoşnudluk duymadınız mı? Siz büyüdükçe bu
his de sizinle beraber büyür ve kesb-i kuvvet eder.
Bu hissi uyutmağa gayret ediniz. Zira hased, tama’ ve intikam hep bundan tevellüd eder.
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[112] Bu hisler yüreğinizin fena otlarıdır. Beslemeyiniz derhal kökünden sökünüz. Gönlünüz müzeyyen bir bahçeye teşbîh edilir ise, içinde
latif kokulu, dil-firîb çiçeklerden başka bir şey bulunmaması lazım gelir. Saadetinizin, sıhhatinizin esâsı bu gülistanın taht-ı nüfûzundadır.
Hâsılı hayat, mukaddes ve harikulâde bir şeydir. Cümleniz hem hayata
hem ef’aline hürmet ediniz. Seviniz ve kadrini biliniz.
Âhere ve kendinize sizi mazur gösterecek hislerinize mukâbile ediniz.
Yüreğinizi hiss-i tahribe kapayınız. Duhûlünü men’ ediniz. Kimsenin
ne hayatına ne servetine ne de saadetine kasd etmeyiniz. Haksızlıklar
ile hiçbir kimsenin eyyâm-ı ömrünü ifsâd ve ihlâl eylemeyiniz. Eğer
elinizden iyilik etmek gelirse ve âheri hoşnud edebilecekseniz derhal o
fiili icra ediniz. Bir kimseyi ne kadar cüz’i olur ise olsun mes’ûd edebilirseniz sizin için yine azîm bir muvaffakiyetdir.
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[113] Böyle bir suretde yaşamağa gayret edip de memnuniyet-i zatiyeniz için ne bir çiçeği kırmak ne de bir ruhu incitmekden ictinâb eyler
iseniz hem bu cihanda aziz hem de âlem-i ahiretde mes’ûd olursunuz.
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[114] NİZÂM VE TERTİPSİZLİK
Nizâm, saadetin bir mîzânı ve iştigâlin bir mu’inidir. Gençliğinizde kitaplarınıza, defterlerinize ve bütün eşyanıza nizamla bakar, itina ederseniz, nizâm, tertîb de hayatınızın gölgesi olarak yanınızdan asla ayrılmaz.
Nefsiniz için istikbalde intihâb edeceğiniz san’at ve meşgûliyetin esası
nizâm olsun. Zira intizam insan için bir saadet ve refah addolunduğu
gibi tertibsizlik de bir harâbîlikdir. Bazı san’atların feyz, ikbâl ve muvaffakiyeti ise büsbütün nizâm ve intizâma mütevakkıfdır. Hüsn-i intizâm bi’l-cümle teşebbüsâtın fazilet-i ibtidâiyesidir. Bankaların,
umûmen ticarethanelerin esâs terakkileri hep nizâm ve intizâm sâyesinde husûl bulur. Hayatın her bir sahifesi için hüsn-i nizâm elzemdir.
Nizâmsız bir hâne iskân edilmeğe lâyık olmaz. Hâneyi
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[115] evvelâ aileniz ve sonra sizin için tanzîm ediniz. İştigâl etdiğiniz
san’atda ve bi’l-cümle ma’işet-i rûz-merrenizde nizâm üzere bulununuz. Maksadınız tamamen sizin malûmunuz olsun. İcraatınızdan büsbütün haberdâr bulununuz. Asker iseniz orduda, tâcir iseniz ticâretde ve
memûr bulunuyorsanız memuriyetinizde hâsılı her ne iseniz o işinizde
nizâma ri’âyet ediniz.
Hükûmetlerin inkırâz, orduların inhizâmı ve mâliyelerin noksanı hep
idârelerinin bozuk ve tertîblerinin yokluğundan ileri gelir.
Mensûbiyetiyle müftehir bulunduğumuz milletin en muhterem ve en
müterakki bir millet olmasını arzu ediyor isek bir fazilet-i zî-kıymet
olan nizâmı muhafazaya çalışalım. Zira maksada muvaffak olmamızın
birinci mânii nizamsızlıkdır.
Şu mânii def eylemek için elimizden geldiği kadar gayret edelim. Hayrımız ve menfaatimiz için var kuvvetimizi sarfa sa’y
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[116] eyleyelim. Meslek sahibi olunuz. Doğru bir yolu ta’kib ediniz.
Ef’al ve efkârınızın muntazam olmasını taleb eyleyiniz. Her şeyde, her
işde ve her yerde nizâm ve intizâm bulunmasını iltizâm ediniz. Tabiatınız nizâm ve intizâm ile mecbûl olsun ki sû’-i tertîb ve adem-i intizâm
bütün ef’âl ve harekâtınıza tedrîcen sirâyet etmekden masûn kalsın.
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[117] İKTİSÂD VE İSRÂF
İktisâddan bahs edildiği vakit bazı kimseler bunu bahıldan tefrîk edemiyorlar. Hâlbuki bu iki hasletin arasında hiç alâka yokdur.
Bahıl olan kimse parasına perestiş eder. Sıhhatini, saadetini, meveddetlerini, âherin menfaatini, hukukunu ve hatta hürriyetini bile hep malına
fedâ eyler. Onun için esâs maksad, serveti tezâyüd etsin de öte tarafı
varsın ne olursa olsun.
Bahıl bir insaniyetsizlik ve bir dalâl-i manevîdir.
İktisad ise bilâ-lüzûm hiç bir şeyi zâyi etmemek demekdir. Gerek vakit,
gerek kuvvet ve gerek hâl, hâsılı hep lüzumlu şeylerden kesb-i menfaatle faidemend olmakdır. İktisad bazı nokta-i nazardan bir fen addolunduğu gibi bazen de bir fazilet sayılır.
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[118] Her metâ’ın kıymetini bilmek ve ona göre isti’mâl etmek, bir şey
kaybetmeyerek mevcûdatdan istifâde eylemek bir marifetdir.
İktisadı lâyıkıyla tefekkür ederseniz iştigal-i benî beşer ile imtizâc etmiş
bir san’at-ı fevkalâde olduğunu görürsünüz. Ona mukabil de isrâf ve
malını yok yere itlâf, azîm bir cinâyet addedilir.
İktisad her şeyin a’lâsını bilmek ve takdîr ile istifâde eylemek demek
olduğu gibi israf da, sa’y-i insaniyi takdîs edemeyerek semere-i iştigâline ehemmiyet vermemek demekdir.
İktisâdın manası “Tedbîr-i münezzel kanûnu” demek olduğu gibi işbu
kanunda bütün cihâna şâmildir.
Emîn olunuz ki: Kâinatı iyice tahkîk ve uzunca mu’âyene ve tedkîk
ederseniz bundan şübhesiz iktisad dersleri alabilirsiniz. Zîra kuvve-i diniyenin esâsı iktisaddır.
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[119] Yıldızları, hayvanâtı ve insanları muntazaman idâre eden iktisaddır.
Bu âlemimizde hiçbir şey boş yere telef ve mün’adim olmaz. Her şey
daima yerini bulur.
İktisad yalnız bir san’at değildir. Bir güldeste-i faziletdir. Muktesıd bir
insanın ihtiyatkâr, çalışkan, cesur, vakûr, sahib-i basîret ve sâbit-kadem
bulunması zarûridir.
İnsan mâlik olduğu her bir şeyi âkilâne idâre ve muhafaza etmek için
basîret üzere davranmalıdır.
Muktesıd olan ailesini ve âheri kendisi gibi sever ve elinden geldiği kadar onlara faideli olmağa gayret eder.
Müsrifin istikbâli mutlaka âhere muhtâc kalmakdır.
Âherin parasıyla zevk u safâ ederek, yaşamakdan tebâ’üd ediniz. Zira
bu türlü maişet bir takım haysiyetsizlere lâyıkdır.
Sahib-i servet olmak ister iseniz yalnız kesb etmek yolunu tefekkür eylemeyiniz. Biraz da kazandığınızı idâreye gayret
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[120] ediniz.
Hâsılı milletlerin refahı, cihânın terakki ve saadeti ve ahlâkın esâsı iktisâd ile vuku bulur.
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[121] BORÇ

Borç, ruhun nefret ve tab’ın istikrâh eylediği bir şey olduğunu cümleniz
bilirsiniz.
Borç sözünün telaffuzundan husûle gelen sadâyı kulaklar daima hoşlanmayarak istimâ’ eder. Borç etmekden herkes kaçınmak ister. Ancak
bu menfûr hastalığa dûçâr olmayan insanlar ise pek nâdirdir.
Zarûriyât-ı hayatdan imiş gibi hemen herkes borç eder. Halbuki bir şeye
mâlik olmak o şeyden hoşnud kalmak, mahrûm bulunmak da muzdarip
olmak demek addedilir.
Ömrümüzün maişet-i yevmiyemizin menba’ı ve menşe’-i sürûru ekseriya madden ya manen yahud kalben mâlik ve mutasarrıf olduğumuz
eşyadandır.
O hâlde borç eylemekden ne kadar ikrâh edersek borçlu olmakdan da o
derece memnun kaldığımız meydâna çıkar.
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[122] Hayat-ı dünyâda malımız addolunan eşyâ ya bâd-ı hevâ bize gelmişdir veya semere-i sa’yimiz olarak kazanılmışdır.
Servet size bâd-ı hevâ gelmiş ise bir mikdarını diğerlere vermeğe mecbûrsunuz. Yok! Kendi çalışmanız ile sahib-i servet olmuşsanız o hâlde
hakkınız daha büyük, malınız daha kuvvetli bulunur.
Borçluluk, esâretdir. Borç kendi esâreti altına aldığı kimseleri tahammül-fersâ kaydlar içinde ezer, bitirir.
İşkence iplerine sararak tazyîk eder, incitir. İnsan-ı kâmil olanlar hayatlarında böyle kaydlarla bend olmağı, öyle rabıtalarla incinmeği murâd
eylememelidirler. Bir kere borç ile kayd altına girenlerin kaydlarından,
rabıtalarından halâs bulmaları pek müşkil olur.
Hürriyeti yalnız fiilerimizde aramayalım. Nefsimizin de bir cihete serfürû eylememesine sa’y ve borç altında asla ezilmemesine gayret edelim.
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[123] Âlem-i hayatda bir şeye mâlik olmak yine o nisbetde borçlu bulunmak demekdir.
Servet, saadet ve dirâyet hâsılı meziyet addedilen her ne sıfat ile muttasıf olursanız olunuz ve enzâr-ı umûmda ne derece âli bulunursanız bulununuz ve asıl mertebe-i kemâl olmanız sizin hâiz olduğunuz maddiyat
ve maneviyatdan bir mikdârını menfaat-i umûma hizmet bâbında sarf
etmenize muhtaçdır.
Sıhhat ve âfiyet üzere bulduğumuz hâlde hastalara bakmaz, sahib-i ilm
ve ma’rifet olduğumuz hâlde bilmeyenleri talîm eylemez ve servetimizle mesûd bulunduğumuz hâlde fukara ve muhtacîne yardım etmez
isek şu misâfir bulunduğumuz fâni dünyâda vazîfe-i insaniyemizi tamamiyle ifâ etmemiş oluruz.
Hod-bîn ve enânî olarak imrâr-ı hayata heves eylemeyiniz. Çünki âlîcenâb insanlara bu vechle yaşamak yakışmaz. Mahzûn kalbleri mesrûr,
muzlim fikirleri tenvîr eylemek

284 | PRENSES KADRİYE HÜSEYİN

MEHÂSİN-İ HAYAT (Hayatın Güzellikleri)|285
[124] de insan-ı kâmile bir borçdur.
Hayat-ı içtimaiyenin esâsı yekdiğerine muhabbetle imrâr-ı ömr eylemek olduğu için bunu tamamen idrâk eyleyeceğiz. Zaman-ı vezâif-i hayatiyeyi iktidârınız derecesinde îfâya çalışınız.
Ne iyi, ne fenâ, asla bir sebebden dolayı borç altına girmeyiniz.
Herhâlde îrâdınızı masrafınıza tevfîk ediniz. Elinizde mevcûd sermâyenizi tutunuz. Tam’a-kâr olmayınız. Yoksa az tama’ çok ziyân getirir.
Ve son pişmanlık fâide vermez.
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[125] GÂYE-İ EMEL
Gâye-i emel hayat ve ma’işet-i insaniyenin lüzûm-ı zarûriyesinden
ma’dûddur.
İnsan, hayatın bir nice tantanasından, birçok debdebesinden mücerred
bulunursa saadetine yine halel gelmez. Yani bahtiyâr olması mutlaka
zînete, süse mütevakkıf değildir. Şu kadar var ki ziyâdan, sudan ve yemekden kim müstağni olabilir.
Âdem az şeyden ne kadar hoşnud olursa olsun ve ne kadar kanaat üzre
bulunursa bulunsun yine yemeksiz, susuz ve ziyâsız yaşaması muhâl
olduğu gibi gâye-i emeli bulunmamak da gayr-ı mümkündür.
Gâye-i emel, hayat için zarûrî bir ihtiyaçdır. Her türlü maişet ashâbına
elzemdir.
Eğer insanların bu cihanda yaşamağa başladıkları zamandan itibaren
hâlleri zabt u kayd edilmiş olsa idi yiyip [içmek]
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[126] için ve zevk, safâ ile günlerini geçirenlerin yekûnu hayata ehemmiyet vermeyerek fikirsiz, gâilesiz imrâr-ı ömr edenlerin yekûnundan
nisbetsiz derecede aşağı kaldığı görülür idi.
İlmimiz ve haberimiz olmayarak meşakkatsiz ve arzûsuz bir Hayat içine
giriyoruz. Yaşamak ne demek olduğundan haberimiz olmuyor.
İbtidâ otlar, biraz sonra hayvanlar gibi yaşamağa başlıyoruz. Derken
yavaş yavaş büyüyoruz. Fikrimiz de bizimle beraber büyüyor, tekâmül
ediyor, nihâyet ihtilâf-ı eşyayı temyîz ve biribirlerinden tefrîk ediyoruz.
Ahvâl ile ef’âlin tefrîkine muktedir oluyoruz. İşte hakiki hayat ve asıl
yaşamak bu merkezden, bu nokta-i temyîz ve tefrîkden başlıyor. Şâyed
insan olduğunuzu ve vazife-i âdemiyet âhere yardım etmek ve cemiyete
faideli bulunmak olacağını unutarak her şeyi gelişigüzele terkle işsiz,
güçsüz bir köşeye çekilir,
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[127] hod-binâne ömür sürmek isterseniz işte o vakit hiçbir şeye muhtaç
olmazsınız. Ne bir kimsenin ne bir terakki ne de bir medeniyetin size
lüzûmu kalmaz. Ancak böyle bir hayatın asla hayat addedilemeyeceğini
bilmelisiniz. Bu hâliniz hayat değil, sizin için bir mevt-i müebbeddir.
Çünki hakiki yaşamak, bütün varlığıyla bir emeli takip ve mehâsin-i
hayatı takdîr, cesâret ve sebâtla bir gâyeyi, bir müntehâyı kasd ederek
yaşamakdır, gâye-i emeli takib ve maksada vusûl için çalışmak, kemâl
aramakdır. Bunu sebât ve metânetle taleb etmek elbette neticesini elde
etmeğe sebebdir.
Hayatın meşakkatli zamanlarında, merâretli anlarında ümîd üzere bulunmak ruh için en büyük bir teselli olmayacağını mı zannedersiniz?
Mûsiki-şinâslar, heykeltıraşlar, ressamlar, müellif ve şairler hâsılı sanat
sahipleri ve hayatlarında bir işle meşgûl bulunan umûm insanlar işledikleri işlerinde gâye-i emel olan
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[128] ittikânı asla terk etmemelidirler. Nefâset-perestlikden hiçbir vakit
vazgeçmemelidirler.
Hayat-ı benî beşer başlangıcında, tabiî hâlinde bulunan bir maddeye
benzedilebilir. Maksad, bu maddeyi güzel bir kalıba koymak ve hoş bir
hâle tebdîl etmekdir.
Hayatınızda bir emele mâlik ve ilerleyip te’âli etmek fikrinde bulunursanız sabır ve iştigâliniz sâyesinde bir gün gelir ve elbette muvaffak
olursunuz.
Şâkirdân, istikballerini pîş-i nazarlarına alarak nâ’il-i emel olmaları için
vesîleler aramalı ve bulmalıdırlar. İçlerinde isti’dâdları az olanlar dahi
bulunabilir. Fakat bunlar da arkadaşlarının marifet ve muvaffakiyetlerini gördüklerinde asla me’yûs olmasınlar. Çünki zatlarında bir gâye-i
emel bulunur ve insaniyete hâdim olurlarsa elbette her zaman arkadaşlarından geri kalmazlar.
Bu cihanda her neye çalışır ve her ne ile iştigâl ederseniz

294 | PRENSES KADRİYE HÜSEYİN

MEHÂSİN-İ HAYAT (Hayatın Güzellikleri)|295
[129] ediniz eğer çalışmaklığınız cân u gönülden ise şüphesiz nâ’il-i
murâd olursunuz.
Maksad evvelâ murâd etmek, sonra gayret ve metânetle öylece devâmlı
çalışmakdır.
Ziraatla meşgûl olan kimselerin sabır ve sebâtlarına bir kere atf-ı nazar
ederseniz kendilerinden pekâlâ gayret dersleri alabilirsiniz. Onlar hâlî
bir yeri bir mezrâ veya bir bahçe hâline getirinceye kadar ne derece akıl
ve ne mertebelerde sabır ve metânet sarf ederler. İşte bunları taklîd edelim. Edelim de onlar tarlalarını çapaladıkları gibi biz de çalışıp çabalamakla imrâr-ı ömr eyleyelim. Bu ise elbette bir emele bağlıdır. Emel
sahipleri daima hereket üzre olurlar.
Maksadsız ve emelsiz insanları hiçbir şey harekete getiremez. Ne kadar
âli olur ise olsun yine hiçbir fiil kendilerine neşât veremez. Hayatlarını
sevinçsiz, cansız bir sûretde imrâr ederler.
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[130] Bu insanlar gözleri önünden yıldırım gibi geçen saadetlerini âherlerin lütuflarından beklerler. Böyle kimseler yol üzerinde diz çökmüş
dilencilere benzer.
Âli bir maksada mâlik ve güzel bir emele sahip olan insan ne kadar fakir
olursa olsun ve ne derece muhtâc bulunursa bulunsun yine emelsiz ve
maksadsız yaşayan zenginlerin fevkindedir. Her meşgûliyetinde bir iştiyâk ve her iştigâlinde bir revnak bulunur.
Emelsiz Hayat, tuzsuz taam gibidir.
Hayatınızda mutavassıt muvaffakıyetler ile iktifâ etmeyiniz. Emelinizi
nihâyetsiz bir sebât ile takib ederek derece-i kemâle vâsıl olabileceğinizi pîş-i nazarınızdan asla uzak tutmayınız. Bir sanatkâra bakınız. Tekemmülü nerede görürse taklîd etmeye çalışır. Cemâli nerede bulur ise
derhâl tahsîn eder. Hayatında iktitâf eylediği bu muhassenât ve cem etdigi iyilikler ile kendisine ne kadar a’lâ bir şükûfe tertîb eder. Beğendiğiniz insanlar insanların en iyisi, intihâb edeceğiniz
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[131] dostlar, dostların en doğrusu ve bulacağınız arkadaşlar arkadaşların en sâdıkı olsun.
Fazîletlerini tahsîn ede ede siz de haberiniz olmaksızın bir gün güzel bir
sıfat ile muttasıf bulunursunuz.
Zira insan cesâreti beğenerek cesûr, adâleti tahsîn ile âdil ve emeli sâyesinde kâmil olur. Emelsizler esîr ve bir zıll-i zâil addedilirler.
İşte bunun için ben gâye-i emeli maişetin bir lüzûmu addederim. Evet!
Saadetle terâhi etmemek, felâketle ye’s getirmemek, küçükler ile mütekebbir olmamak ve büyükler ile ezilmemek için bir emel ve bir gâye-i
emel kesb ediniz. İngilizler “Tahsîn ile taklîdin arası yalnız bir hatvedir,” diyorlar. Âlî-cenâbları evvelâ tahsîn ederseniz, ba’de yavaş yavaş
taklîd etmeye teşebbüs eylersiniz.
Hâsılı bayrak, vatanın bir misâl-i mücessemi olduğu gibi, gâye-i emel
dahi insanlığın bir bayrağı addedilebilir.
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[132] Bu bayrağı âlî tutmağa gayretle ebediyen pâk kalmasına çalışmaklığımız üzerimize vâcibdir.
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[133] OLMAK ve GÖRÜNMEK
Olmak ve görünmek masdarlarının delâlet eylediği manalar biribirlerinden pek uzak oldukları hâlde yine insan asla bilmediği ve ancak bir
kereden ziyâde görmediği bir şey hakkında kemâl-i sür’atle hükm ediyor. İnsan evvelâ zavâhir-i ahvâli görür. Birdenbire bunu tahkîke muktedir olamadığı için de ekseriyâ aldanır. Çünki ahvâl ve suver-i zâhire
bir hokka-bâz gibi gözünü boyar, aldatır ve nihâyet iğfâl ile kendisine
cezb ve celb eder.
Ârâyiş-i san’atı yani mevcûd olmayan bir şeyi zînetlemek san’atı medeniyetimizle beraber tekemmül etmekdedir.
Bu bence san’at değil, âdeta sahtekârlıkdır. Bu müstekreh hâlin de pek
çok mübtelâsı, meftûnı vardır. Bunlar ise ne kadar zavallı ve ne derece
hüzn-engîz insanlardır. Zîra ömürlerinin hiçbir anında kendilerine
mâlik olamıyorlar.
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[134] Hatta arzu eyleseler bile yine hakîki mevcûdiyetlerini izhâr etmekden âciz kalıyorlar. Ne yapsınlar? Böyle alışmışlardır. Sanki bunlar
cihânımıza yalnız bir nümâyiş için gelmişlerdir. Zâtlarını mütemâdiyen
bir sahne-i temâşâda bulunuyor farz ediyorlar.
Bu takım insanlar için Hayat, ebedî bir şehir ve daimi bir ma’rız bulunduğundan bütün vakit sahte vecâhetlerini irâ’aya çalışırlar. Zengin görünmek merakı bunlara her şeyi irtikâb etdirir ve bu sebeble nihâyet
sonunda büsbütün harâb olurlar.
Sahib-i servet olduklarına kendi nefisleri kanaat etmedikden sonra âherin zannı onlara ne kadar az bir tesellidir. Diğer bir kısım halk da
mevcûddur ki pek zekî ya gâyet fâzıl, ya son derece âlim veyahud pekiyi yürekli ve doğru insanlar gibi görünmek isterler. Hâsılı bu makûle
sahtekârlar maatteessüf pek çokdur. Onlar şa’şa’aya,
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[135] tantanaya tapınırlar, güzel olan güzel görünen şeylere kurbân
olurlar. Hâsılı gösterişe perestiş ederler. Bunlar ise mevcûdâtın,
ma’rûzâtın mahiyetini, esâsını aramağa muktedir değillerdir. Zira kendileri şu beyân eylediğimiz sahtekâr hayatın oyuncularıdır. İşte cihânımızda bu perestişkârların yegâne maksadı bir görünmekden ibâretdir.
Sizler, henüz yeni yetişiyorsunuz. Dünyanın ve insanların büyük türlü
dolaplarından, cilvelerinden bî-haber bulunuyorsunuz. Binâenaleyh
maksadınız görünmek olmasın, hakikati izhâr etmek olsun. Hakikatde
nasıl iseniz, hangi his, hangi heves, hangi te’sîr üzere bulunuyorsanız,
o hissi, hevesi ve tesirini olduğu gibi ibrâz etmeye çalışınız.
Tabii hakiki bulunmak güç bir şey mi zannediyorsunuz? Nasılsanız
öyle görünmeğe özeniniz. Zâhiri tantana ve bâtınî aksi hayat ne kadar
hüzn-âver bir şeydir!
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136] İnsan zengin ise zengin, fakir ise fakir, âlim ise âlim, câhil ise câhil
ve her ne ise şahsını ona göre izhâr etmelidir.
İnsan âherle doğru, tabiî ve hakiki olmak için her şeyden evvel kendisiyle, yani kendi şahsıyla, kendi nefsiyle doğru olmalıdır. Gönül, harekât-ı insaniyenin bir nokta-i mütevassıtasıdır. Sahte bir yürekden hiçbir vakit hakikat tevellüd edemez.
Her parlayanın altun olmadığını unutmayınız, parıltılar bazen sâde bir
yıldız dahi olur. Sakın sizi cezb etmesinler.
Hâsılı hakikat, insaniyetin bir selâmeti bulunduğu için her ferdin dahi
refîki olmalıdır.
İnsan birini memnun etmek için bile yalan söyler ise karşısındakini düşmen addetmiş olur. Sahih bir para yerine kalp akçe vermiş gibi sayılır.
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[137] Tabiî olmak, doğru görünmek kolay bir şeydir. Şecere-i hakikati
iyice besleyiniz. Fidanına lâyıkıyla bakınız. Sararmasın. Zevâl bulmasın. Nice kizbin cilveleri zâhiren tatlı görünürse de yine batınen zehirlidir. Her kime isâbet ederse katleder. Hakikatin darbeleri evvelâ mühlik addedilirse de cerîhadâr olanlar elbette ulviyeti ile iltiyâm bulurlar.
Hâsılı doğru olunuz ve olduğunuz gibi görünmeye çalışınız.
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[138] NEFSE HÜKM
Nefse hükm ne demekdir?
Cümleniz şüphesiz hükûmet adamlarının kim, ne olduğunu işitmiş ve
tabiî bunlardan bazılarını da tanımışsınız.
Bir milletin en mühim, en hamiyetli idâresi hükûmetdir. Şüphem yokdur ki içinizde şanlı milletimize hizmet, hükûmetine yardım ve her
husûsda terakkisine çalışanlarınız vardır.
İşte bu vazife-i şerîfeyi hakkıyla ifâ etmek için evvelâ insan kendini,
yani nefsini idâre etmeyi bilmelidir.
Bir geminin dümencisi olmak, sâkin veya fırtınalı havalarda gemisini
yürütebilmek iyice bir marifet olduğu malûmunuzdur. Zirâ insan kendini ne kadar idâre etmeyi bilir ise bilsin sefîne-i hayatın sâkin ve fırtınalı günlerinin dümencisi olmak da elbette müşkilâta dûçâr olur. Her ne
ise bu dereceye vâsıl olmazdan evvel insan tecrübe-dîdelerin sözlerini
ahz
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[139] ve nasihatlerini kabul eylemelidir.
Yeni doğan bir çocuk evvelâ yürüyebilir mi? Hayır! Bir müddet kucakda taşındıkdan sonra sımsıkı yakalanarak yürütülür. B’ade yalnız
elini tuttukları hâlde hatvelerini atar. Nihayet muvâzenesini büsbütün
bulduktan sonra tek başına yürümeye başlar.
Sizler de evvelâ nasihat dinlersiniz. Sonra istikbâlde muktedir olabileceğiniz gün istediğiniz gibi, arzu etdiğiniz cihete doğru teveccüh ve hareket edersiniz.
Bir çocuk büyüdükçe ebeveynine bâr olmaması için gayret etmeli ve
elinden geldiği kadar zahmetlerini taklîl ve rahatlarını teksîr için çalışmalıdır.
Siz kendi büyüklerinizin sözlerine itaat etmez, tecrübelerinden istifâde
eylemek istemezseniz cehâletin zulmetinden asla uzaklaşamaz ve hiçbir
vakit içinden çıkamazsınız.
İşte insan nefsine hükm edebilmek için evvelâ
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[140] tecrübe-dîdelerin sözlerini lâyıkıyla dinlemeli ve ba’de kavî bir
irâdeye mâlik olmalıdır.
İnsan şöhretlerine, teessürlerine ve heveslerine galebe edebilmek için
nefsinin gâlibiyetini bütün kuvvetiyle arzu etmelidir. Gençlikde teessürlerimiz gâyet şedîd olur. Korkduğumuz veya hiddetlendiğimiz
esnâda irâdemize derhâl mâlik olamıyor, hatta idrâkimizi bile o anda
gâib ediyoruz.
İşte bu teessürât ve hevesâtımızı teskîne en evvel çalışmalıyız. Büyükleriniz size tarîk-i hakkı irâ’e ve tecrübeleriyle yolunuzu tenvîr ediyorlar.
Siz de bu delâletlerinden mesrûr ve irâ’e-i teshîlâtlarına karşı minnetdâr
olmalısınız. Nasihât-ı hayr-hâhânelerinden istifâde ve icraatınızı ona
göre idâre ve her husûsda tarîk-i müstakîme takarruba gayret etmelisiniz.
Her verilen emri ısgâ ve her işidilen nasîhate itâ’at etmemenin âkıbeti
hüsrândır.
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[141] Bu mesleği büsbütün ittihâd ederseniz ileride tek başınıza hareket
etmenin yolunu kâmilen gâ’ib eylersiniz.
Nefsiniz hiçbir vakit hür olamaz. Hürriyet-i nefsin ne olduğunu bilir
misiniz? Bir irâdeye mâlik olarak iştihâ ile şehvetlerin arasını bulmak
ve ma’kûlât dâiresinde bunlar yekdiğerine te’lîf etmekdir.
Bazıları “Ben hürüm” iddiasıyla mübtelâ oldukları bütün sefâletlerini
ve bilcümle heveslerini enzâr-ı nasda afv etdirmege çalışırlar. Fakat
heyhât! Onlar hür olamazlar. Zîrâ şehvetlerinin bir ebedî esîri olmuşlardır.
Nefsine hâkim olan kimse diğer kimseler nezdinde derhâl belli olur.
Zâtı fâzıl, sözü kâmil, hal ve vaz’ı vakûr ve emîn olur. Ey nevresîdegân!
Hâkimiyete kemâl-i dikkatle i’tiyâd ediniz. İtidâli nefsinize kanûn ittihâz eyleyiniz. Hevâ ve heves-i nefsinizi irâdenize mahkûm etmeye çalışınız. Onlar sizi
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[142] esir etmesinler.
Yiyeceğiniz ve içeceğiniz ve bütün âdâtınız itidâl üzere olsun. Müşkülpesend bir hissin pençe-i gadrine düşmeyiniz. Bu makûle esîrler pek
büyük bir yekûn teşkîl ediyorlar.
Bari sizler öylelerin sırasına girmeyiniz. Gençliğinizde mesleğinize
mutî’ olursanız muvaffakiyet ile devâm eder ve hürriyet ile hitâma erdirirsiniz.
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[143] HAKİKATE HÜRMET
Hakikat nedir? Mevcûd ve vâki’ beyân etmek demekdir. Doğru olan bir
insan bildiğini sâdece izhâr etmekden kendini alamaz. Doğruluk beşeriyetin en ciddi hasâ’ilinden ve insaniyetin en birinci fezâ’ilinden
ma’dûddur.
Hakîkat, cümlemizin hem müdâfaa, hem taarruz edebileceğimiz bir
silâhıdır. Bu ise bizim için pek kıymetdârdır. Çünki hakîkat, ihlâs madeninden i’mâl edilmiş olan bu silâh, pek nâdir bulunur ve bulunduğu
hâlde bile muhafazasına pek az kimseler muktedir olurlar.
Eğer beşeriyeti bir köprüye teşbîh edersem, maksadımı hakkıyla anlatabilirim zannederim.
Meselâ bir nehrin üzerinde sert taşlardan binâ edilmiş bir köprü mevcûd
olur ve taşların birisi yerinden oynayarak düşerse derhâl köprünün temeline halel gelir. Eğer
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[144] ihmâl edilerek tamir olunmazsa bir müddet sonra bütün bina muhtel ve köprü de münhedim olur gider.
Cemiyet-i beşeriyenin esâsı, emniyet-i mütekâbile üzerine binâ edilmelidir.
Bu cihânda sabahdan akşama kadar insanlar, fiil ve hareket üzere bulunur ve tekellüm eder dururlar.
Eğer sözleri yalan, fiilleri sahte bulunacak olursa milletimizin ağlebiyetini yalancılar ve sahtekârlar teşkîl eylerler idi.
Bir mektebde şakirdân ile hoca arasında sıdk ve emniyet mevcûd değil
ise okudukları derslerden bunlar hiçbir şey istifâde edebilirler mi?
Binaenaleyh sözünüz hakîki olsun ve hakîkate hürmet ediniz. İşitdiğiniz bir hadiseyi nakl etdiğiniz zaman asla bir söz ilâve etmeyiniz. Gördüğünüz bir vak’ayı hikâye eylediğiniz esnâda hiçbir mübalağada bulunmayınız. İhsâsa
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[145] tınızı beyân ve tarif eylediğiniz hâlde şeklini tebdîl etmeyiniz.
Zira sahtekârlık bir zulmetdir. Hakikat ise dünyâmızı tenvîr eder bir
nurdur. Şifahen veya tahrîren edilen bir va’d ve verilen bir söz nasıl
olursa olsun, yine mukaddesdir. Geri alınmaz. Suhûletle va’d etmeyiniz. Ederseniz o va’dinizi bütün metânetiniz ile tutunuz.
Va’diniz sağlam bir ipe benzemelidir. Her kim ona bir şey ta’lîk ederse
kırılıp düşmekden masûn kalsın.
Gerek büyüklere, gerek küçüklere hâsılı her kime olursa olsun bir söz
verdiğiniz zaman o sözünüze bir kanuna hürmet ediyormuşsunuz gibi
hürmet etmelisiniz. Yeni doğanlar, hayatın en küçük şakirdânı bulunan
yavrular niçin her söze, her fiile, her insana derhâl emniyet ediyorlar?
Zira onlar daha doğrudurlar. Hakikatlerine
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[146] hâlâ bir halel gelmemişdir. Eğer hilkatleri Hayatın bidâyetinde bir
sahtekârlığa dûçâr olmamış bulunursa, o hâlde ne hissediyorlar ise öylece izhâr ederler.
Hiddetlenirlerse ağlarlar, aç iseler bağırırlar ve memnûn iseler gülerler.
Konuşmaya başladıkları vakit de düşündüklerini sâdece söylerler.
Doğru oldukları için doğruluğa inanırlar. Emniyet üzere bulunurlar.
Fenâlığın vücûdundan bî-haber kalırlar. İğfâl olunurlarsa o da ya muhitlerinin fenâlığından veyâ hayatın meşakkati yüzünden olur.
İnsanın samîmi kalması kendi elindedir. Doğru bir veli takip etmek dolambaçlı bir tarîke sapmakdan daha kolay değildir.
Nur-ı hakîkatden uzak kalmayınız. Zira zulmet içinde hayatın lezzeti
görülmez ve saadet-i insaniye bulunmaz.
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[147] EFKÂR VE İTİKAD
İtikad, hayatın bir menba-ı tesellîsidir. İnsan zaman-ı felâketinde
me’yûs bulunduğundan dolayı cesâretsiz mecâlsiz ve bî-tab kaldığı vakit kendini ihyâ edebilecek bir şey var ise o da itikadıdır. İtikadsız ve
efkârsızlar mükemmel insanlar addedilemezler. Zira ibadet, ruhun bir
rahatı demek olduğu için ibadetden hâlî kalanlar gereği gibi yaşayamazlar.
İbadet, ruhun iltizâm edeceği bir şeydir. İnsan itikadı sâyesinde meşakkatlerin en şedîdine tahammül edebilir. Azabların en azimi ruhun
mu’azzeb olmasıdır. Ruhu zulmetlerden çıkaran ancak efkâr-ı ulviyesi,
itikadı ve dinidir.
Yemek, içmek, giymek, hâsılı tenâzu-ı bekâ düşünceleri hep mesâ’il-i
yevmiyeden ma’dûddur.
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[148] Fakat zihnimizi te’âli, kalblerimizi terbiye ve ruhumuzu ikâz edecek ve teselli verecek hisleri ve efkâr-ı ulviyeyi nerede bulacağız?
Gözü açık, adalete meyyâl, tefekkür ve irâdeye muktedir olan bir insan
suhûletle hem ekmeğini kazanır, hem hanesini binâ eder ve rahat yaşamanın çâresini bulur.
Lakin mesele-i mühimme o değildir. Asıl müşkilât ve insaniyetin hakiki
kuvvet ve definesini âli-cenâbâne ve âkilâne Hayatın letâfetini, ulviyetini lâyıkıyla telakki ve takdîr ederek yaşamakdır. Fikirsiz, düşüncesiz,
meziyetsiz, lâkayd ve kalender-meşreb olan insanlar esârete hazırlanırlar. Zira herkesin, âlemin fikri yalnız kendi fikridir. Cihânın itikâdı ancak itikâd-ı zâtisidir.
İnsan, re’yler, fikirler ve itikâdlar sahibi olmak için evvelâ uzun uzadıya
okumalı, tefekkür etmeli ve düşünmelidir. İnsan bir meziyeti hüner ve
ma’rifeti, tefekkürü ve bir itikâdı dur
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[149] duğu yerde vücûda getiremez.
Lâyıkıyla görmek ve gördüğünün farkına varmak, hakikati batıldan
tefrîk etmek, sağlamı çürükden, yaldızı altundan temyîz eylemek cümlemiz için bir vacîbdir. Binaenaleyh insan tefekkürâta gençliğinde başlamalıdır.
İstikbâl en çok ve en doğru düşünen milletlerindir. Zira hakikate vâkıf
olmak, istemek ve düşünmeğe muktedir bulunmak istiklâliyetin birinci
hatvesidir.
Cümlemiz bu yolu tutalım. Takib edelim. Seneler mürûr etdikçe efkârı ulviyemiz sâyesinde metânetimiz, irâdemiz, iktidarımız dahi tezâyüd
etsin. Tefekkürâtımızın kıymeti husûle gelen semeresinden zâhir olur.
Tefekkürâtın en âlisi, bize neşât, şefkat, cesâret ve sadakat bahş edenleridir. Yani bizi daha müşfik, daha iyi, daha cesûr ve daha vakûr kılanlarıdır.
Kendi fikriniz için metin ve müdekkik bulununuz.
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[150] Âherinkiler için uhuvvetkârâne olunuz. Fikrimizi, hissimizi
beyân etmekden asla ictinâb eylemeyelim. İtikâdımızı her kimin
önünde olursa olsun ibrâz edelim. Bu tefekkürâtı kesb edinceye kadar
ne derece zahmet, zaman sarf etdiğimizi düşünsek, ma’nen ve maddeten her vakit, her yerde ve herkesin önünde cesur olmakdan kendimizi
alamazdık.
İnsan bilmediği şeylere daha suhûletle, daha tamamiyyetle hüküm verir.
Bu haslet-i mezmûmeden uzak olalım. Zira bu sebeble bilmeksizin, istemeyerek ne kadar kişileri ıztırâba dûçâr edebiliriz.
Zâtımız için tarafgirli bulunuyorsak âher için serbest olalım.
İtikadınız bulunmayan bir şeyde ümidiniz dahi olmaz. İktisâb-ı ümîde
hemen çalışınız. Zira insanın ümidsiz ta’ayyüş etmesi mümkün değildir.
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[151] Efkârın pâk olmasına ihtisâsâtınızın saf ve hayâletinizin âli bulunmasına gayret ediniz. Tabiî derhal muvaffakıyet hâsıl olmaz. Fakat
sebât ediniz. Ne kadar çabalarsanız meziyetiniz o derece daha ehemmiyetli ve mesrûriyet-i zâtiyeniz o mertebe daha kıymetli olur.
Hayatınızdan usanmayınız. Size meşakkat, müşkilât irâ’e ederse bile
bıkmayınız ve hiddet izhâr etmeyiniz.
Dehrin sitemlerine, feleğin kahrına tahammül bizim için her ne kadar
müşkil bulunursa da yine bizden daha sitem-dîde, daha ziyâde rencîde,
daha mazlûm bir hâl ve mevki’de bulunanları tefekkür ile kendi hâlimize hamd ü tecellimize sabr edelim.
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[152] İNSANİYET
İnsaniyet! Bu kelime telaffuz edildiği zaman hayâlhâne-i tasavvurunuzda nisbet ve nihayetsiz insanlar tecessüm etmez mi? Bu sözün manası ne kadar vâsi’dir! Her millete, her memlekete, her dine hâsılı bütün
kâinata şümûlü olabilir.
Bir tarafda gayet âkil, kâmil ve asrımızın medeniyetiyle her husûsda
mütemeddin bir kimse farz ediniz. Diğer tarafda dahi ümmî, âciz ve
sahraların bütün vahşetiyle mütevahhiş bir şahıs tasavvur eyleyiniz. Bu
iki zatın nokta-i ittisalları ise biribirlerinden ne mertebe uzak olur ve ne
derecelerde aralarında muhalefet bulunur. Hatta biri ne kadar nâzik, diğeri ne derece kaba olursa yine bu iki mahlûk ya bir seyâhat esnâsında
veya bir felâket zamanında yekdiğerine meyl eder ve çözülmez bağlar
ile bağlı bulunurlar.
İnsaniyeti seven bir kimse, her ne olursa olsun
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[153] ve hangi milletden ma’dûd bulunursa bulunsun âherle yine muamelesini daima hakkaniyet ve istikamet dairesi dâhilinde icrâ eder. Karşısındaki gerek Hristiyan ve gerek Yahudi olsun evvelâ kendisi gibi insan bulunduklarını asla hatırından çıkarmayıp ülfet üzre bulunmalıdır.
İnsaniyet, sahib-i his olmak, iyiliği sevmek ve ulviyete rağbetle cân u
gönülden insanlara muhalefetden ictinâb ederek ma’işet etmek demekdir. Bu cihanda bizi yekdiğerimizden ayıran, tefrîk ve temyîz eden şey
münâfi-i şahsiye gözeterek şehevât-ı nefsâniyemize meyl, nefret ve
i’tisâfla biribirimizi ezmek arzusudur.
İnsanlar yekdiğerini ihvân nazarıyla telakki edeceklerine bedel, bir vatanın çocukları oldukları hâlde yine muamelelerini karındaş değil, âdetâ
düşman gibi icra eylemeleri hilâf-ı mürüvvetdir.
İnsaniyet, nice mütemeddin milletler için hâlâ bir lafdan ibâretdir. Bu
sözü hâlâ bulutlar, tereddüdler ve zulmetler
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[154] ihâta etmekdedir.
İnsaniyetin manâsına kâmilen vâkıf olup da hayatını lâyıkıyla imrâr
edenler ne kadar nâdirâtdan addedilirler.
Bir “Milyoner”in hikâyesini okumuşdum. Bir ibret dersi olabilir fikriyle şuraya kayd ediyorum. Bu “Milyoner” bir gün şedîd bir hummaya
dûçâr olup aylarla esir-i firâş kalır. Uzun bir müddet sonra tabibler derdine bir dermân bulurlarsa da za’fiyeti o mertebe ziyâde olmuş ki zavallı adam gün-be-gün daha ziyâde kuvvetsiz kalmış ve nihâyet tabibin
birisi bir şey teklif etmişdir. O da hastanın bir damarı açılarak gayet
kuvvetli bir kimsenin kanı şırınga edilirse hasta derhâl i’âde-i âfiyet
edeceğine karar vermesi olmuşdur. Böyle bir teklifi kabul edecekler her
ne kadar az bulunursa da yine içlerinden birisi çıkarak, soğukkanla kolunu uzatmış ve “Bir kimse, insaniyete hizmet edebileceğine emin
olursa o fiilden asla ictinâb etmemelidir.” Cevabıyla ameliyata hazırlanmışdır.
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[155] “Milyoner” de o günden itibaren hastalığından necât bulmağa
başlamışdır. İnsaniyet, bir nokta-i ittisâldir. Kalbleri celb ile kendisine
bağlar.
İnsaniyet hakkında ne kadar kurbanlar veriliyor ve insaniyet uğurunda
ne mertebe fedâkârlıklar vücûda geliyor.
Âhere meyliniz olursa, tabiî o da sizden hoşlanacakdır. Tahkîr ederek
uzak durursanız o da sizden nefret eder. İşte insanların beyninde
muhâlefet böyle vukû bulur. Cümlemiz dünyamıza sevmek ve sevilmek
için gelmişiz. İkrâh etmek için yaradılmamışız.
İnsan haberi olmaksızın sevebilir. Fakat ikrâh etmek, daima biraz müşkilâta uğrar. Hayat-ı benî beşer cümleye cesîm bir mekteb bulunuyor ve
karîblerden ba’idlere sevk eylediği gibi, mechûllerden ma’lûmlara da
götürüyor. Ailemiz bizim ilk terbiyehânemizdir. Bizi milletimiz için
büyütür. Ba’de milletimiz de
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[156] bizi insaniyete hazırlar.
Sâkin ve rûzgârsız bir günde denizin yüzünde hiçbir yelkenli gemiye
dikkat eylediğiniz oldu mu? Gemi hareket etmeyerek bir noktada sâbit
kalır ve yelkenler nasıl bir gevşeklikle direklere sarılmış bir hâlde durur. Ancak rûzgâr, ne kadar hafif olursa olsun, esmeğe başlar ise evvelâ
âheste âheste yelkenler kabarır, ba’de gemi yürümeğe başlar ve mesâfesini kat’ edebilir. İşte cümlemiz bu gemilere müşâbihiz. Kalbimizi
tahrîk etdirecek muhabbetden hâlî bulunduğumuz anda derhâl her şeyden âciz kalırız. Bir rûzgâra muhtaç oluruz.
İşte sevmek hissini kesb ve tekmîl etmeğe çalışalım. Bu haslet-i cemîle
şâyed bizde mevcûd değil ise Hayatımızın saadeti için elzem olduğundan Cenâb-ı Bârîden bunu istemeliyiz. Zira bu sıfat bizim için bir definedir. Hatta definelerin en âlîsi addedilir. Hulkumuz bu hisden mücerred ise bütün hasletlerimiz akîm ve cümle isti’dâdımız bir şeye yaramaz.
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[157] Bir insan ne mertebe selim, akil ve muktedir olur ve ne derece bir
idâreye ve metânete mâlik bulunur ise bulunsun yüreğinde hiss-i şefkat
olmazsa o kadar iyi huyları ne işine yarayabilir?
Dindâr ve fâzıl olsun, muntazam ve vakûr bulunsun, yüreği bâtıl ve
hissi denî ise böyle ve bu kadar fazl, vakar ve din kendisini bir selâmete
isâl edebilir mi?
Fazileti kendisini bir tarik-i müstakime takrîb etdirir mi? Hâsılı insaniyeti sevmek, insanları sevmek demekdir. Yekdiğerinizi ihvân gibi seviniz. İnsanlar biribirlerini ikrâh, iğfâl etdiklerinden dolayı dünyanın bütün fenâlıkları tevellüd etmişdir.
İnsân ebeveynine itaat etmek için onları sevmelidir. Zira onlar çocuklarını terbiye etdikleri sevdiklerindendir. Hâcegânın, şakirdânın kusurlarını afv veya gülüşlerini tashîh eylemeleri yine onları sevdiklerindendir. Hastalara iyi
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[158] bakmak için tabâbete yine muhabbet lazımdır. Muhabbetsiz ve
şefkatsiz hayat soğuk, hod-bîn, menfaatsiz ve istifâdesiz bir Hayatdır.
Şefkatin yardımıyla müşkiller hallolur. Güçlükler teshil edilir. Hayat
latîf görünür. Zulmetler tenvîr eder. Meşakkatler bile rahatlara tebeddül
eyler. Şefkatin ne kadar azim bir kuvvet olduğunu tamamen tefekkür ve
tasavvur edebileydik. Onsuz cehennem kalan cihânımızı derhâl bir cennete tebdîl eylerdik.
Sevmek mes’ûd eder. İkrâh etmek ise bedbaht kılar. İnsanın en şedîd
düşmanı yine kendi hod-binliğidir. Hayatını zehirler, muhîtini tazyik ve
zâtını esîr eder.
Mürüvvete gençliğimizde başlayalım, insaniyeti iyice öğrenelim. Yalnız kendi menfaatimizi düşünmeyerek bütün insaniyeti, cihânı ve
kâinatı cân u gönülden sevmeğe çalışalım.

SON
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[158] FİHRİST
SAHİFE
1

Takdime

2

Hasbihâl

3

Tehzîb-i Ahlâkdan Maksad

13

Ben neyim?

22

Menzil

24

Aile

29

Vicdân

35

İştiğâl

41

Sabır

42

Vatan

50

Terakki

55

Neşât

59

Adâlet

65

Hüsn-i Tertîb
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[159] 70

Merhamet

74

Mihnet

79

Mübâreze-i Hayat – Tenâzû-i Bekâ

83

Hürmet

87

İttihad

91

Meveddet

97

Mektebi İkmâlden Sonra

103

Hayat ve İnsanlar

108

Hayata Hürmet

114

Nizâm tertipsizlik

117

İktisâd ve İsrâf

121

Borç

125

Gâye-i Emel

133

Olmak ve Görünmek

137

Nefse Hükm

143

Hakîkate Hürmet
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[160] 147
152

Efkâr ve İ’tikâd
İnsâniyet
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Osmanlı kültür ve �ikir dünyasının Mısır’da yansıyan birikimi içinde
edebiyat önemli bir yer tutmaktadır. Osmanlı asıllı idarecilerin
hüküm sürdüğü Kahire sarayında edebiyat alanında değerli
şahsiyetler yetişmiştir. Bu şahsiyetlerden birisi de Prenses Kadriye
Hüseyin’dir. Kültürel değerlerin korunması ve yozlaşmanın önüne
geçilebilmesi için toplumun ahlâk eğitimine önem verilmesi
gerektiğini düşünen Prenses Kadriye Hüseyin, Mehâsin-i Hayat’ı
bu maksatla yazmıştır. Eserinde okuyucuyu sıkmadan, akıcı bir
üslupla seçtiği kavramları açıklama yoluna gitmiştir. Bu çalışmada
Kadriye Hüseyin’in hayatı ve eserleri hakkında verilen bilgilerin
yanı sıra Mehâsin-i Hayat’ın Osmanlı har�li orijinal metni ile Latin
har�li metni de yer almaktadır
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