
U n îv ı_rw (-^ .;

' ^ Y ^ ' ,  £■ L  s * y ı  A, ( " j u Z D o L ^ ^ . u - U

V A IID ETÎ’NİN SAD-KELİM E-İ H AZRET-İ 

MURTAZÂ TERCÜM ESİ

Adcın CEYHAN *

Özet
B ilindiği g ib i, Hz.Ali, ilim, irfan, cömertlik, iffet, kahram an lık  g ib i - 

esasen  Islâm  'dan ö n cek i Arap, F ars  ve Tiirk kültüründe d e fa z ile t  sayıldığı 
söy len eb ilecek - b ir  ç o k  m eziyeti dolayısıyla Ahi fiitiivveln am elerinde "pir" ve 
"baş f e t a ” o la ra k  k ab u l ve takdim edilen şahsiyetlerden  biridir. 
Fütiivvetnam elerde H z.Ali'ye -b ir kısmı sah ih  kay n ak larla  teyit ve ispat 
edilem eyen- b ir h ay li f ii l ,  m enkıbe ve vecize d e  isnat edilir. Bu 
nizam nam elerde um umî o la ra k  bütün yiğitler ve hususî o la ra k  da  çeşitli 
m eslek sah ip lerin in  hayatları boyunca riayetleri şart koşu lan  ah lâk î 
esas larla  Hz.Ali tarafın dan  söylendiğ i rivayet edilm iş bazı söz leri derley ici 
eserlerd e ifa d e  ve telkin ed ilen  fikirlerin  tam bir uygunluk arz ettiği 
görülm ektedir.

O kuyacağın ız y a z ıd a  önce on altıncı asır Türk şa irlerin den  olduğu  
tahmin ed ilen  V ah d eti’nin Hz.Ali y e  ait yiiz A rapça  söziin naznıcn tercüm esi 
konusundaki e s er i h akk ın d a  bilg i verilmekle, son ra  tanıtılan ve incelenen  
çevirinin m etni sunulm aktadır.

A n ah ta r  K e lim e le r : Vahdeti, AH, Sad-Kelim e.

* Doç. Dr., Celal Bayar Üniversitesi Fcıı Edebiyat Fakültesi Titrk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü, MANİSA. ccyhanadem@hotmai! jom
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Abstrııct
In l/ıis article, iıfo rm alion  about Vahdeti, oıte o f  the si.xleenth 

Century Turkish p o e t  is provided. Aftenvards, his p o e t ic  translation oj"Caliph 
Ali's Hundred-Scıing is introduced.

K ey IVords: Vahdeti, Ali, Sad-Kelim e.

Hz.Aü'nin yiiz sözünü Türkçe’ye nazmen çeviren 
şairlerimizden biri de Vahdetî’dir. Tercümesinin mensur 
başlangıcında Ali Paşa’nın sadrazamlığa getirilişinden bahseden ve 
onu “Âsaf-ı zaman kâ'im-i makâm-ı Hazret-i Sultân Süleyman. . . ” 
diyerek öven Vahdetî’nin, on altıncı asır Osmanlı şairlerinden biri 
olduğu anlaşılıyor. “Semiz”, “Seınîn” gibi sıfatlarla tanınan Ali Paşa 
(ö.972/1565), 968/1561 yılında vezir-i azam olduğuna göre, burada 
adı geçen Sultan Süleyman, Kanunî’dir. Şairin işaret ettiğimiz 
cümlelerinden yalnız yaşadığı çağı değil, eserini yazdığı zamanı da 
öğrenme imkânı buluyoruz: Hz.Ali’nin yüz sözünü Ali Paşa’mn 
sadarete getirildiği tarihte (Şevval 968/Tenunuz 1561) tercümeye 
başlayan şair, kitabını bunu takip eden günlerde tamamlamıştır.

Vahdetî’nin Hüviyeti

Tezkirelerimizde “Vahdeti” mahlasını almış çeşitli şairler 
hakkında sınırlı bazı bilgiler var (İpekten vd. 1988: 513-514); fakat 
"Terciiıne-i Sacl-Kelime-i H azret-i Mıırtazâ" sahibi Vahdetî’nin bu 
sanatkârlardan hangisi olduğu konusunda malûmat yoktur. Arz 
ettiğimiz ipuçları sayesinde Vahdetî’nin on altıncı asırda, Kanunî 
Sultan Süleyman devrinde yaşayan adamlardan biri olduğunu 
anlamakla birlikte, eserinde kendisini aynı çağda hayatta bulunan ve 
aynı mahlası kullanan diğer şairlerden ayırmamızı sağlayacak bir 
işurete, maalesef, rastlayanındık.

Biyografik kaynaklarımızdan öğrendiğimize göre, on altıncı 
asırda şiirlerinde “Vahdetî” mahlasını kullanan birkaç şair vardır: 
Anadolu saltasında ilk şuara tezkiresini yazan ve kendisi de divan 
sahibi bir sanatkâr olan Edirneli Sehî Beğ (ö.955/1548)’ in 
945/1538 ’de tamamladığını bildirdiği, ancak bunu takip eden yıllarda 
da bazı ilâveler yaptığı Iletjt-Behi.şt'm\n şiir sanatına yeni başlayan
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gençlere ayırdığı sekizinci tabakasında Vahdctî mahlaslı bir şairden 
de bahsedilir: “Vahdeti, Rûmili’nden Mağalkara nâm kasabadandım 
İsmi Muşlihü’d-dîn’dür. Elıl-i ‘ilm tâ’ifesindendür. Fâzıl ve fenn-i 
şi‘rde kâmil ehliyyet ile ma‘rûf ve kemâl-i ma'rifet ile mevşûf hayli 
selâmet-i tabM ve istikâmet-i zihni var nâzik kimesnedür.” 
Şiirlerinden birkaç beyit örnek olarak verilen Vahdetî’nin, Heşt- 
Behişt' in yazılışına “tabakâtü’l-ebrâr”(947/l 540-41) diye tarih 
söylediği de aynı yerde bildirilmektedir.(Schî Beğ, yz.: 53a-b).

Bağdatlı Ahdî (ö. 1002/1593-94)’nin Gülşen-i Ş u a râ ’ sı, 
Kafzâde Fâizî (Ö.1031/1622)’nin Zübcletü ’!-eş ’â r 'ı gibi 
tezkirelerimizden de on altıncı asırda “Valıdetî” mahlasını kullanan 
birkaç şair hakkında bilgi ediniyoruz: Bunlardan biri, aslen Bosna 
sancağındaki Yenipazar’dan olan Vahdetî’dir. Bosnalı Vahdetî, 
gençliğinde devrin âlimlerinden Fevri (ö.978/157l ) ’ye danişmend 
olmuş... Farsça bilenler arasında eşsiz sayılan ve yaratılış itibariyle 
nazmı seven Vahdetî, kitabet mesleğine girerek zamanın beylerine 
divan kâtibi olmuştur. Daha sonra bir sebeple yalnızlık köşesine 
çekilme isteği duyan şair, dervişlik yoluna koyulmuş ve Fazlullâh-ı 
Hıırûfî (ö.796/1394)’nin izini takip etmiştir. 986/1578 yılında 
Bağdad’a gidip büyük imamları(n kabirlerini) ziyaret eden Vahdetî, 
bundan sonra Basra’ya yerleşmiş ve orada vazifeli bulunan Mehmed 
Paşa’ya divan kâtibi olmuştur. Mehmed Paşa’yla yine Anadolu’ya 
dönen Vahdetî, çevresinde “Mül!ıid”(Ehl-i Sünnet ve Cemaat 
mezhebinden olmayan, doğru yoldan sapmış) namıyla tanınmışır. Ona 
bu sıfatın verilmesinin sebebi, tahminimize göre, Fazlııllâh-ı Hurûfî 
takipçilerinden olmasıdır. Şiir söyleme konusundaki kabiliyeti, 
bilhassa yo! arkadaşları arasında bilinen Vahdetî-i Bosnevî, 
1007/1598-99 yılında Ereğli’de ölmüştür.

On altıncı asırda “Vahdetî” mahlasını kullanan şairlerimizden 
biri de İstanbullu Vahdetî’dir. Bu Vahdetî, önceleri yalnızlık ve 
kanaat köşesini seçerek gece gündüz okuyup yazma isteğiyle Zarifi 
Masan Efendi(ö.977/1569)’nin tekkesine komşu olmuş ve onun her 
hizmetini yerine getirmeye çalışmıştır. Rumclihisart’nda bulunan 
Boğaz Hisarı’ndaki Ali Baba zaviyesi şeyhi olan Masan Efendi, tefsir, 
hadis ve M esnevî okutur; aynı zamanda üç dilde şiirler de yazardı. 
Meşhur şeyh İbrahim Gülşenî, 935/1528-29 yılında Kanunî Sultan 
Süleyman’ ın davetiyle İstanbul’a geldiğinde, sadrazam Rüstenı 
Paşa’nın payitahtta bir halifesini bırakması ricası üzerine, onu



kendisine halife olarak tayin etmişti. 957/155ü yılında arkadaşı Şeyh 
Karamanlı I-Iamza, dine aykırı bazı taşkın sözler söylediği 
suçlamasıyla ortadan kaldırıldığında, Zarifi Haşan Efendi, Nakşbendî 
şeyhi Mahn̂ .ud Efendi’nin müridi olmak suretiyle gizlenmişti. 
(Nev îzâdc /Stâyî 1268: 201). Babası, padişahın makbulleri arasında 
yer alan Vahdeti, sipahi oğlanı böliiğiindcykcn, bölük ağası olmak 
isteğiyle Yemen vilâyetine gitti. Kendisiyle aynı devirde yaşayan 
Ahdî nin anlattığına göre, o, Arapça ve Farsça bilen, lıcy’cl ve ııiicıım 
ilimlerine (astronomi ve astrolojiye) de vâkıf bir adamdı. Şiir 
saııatuıda kabiliyetli olan Valıdetî’nin manzumeleri, gönlünün 
dertleşmesi tarzındadır.

Kafzâde Fâizî Tezkiresi’nde “Vahdetî-i Bağdadî” mahlaslı bir 
şairin adı daha anılarak şiirlerinden pek az miktarda örnek verilmiştir. 
Devrin meşhur alim, şair ve yazarlarından Ncv‘î Efendi’nin vefatı 
üzerine söylediği tarihten (Nevfiznde Atâyî 1268: 421) Vahdetî-i 
Bağdâdî’nin 1007/1599 yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır. 
NePî nin haklarında hicviyeler söylediği şairler arasında adına 
rastlanan Vahdetî’nin de Bağdatlı Vahdeti olabileceğini (Saffet Sıdkı 
1943: 64-67) düşünüyoruz. Ancak elimizde bulunan Sctcl-Kalinıc-i 

H azret-i Mu'rtazd tercümesinin on altıncı asrın ikinci yarısında 
“Valıdctî” mahlasını kullanan şairlerimizden hangisine ait olduğunu 
söylemek, -şimdiki bilgilerimiz itibariyle- mümkün görünmemektedir.

Şairin seçtiği “Valıdctî” mahlası, onun bu eserini yazdığı 
sırada yalnız veya bekâr yahut Allah’ ın birliğine bağlılığı şiar 
edinmiş, bazı tasavvufi temayüllere sahip, belki de böyle bir yola 
mensup olduğunu düşündürüyor. Andığımız ihtimallerden iiki, 
tasavvufi bir yola girmiş kâmil bir insanın ihtiyacını, yoksulluğunu 
mevki sahiplerine arz etmeyecek kadar tok gözlü, kanaatkar olması 
gerektiği hatırlanırsa, İkincisine göre biraz daha kuvvetli 
görünüyor...“Kişinin yalnızlığı, kötü arkadaştan hayırlıdır”

mealindeki Jl t-_ Ĵl vccizesine ait kıt’asmda

hem kendi mahlasını, hem de bu kelimenin yalnızlık ve birlik 
manalarını kast ederek yazdığı söylenebilecek şu mısralar, şairin 
mizacı, medenî hâli ve meşrebi hakkında bir ipucu sayılmaya 
müsaittir:
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“Hcm-nişln olmadan cdâniylc 

Vahdeti yegdür ûdemün tahkik 

Künc-i ‘uzletde ol fcrâğatda 

Olma zinhar crâzil ile refik”

[(Ey Vahdeti), doğrusu, insanın yalnızlığı, alçak kimselerle 
beraber oturmasından daha iyidir... Öyleyse, her şeyden vazgeçip 
yalnızlık köşesine çekil!.. Rezillerle arkadaş olma sakın!.].

Vahdetî’nin elimizde bulunan tercümesi, onun Türkçe’den 
başka, Arapça ve Farsça bildiğini, aruz, kafiye, nazım şekilleri, söz 
sanatları gibi şiire dair malûmatı edindiğini, hadis, tefsir, siyer ve 
diğer İslâmî ilimlere de aşina olduğunu göstermektedir.

Eseri

Vahdetî’nin elimizde bulunan eserinin üç kısımdan ibaret 
olduğu söylenebilir: 1. Tercümesini hangi şartlar altında, ne zaman ve 
niçin meydana getirdiğini anlatan mensur başlangıç, 2. Hz. Ali’ye ait 
yüz Arapça sözün ikişer beyitli kıt’alar hâlinde Türkçe’ye çevrilmesi, 
3. Kitabını tamamlamaktan duyduğu şükranı, eserinin kendisi için 
hayırla anılma vesilesi olma dileğini ve görülebilecek hatalarının 
bağışlanması ricasını anlatan mesnevî şeklinde kısa bir sonuç.

Şair, sözlerine, bazı seleflerinin manzum eserlerinde de 
görüldüğü gibi, K u r'an ’ın başında bulunan besmeleyi överek başlıyor. 
Aruzun “mijfteilün müfteilün fâilün” kalıbıyla yazılan bu beyitlerden 
sonra, hamd, salât, Hz.Peygamber’in sahabeleri, bilhassa dört 
halifenin övgüsü, Sadrazam Ali Paşa methiyesi, eserin meydana 
getiriliş sebebi lıakkındaki mensur bahisler geliyor: Şair, mahlûkların 
Yaratıcı’sıııa hamd ve var ettiklerinin rızıklnrını veren Allah’a şükrün 
ardından, “Sad-Kelimc” gibi eserin konusunu okuyucuya sezdirecek 
sözlerle “Scyyidü’I-mürsclîn” (Peygamberlerin Efendisi 
1 Iz.Muhaınmcd) için salât ii selâm ediyor. Tanınmış Arap şairi Bûsirî 
(ö .695/1290?)’ııin İslâm tarihinde Hz.Mııhammed hakkında yazılmış 
itaatlerin en meşhurlarından biri olan K aside-i Bürde'sm m  bir beytini 
de bu arada hatırlayıp iktibas eden mütercim, sözü Hz.Peygamber’in 
arkadaşları, bilhassa “Çâr-yâr-i güzîn” (Dört seçkin dost) sıfatıyla 
andığı ilk dört halifesinin İslâm dinindeki yerine getiriyor:
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İslâmiyet’in en hayırlı mensupları olan bu insanların lıer biri, dinin 
kutbu, halkın dayanak noktası, sağlam bilgi ve inanç sahibi, hidayet 
zirvesinin yıldızıdır. “Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine tâbi 
olursanız, doğru yolu bulursunuz” hadisi, onların hepsinin 
aydınlıklarını gösteren veciz bir sözdür. Bununla birlikte, 
Hz.Peygaınber’ in yakınları içinde Hz.Ali’nin ayrı bir yeri ve büyük 
bir değeri vardır. “Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır” hadisi, 
Allah’ ın aslanı, yiğitlerin şahı, Hayber Kalesi’niıı kapısını yok edici, 
şer ve fesat hayallerini kesici, I le l  etd kelimeleriyle başlayan İnsan 
Suresi’ndeki bazı ayetlerin iniş vesilesi, L â  fetû  (Ali’den başka yiğit, 
Ziilfikar’dan başka kılıç yoktur!) sözünün doğruluğunu ispat edici 
olan o zatın şanının büyüklüğüne ve mevkiinin yüksekliğine açık bir 
delildir...

Eserin konusunu okuyucuya sezdiren bu cümlelerden sonra, 
şair, telif sebebini anlatmaya başlıyor: (Hz.Ali’ııin) ayağı toprağı 
hizmetçilerinin en kiiçüğii, yani gamlı, kederli Vahdeti, yalnızlık ve 
zahmet köşesinde, zamanın zorluklarından ve feleğin hilelerinden 
şaşkın bir vaziyette, Allah’ ın emrini beklemekteyken, melek gibi bir 
adamın sadrazam olduğunu öğrenmiş; bu haberi büyük bir sevinç ve 
ümitle karşılamıştır. Çünkü o cömert zatın varlığı, dünya ve din 
saadetinin sermayesi, kanun ve nizamları dayanıklıdır... Kapısı, 
ihtiyaç sahipleriyle mağdurların sığınağıdır... Ali Paşa’yı cömertlik, 
adalet, insaf, temiz yaratılış, eksiksiz inanç gibi vasıflarıyla öven şair, 
onun lıüma derecesindeki gölgesinin bu yüksek devlet payesinde 
kıyamete kadar kalıcı olması için dua eder. Vahdetî’nin Ali Paşa’nm 
sadrazamlığına sevinerek onu metli etmesi, bir fayda temin etmek 
amacına matuf göstermelik bir beyan değil, gerçekten samimî bir 
heyecan eseri olabilir... Çünkü önceki sadrazam RCistem Paşa 
(ö.968/1561), Şehzade Mustafa’ mıı öldürülmesine sebebiyet vermek 
gibi bazı hileli icraatı dolayısıyla halkın ve askerin nefretini 
kazanmıştı.

İşte Ali Paşa’nın sadrazam olduğu günlerde -muhtemelen 
vazifesiyle alâkalı bir sebepten ötürü- ıztırap çeken şairimizin 
hatırına, hâlini bildirmek ve kalbinde bulunan şeyleri tınlatmak fikri 
gelmiştir. İşin sonucunun hayırlı olup olmayacağı konusunda istihare 
edince vc kıır’a çekince, herhalde iyiye yorduğu bir işnrel altlığı için, 
zevkle kendinden geçmiştir. 1 lz.Siilcyman Peygamber’in dirayetli 
veziri Asal gibi, Sultan Süleyman’ ın sadrazamı olan Ali Paşa ile
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Hz.AIİ arasında çeşitli yönlerden benzerlikler bulmuştur. Bundan 
dolayı, rahmet denizinden yardım dileyerek Hz.Ali’nin yüz sözünü 
çevirmeye başlamış; böylece Hz. Pcygamber’ in damadı ve amcası 
oğlunu, kendi dileği için şefaatçi etmiştir...

Bu başlangıç kısmından anlaşıldığına göre, şair, Ali Paşa’yla 
arasında bazı bakımlardan alâka bulduğu Hz.Ali’nin sözlerini tercüme 
ederek yeni sadrazamın ihsan ve iltifatına erişmek istemekte... Ali 
Paşa’yla Hz.AIİ arasında lafzî alâkadan, yani isim ayniliğinden başka, 
manevî yönlerden de benzerlikler bulmaktadır; Onun sadrazamı 
överken kullandığı “mcnba‘-ı mekârim ü me‘âlî-âyln yenbü‘-ı ‘adalet 
‘âlı-menzilet Âşaf-naşfet şâfi-karîhat pâk-‘akîdet ‘âlim ü ‘âmil ‘âdil ü 
kâmil...” gibi sıfatlardan, Semiz Ali Paşa’yı cömert, adil, insaflı, 
temiz tabiatlı, hilesiz, halis inançlı, alim, ilmiyle amel edici, kâmil 
oluşu bakımından Hz.Ali’ye benzettiği anlaşılıyor.' Sadrazam Ali 
Paşa’nm, nüktedanlığı ve şişmanlığı yönünden de latifeyi sevdiği 
bilinen ve bedenen bir miktar semizliğe meyilli olduğu rivayet edilen 
Hz. Ali’ye beıızetildiği söylenebilir.

Bu mensur başlangıçtan sonra, Vahdetî, Hz. Ali vecizeleri 
arasından seçtiği yüz sözü, hafif bahrinin “feilâtiin mefâilün feiliin” 
kalıbıyla Tiirkçeye tercüme etmiştir. Onun çevirdiği yüz sözden bir 
kısmı, meşhur Arap yazarı Câhız (ö.255/869)’ ın derlediği M ie 
K elim e'de, bir kısmı Ebû Alî Tabersî (ö.548/1154) tarafından 
toplandığı rivayet edilen N esn i'l-îeâ lî’de, bir kısmı da N ehcii'l- 
belû ga 'da bulunan vecizelerdendir. Bilindiği gibi, N eh cü ’l-belâga, 
Hz.Ali’nin bazı hitabe, mektup, vasiyet ve vecizclerini içine alan bir 
eser olup Şerif Radî (359-406/969-1015) tarafından hazırlanmıştır.

Şair, meselleri Arap elifbasına göre sıralamış ve iki bey iti i 
kıt’alar hâlinde Türkçe’ye çevirmiştir. Valıdetî’nin tercüme tarzı 
hakkında bir fikir vermek için bazı kıt’alarını nakledelim:

j j  jJl j l v d A p I

“fiylcscn bir günâhı sen nâ-gâlı 

Tcvbc kıl Hakk’a çok niyaz eyle

1 Ali l’aşa'nm şahsiydi lık. bilgi ve fikir edinmek için bkz. Osınanzflde Tû’ib 
Ahmed 1271: 32; Busbecg 173; Gökbilgin 1950: 341-342.
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Cümle ‘aybun eşeddidür ısrar 

Sen muşırr olma ihtiraz eyle."(101 a).

[Ansızın bir günah işlesen, hemen tevbe et, Allah’a çok 
yalvar... Bütün kusurların cıı büyüğü, hatada ısrar etmektir. Aman, 
günah işlemede ısrar etmekten sakın!.].

* jjLajl J2jıS\ J}j>\

“Âdemün gayet ahmakı şâhum 

Oldı dünyâda efkar-i fukara 

Ahmaku’l-humk diyü buyurmuşdur 

Fakr içün yine server-i‘ulemâ." (1 02b).

[Efendim, dünyada fakirlerin en fakiri, adamın gayet ahmak 
olanıdır... Yine âlimlerin reisi (H/..AIİ), fakirlik için “ahmaklığın en 
ahmaklığı” diye buyurmuştur..].

y *  u ~l\ J  JA ^ Jj\  J~XJ

“Çok olur şüretâ ba'îd âdem 

Sana gayet karîb olur düdc[n]

Bana me’nüs olan ğarlb ü lebîb 

Hoş gelür hîş olan şu câhilden."(105b).

[Çok olur ki, şeklen uzak olan adam, sana gayet yakın olur, 
can ü gönülden... Nitekim alışık ve arkadaş olduğum yabancı, fakat 
akilli bir adam, bana cahii akrabadan daha hoş gelir..].

Vahdelî’nin örnek olarak naklettiğimiz şu kıt’ahırı, zannederiz 
ki, onun Arapça vccizeleri doğru anladığını ve başarılı sayılabilecek 
surette Türk diline çevirdiğini göstermeye yeter. Şairimizin 
tercümesinin sonunda mesnevi şeklindeki manzumesinde eseri 
hakkında ifade ettiği “Umaraın belki ola hayr-ı halef Yâd olunanı 
anunla hem-çü selef’ dileği, kendisinin Hz.Ali vecizelcrinc ait önceki 
ilim mirasından haberdar olduğunu akla getirmekte... Bazı kıt’aları, 
onun 910/1504-1505 yılında N esrü'l-kâlî'yi Türkçe’ye nazmen 
tercüme eden Mâtemî’nin eserinden faydalanmış olabileceğini 
düşündürmektedir. Meselâ, Mâtcmî’niıı:
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“01 kişinün ki yok durur edebi

‘Ukalânun katında mecnûndur

Zehebinden ne hâsıl olur ana

Tutalum varlıkda Kârün’dur”(Mâtcmî yz.: 151b)

[Edebi olmayan kimse, akıllı insanların katında delidir. Farz edelim 
varlıkta Karun gibi olsa da onun altınından ne çıkar?!] şeklinde

çevirdiği er" sözünü, Vahdet! şöyle tercüme
etmiştir:

“Edebi âdemim hayırlu olur 

Mâl-i Karun’a mâlik olmakdan 

Kesb-i âdâb ü ‘ilm-i hikmet yeg 

Cem‘-i emvale sâlik olmakdan."(101 a).

Valıdctî’nin aynı vecizeniıı tercümesine ait kıt’asında, edebin 
maldan hayırlı olduğu konusunda, selefi gibi, Karun misalini 
zikretmesi, dikkat çekici bir benzerliktir... Vahdetî’nin eserinde

Jİ*Jl j lil sözünün tercümesi olmak üzere yazdığı

kıt’anın (Bk. 101b), yanlışlıkla Şeyhülislâm Kcmalpaşazâdc (Saraç 
1999:136) ve Şeyhülislâm Yahya Efendi’ye (Ertem 1995: 275) nispet 
edildiği görülmektedir.

Vahdetî’nin Hz. Ali’ye ait “Sad-Kelim e” arasında çevirdiği 
bazı cümlelerin, 1 Iz.Ecygamber’iıı hadisi olarak veya başka kişilere 
nispet edilerek rivayet edildiğine de rastlaıımaktadır. Meselâ, 
t 4 ç.j^Jı\ cümleleri, bazı
hadis kitaplarında “hadis” kaydıyla nakledilmekte;

aua, oı mj, .ou ujLaa jily (Ahmakın arkadaşlığından
sakın. Çünkü sana fayda vereyim derken zarar verir) sözü, Reşîdüddin 
Vatvat’ ın F a s lü ’l-hitâb nıin K elâm i ‘Ömer bin el-H attâb  adlı eseri 
gibi, bazı kaynaklarda Hz.Ömcr’e nispet edilmektedir. Eserin başında 
Sadrazam Ali Paşa’nın methinde bir noktadan sonra aşırıya kaçılması, 
tercüme metninde bazan sözün aslına pek uygun görünmeyen 
karşılıklar, yer yer rastlanan imaleler, birkaç kıt’adaki kafiye zayıflık 
ve yanlışları, gerçekte tek bir vecize olan
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c.Lip Y!
jÂ-ûJl Ĵ*>«-Jl

-*L>xj j  tl ĵLüİI byaJl ^ J~ ^ İ

cümlesinin iki ayrı özdeyiş gibi kabul edilip çevrilmek suretiyle mana 
değişikliğine uğratılması, eserin kusur sayılabilecek taraflarındandır. 
Bunların dışında tercüme umumiyeti itibarıyla muvaffak olmuş 
sayılabilir.

Şair, sonunda yazdığı kısa manzumede do eserinin kendisinin 
ardından hayırlı evlât misâli kalmasını, önce gelen büyükler gibi 
hayırla anılmaya vesile olmasını temenni ediyor:

“Hamdü li’llâh bu nâme-i nâml

Hayr ile buldı encamı

İbtidâ oldı zikr-i nâmunla 

Yine halın oldı hem ketumunla

Umaram belki ota hayr-ı halef 

Yâd olunanı anunla hemçü selef

Ola her kim kelâmuma nazır 

Lutf idüp ‘aybını ola satir

Kereminden du‘â-yı hayr ide hem 

Bu fakire ‘atâ-i hayr ide hem.”(109b).

[Allah’a şükür, bu şöhretli kitap hayırla son buldu... (Allahım, 
eserim), senin adını anmakla başladı, yine senin sözünle sona erdi. 
Umarım belki hayırla anılmamı sağlayacak (oğul misali) olur da önce 
gelenler gibi onunla hatırlanırım. Her kim sözüme bakarsa, lütfen 
onun kusurunu örtsün; asalet ve cömertliğinden hem hayır dua etsin, 
hem de bu (rahmete muhtaç olan) zavallıya faydalı bir bağışta 
bulunsun].
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Nüsha Tavsifi:

Vahdctî’nin Tercüme-i Sad-K elim e-i H azret-i M urtazâ  adlı 
eserinin tespit edebildiğimiz tek nüshası, Berlin Devlet 
Kütüphanesi’ndedir. Willıelm Pertsch, D ie titrkishen H andschriften  
d er K öniglichen  B ibliolhek zu Berlin  (Berlin Krallık Kütüphanesi 
Türkçe Yazmaları) katalogunda Valıdetî’nin bu eserini tavsif etmiş 
(Perlsch 1889: 418*7); ancak bahis konusu Tercüme-i S ad -K elim e-i 
H azret-i M urtazâ'nm  şairi Vahdctî’nin mahlasını fark etmemiştir. 
Agâh Sırrı Levend (1894-1978)’ in “Ümmet Çağında Ahlâk 
Kitaplarımız” adlı makalesinde “Bir nüshası bendeki yazmalar 
arasında” dediği Vahdetî’nin "Nazm-ı Sad-Kelim e-i H azret-i A lî"  adlı 
eseri (Levend 1963: 104), büyük bir ihtimalle bizim burada 
tanıttığımız tercüme olsa gerek. Ancak yazar tarafından sadece 
mahlası ve eserinin adı kaydedilen şairin tercümesinin tarihi, kime 
sunulduğu gibi hususlarda bilgi verilmediğinden, incelediğimiz 
Terciim e-i Sad-Keli/nc-i Hazret-i M urtazâ sahibi Valıdetî ile aynı kişi 
olup olmadıkları konusunda kesin bir hükme varmak istemiyoruz.

Söz konusu ettiğimiz nüsha, yukarıda ifade ettiğimiz gibi, 
Berlin Devlet Kütüphanesi (Staatsbibliothek zu Berlin) “Orient” 
(Doğu) bölümünde, Landberg 631 numaradadır. 22x14 ebadında olan 
ve nesih kalemiyle yazılan eserin her sayfasında 17 satır var. 
Tercümenin ne zaman ve kimin tarafından istinsah edildiğine dair her 
hangi bir kayda rastlamadık. Ancak mecmua içindeki eserlerin yazılış 
tarihlerine bakarak on sekizinci asırda kopya edildiğini söylemek 
mümkündür. Vahdetî’nin söz konusu tercümesi, beş hilye, bir kısa 
pendname, elli hadis ve muhtelif sayıda Arapça vecizelerin yer aldığı 
bir mecmuanın 98b-109b yaprakları arasında bulunmaktadır. Ib-I2a 
yaprakları boş bırakılmış olan mecmuada sırasıyla şu metinler var: 
1.12b-25a Salâhî’nin Hilye-i H aseneyn'i, 2. 25b-48b Hâkânî’nin 
H ilye’sı, 3. 48b-53b Ccvrî’nin H ilye-i Çûr-yâr-i Güzin'i, 4. 53b-57a 
“Günahkâr” mahlasını kullandığı anlaşılan bir şairin 1111/1699-1700  
yılında yazdığı Hilye-i Peygam ber'ı, 5. 57a-63a Neşâtî’nin Hilye-i 
Enbiyâ'sı, 6.63a-64b Azmî’nin Pendnâm e'si, 7.64b-75b Nevcvî’ııin 
derlediği kırk hadisle Zcyncddin Abdurrahmân’ın bunlara ilâve ettiği
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on hadis, 8.76a-98a Dört Malife’nin yüzer Arapça süzii, 9. 98a-b 
. Hz.Ali’nin haftanın belirli günlerinde yapılmasını tavsiye ettiği işlere 

dair sekiz beyti, 10. 98b-109b Vahdeti’ nin Tercüm e-i Sad-Kelüue-i 
Hazret-i Murtazû'sı, 1 1.109b-1 13b Hz.Ali’nin N esrü ’l-leâ li adı 
altında elifba sırasına göre derlenmiş Arapça vccizclcri.

Tercüm c-i Şad-K clim c-i Hazret-i Murtaza 

(98b) “lîi’.sıni’llâhi’r-ralımâııi’r-rahlın 

Nazm-ı lcâlî-i Beyân - 1  ‘Alîm 

Fâtiha-i nüsha-i hırz-ı Kerîm 

Kâşife-i ser-i KelSm -ı Kadim

Ba‘de ez-hamd-i Hâlik-ı mahlükât ve şükr-i razık-ı mevcüdât, 
şad-kclime-i dürüd-ı tahiyyât ve şad-hezâr teslîmât-ı nâmiyât-ı 
mütevâliyât -ki ‘ale’l-hulüd-ı vird-i mcvrüd-ı aşhâb-ı şühüd ve ‘ıkd-ı 
ma‘kûd-ı erbâb-ı vücüddur- çün dürer-i ğurer ve lc ’âll-i ezher ol 
merkad-i pak ü münevver u mutahhar-ı Seyyidü’l-mürselîn’e I.şâr ve 
ni.şâr olsun ki, lıurüf-ı mukatla‘âl-ı nazm-ı K u r ’ân ve âyfıt-ı 
ccvâmi‘ü’l-kclim-i mu‘ciz-bcyân-ı Ftırkâıı ‘ıılüvv-i şanına ve 
sümüvv-i ‘irfanına naşş-ı kâtı* ve bürhân-ı sâtı‘dur.

J  ĵA _/2jl )  J â JÂA

j l b u j^  j j  öLüT jb u  UAp  Jl

Ve dajıi ahyâr-ı dîn ve ebrâr-ı yakın çâr-yâr-i güzîn-i (99a) 
bâ-şafâ ve huiefa’-i şadr-nişln-i bârgâh-ı istifa üzerlerine olsun ki, her 
biri kujb-ı İslâm ve medâr-ı enam, mütemmim-i îmân ve hâvî-i Ikâıı, 
kevkeb-i zirve-i hidâyet ve neyyir-i burc-ı mıntıka-i felek-i vilâyet 
olup pua-Uîl ^ h a d î s i  envâr-ı zuhür ve
izhâr-ı nürlartna ‘umümen kelime-i câmia‘dur. ‘Ale’l-huşüş 

j  jvLJl İcjSa o şlr-i Yezdan ü Şâh-ı Merdân, kâmi‘-i 2 * 4

2 Bu, Busîrî’nin Hz. Peygamber hakkında yazdığı ve İslâm âleminde çok 
tanınmış Arapça K a sîd e- i B ü rd e’sm dz geçen bir beyittir.
2 [“Ashabım yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz” 
(İbn Abdilber, Cami'u Beychü'l-tlm, II, 91)].
4 ["Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır." Tirmizî, Mcnâkıb, 20],
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bab-ı kal‘a-i Haybcr vc katı‘-ı jıayâl-i fesâd ü şer, mehbit-i H el e tâ v c  
maşdük-ı LS fctS'rvsh ‘azîmü’ş-şanına bürhân-ı zahir vc şeref-i 
mekânına hüccct-i bâhirdür.

Pes, ekallü’l-huddem-i türâbü’l-kadcm, a ‘nl Vahdctl-i pür- 
gam, künc-i ‘uzletde vc zâviyc-i mihnctde şedâyid-i rüzgârdan vc 
ınekûyid-i çarh-ı gaddardan hayran ü lâ ya’kıl, bl-[scr] ü saman ü pâ- 
der-gil ınülcraşşıd-ı fcrınân-ı Siiblıân vc mütcrabbış-ı hükııı-i Sultân-ı 
kiin fckSıı (Beyt)

e.>j~=~ j .2 tjijc  -di Bu kalb-
i münkalib vc hâtır-ı muztarible ı j ^ l  y *  ^  öjiS” L ~ Jl j  ^  
rakş-zenân ve ser-gerdân iken, nâ-gâh (Beyt)

(JU  J ly-\  (99b)
j  j Z  viL j j j  muktezâsınca tcbâşlr-i

şubh-ı sa'âdet ufk-ı hidâyctdcn lâmi‘ vc tılâyi‘-i mihr-i devlet burc-ı 
‘adâlct[dcn] tali1 olup cihan plrüz, ‘âlem nür-ı nev-rüz zemin tâb-nâk
ii zaman ferah-nâk olup şadr-ı şadârctdc vc pâye-i vczârctdc bir zât-ı 
melckiyyü’s-şıfât ve şân-ı felekiyyü’s-simât şadr-nişîn oldı ki, vücüd- 
ı piir-cıidı scr-mûye-i devlct-i dünyâ vii din vc kavânln ii âyini ıncln-i 
mctlndür vc âsitânc-i siyâdet-âşiyânesi vc südde-i sa'âdet-kâşânesi 
melâz-ı mclhülTn vc mclce’-i mazlümln içün lıışn-ı haşlndür. Anuii 
devr-i ‘adlinde vc rüzgâr u ‘ahdinde ğubâr-ı ihtilâl vc gerd-i 
Ptilâliııdc çclırc-i emânî vü âmâl vc tal‘at-ı cPâl ü ahvâl pâk ü pâkizc 
vii tcmtâzc oldı. Ccmâhlr-i ‘a.şr ü mcşâhîr-i dehrün ratbü’l-lisânı vc 
vird-i zebanı (Beyt):

‘Nice demler mübtelâ iken bu dehrün kahrına 

Haındü li’llâh kim ‘Ali Paşa’nun irdük devrine’
dimek oldı.

Ol menba‘-ı mekârim ü me‘âll-âyln ycnbü‘-ı ‘adalet ‘âlî- 
nıenzilct Âşaf-naşfet şâfı-karlhat pâk-‘akîdct ‘âlim ü ‘âmil ‘âdil ü 
kâmil keyvân-rifat berclş-haşmet (100a) mirrlh-şavlet hürşld-şüret 
nâhld-‘i;ret ‘utârid-fıtnat kamer-tal‘at (Beyt):

ö j c A*** j  Oj C y\ ç»lol ^ y  j  oL« j  jliiâl

y. y y  Hemân Ccııâb-ı Vâhibü’l-âmâldcn nıutazarrı1 vc Hazret-i 
Zü’I-celâl ü cemâlden mütcvakkPdur ki, sâye-i hümâ-pâyesi bu paye-
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i hümâ-sâyeden ilâ-yevmü’l-kıyâmii’s-sâ’at vc sû‘atü’l-kıyam pây-dâr 
u ber-karâr ola. (Bcyt:) Sidre’den âmîn idüp dir dâ’imâ Rühu’l-emîn 
Bu du‘â(y)ı müstecâb it yâ Mucîbe’s-sâ’ilîn!..

Çün hâtif-i ğayb -ki sürüş-ı bl-‘aybdur vc şıdk-ı makali vc 
istikâmet-i hâli bl-reybdür- derün-ı cana nida vü künbed-i dimağı pür- 
şît ü şada kıldı ki, bu esnada hâlümi i‘lâm ve mâ fi’l-bâliimi ilhama 
elüme hâine alup hasb-i hâlüme ve iktidâr-ı makûlüme münâsib bir 
nâme imlâ vü inşâ idem. Çün kim bl-çâre bu kâra istihare vc bu 
niyyete kur‘a şaldum, Sâkî-i Kevser’den cür‘a-nüş olup mest ii 
medhüş-ı pür-cüş u buruş oldum; bu bâbda dahi kim Âsaf-ı zamân 
kâ'im-i makâm-ı Hazret-i Sultân Süleyman (dâıue ikbâlühü) ile 
lafzen miinüsebet-i ismiyye ve ma’nen cihet-i câmi‘a buldum; 
Tercüm e-ı Şa d -K eli m c -i Ih ızrct-i Murtaz/Tyn ciir’et ii ikdam ve 
âsitâne-i (100b) dâmâd-ı Muştafö, ibn-i ‘amm-i habîb-i Huda’ya itlikâ 
id[üp] türâb-ı râh-ı Ebü Tiirâb’a yüz yirde yüz urdum. Beyt:

Olup deıyâ-yı rahmetdcn meded-cüy

Revân toprağa urdırn şu gibi ruy.

Jl J\

[Bi’smillâhi’r-rahmâni’r-rahim, her şey bilen Allah’ ın 
Kelâmı’nın incilerinin dizisi, kerem sahibi, yüce Yaratıcı’ııın
fr»loVût!crdc uaŞİrulgiCi, CZCİi
Mevlâ’nın sözii Kur’ân-ı Kerîm’ in ilk ayetidir. Mahlûkları Yaratan’a 
hamd ve var ettiklerininin rızkını veren Allah’a şükrettikten sonra, 
selâm övgüsünün yüz sözü ve yüz. bin birbiri ardınca gelerek büyüyen 
dualar -ki daima şehadet edenlerin oelirli vakitlerde okumayı manevî 
bir vazife edindikleri dua ve varlık sahiplerinin bağlanmış 
gerdanlığıdır- parlak, büyük ve pek güzel inci taneleri gibi, 
Peygamberlerin Efendisi’nin temiz, nurlu ve mübarek kabrine 
cömertçe dökülüp saçılsın!.. (Tâ-ha ve Yâ-sîn gibi) Kur’an nazmının 
kesik harfleri ve hakkı batıldan ayıran Kur’an-ı Kerim’in ifadesi 
mucize olan ve az sözle çok manalar anlatan ayetleri, onun şanının 
büyüklüğüne ve irfanının yüceliğine kat’î ve yüksek bir delildir.

^ S .  J  ^jÂkjkJl J  j
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(Hz.Muhammcd, lıcr iki dünyanın, insan ve cinlerin, Arap ve Arap 
olmayan tarafların efendisidir). Allahım, bize onun olgunluğunun 
denizlerinden bol nimet ve ilim irfan ver ve kalplerimizi onun 
güzelliğinin nurlarıyla aydınlat!

Bundan sonra (dua ve selâm), dinin iyi ve faziletli olanları, 
sağlam bilgi sahipleri, safalı, seçkin dört dost ve seçkinliğin yüksek 
divanının baş köşesinde oturan halifelerin üzerine olsun ki, her biri 
İslâm’ın kutbu ve insanların etrafında döndüğü nokta, imanın 
tamamlayıcısı ve sağlam bilgiyi içine alıcı, hidayet zirvesinin yıldızı, 
velilik göğü mıntıkasının burcunun güneşi olup 

|^j Lj (“Ashabım yıldızlar gibidir.
Hangisine uyarsanız, doğru yolu bulursunuz”) hadisi, onların ortaya 
çıkışlarının ışıkları ve aydınlıklarını göstermeleri konusunda hepsini 
kaplayıcı bir sözdür. Bilhassa v+ju ^  } ui (“Ben ilmin şehriyim,
Ali onun kapısıdır”) hadisi, o Allah’ ın aslanı, yiğitlerin şahı, Hayber 
Kalesi’nin kapısını yok edici, şer ve fesat hayallerini kesici, I l e l  etâ  
kelimeleriyle başlayan İnsan Suresi’ndeki bazı ayetlerin iniş vesilesi, 
Lû f e t â  (Ali’den başka yiğit, Zülfikar’dan başka kılıç yoktur!) 
sözünün doğruluğunu ispat edici olanın şanının büyüklüğüne ve 
mevkiinin yüksekliğine açık bir delildir.

İşte, (Hz.Ali’nin) ayağının toprağı hizmetçilerinin en küçüğü, 
yani şu gamla dolu Vahdeti, uzlet köşesinde, meşakkat bucağında 
(veya tekkesinde), zamanın belâlarından ve gaddar feleğin 
hilelerinden şaşkın, kendinden geçmiş, sersem bir vaziyette, ayağı 
çamur içinde, (düşkün durumda) Allah’ ın emrini gözetir ve bir şeye 
“Ol!” deyince onu hemen meydana getiren Sultan’ ın hükmünü bekler, 
bu değişen kalp ve kararsız, rahatsız gönülle sabah akşam gök 
kubbenin altında kederli bir hâlde oynar ve başı dönmüşken, ansızın 
jJU- J l yy\ i j £  s jO l L i. din j j j  beyti
gereğince, saadet sabahının müjdecileri hidayet ufkundan parlayıp ve 
devlet güneşinin ışıkları adalet burcundan doğup dünya başarılı, âlem 
nevruzun (bahar başlangıcının) nuru, yeryüzü parlak, zaman iç aç/C.ı 
oldu!.. Sadaret mevkiinde ve vezirlik payesinde meleklerin sıfatlarına 
sahip ve şanı göklere çıkmış bir zat baş köşeye oturdu ki, onun
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cömertlik dolu varlığı, diinya ve din saadetinin sermayesi, kanını ve 

teamülleri ise dayanıklı bir metindir. Onun, efendiliğin yuvası olan 
makamı ve saadetin köşkü olan eşiği kederli, tasalı omnların sığınağı 
ve zulme uğramış kimselerin sığınması için sağlam bir kaledir. 
Kendilerinin adalet devrinde, /.aman ve çağında emellerin çehresi ve 

fiillerin yüzü, ihtilâl tozu vc hastalık toprağından temizlendi, taptaze 
oldu. Asrın insanları vc çağın meşhurlarının dillerini tazelendiren ve 
devamlı söyledikleri: “ Bu dünyanın kalırına çok uzun zamandır 
tutulmuşken, Allah’a şükür ki, Ali Paşa’nın devrine eriştik!..’’ sözü 
oldu. O cömertlikler ıncnbaı, şerefli âdet sahibi, adalet kaynağı, 
yüksek dereceli, (Hz.Süleyman’ ın veziri) A sa f  gibi insaflı, temiz 
tabiatlı, eksiksiz, halis inançlı, âlim vc ilmiyle amel edici, adil, kâmil, 
Zuhal (Satürn) gibi yüksek, Müşteri (Jüpiter) gibi haşmetli, Merili 
(Mars) misali hücum edici, güneş yüzlü, Zühre (Venüs) gibi zevk u 
safa edici, Utarit (Merkür) gibi zeki, ay gibi güzel görünüşlüdür...

ûbcM ıjj.2 J ^  1 y\ £xj y  j  oL* j  y  y .
Daima istekleri bağışlayan yüce Allah’tan niyaz olunur, cemal ve 

celâl sahibi Mevlâ’dan umulur ki, lıüma derecesindeki sayesi, bu 
hiima gölgeli payede kıyamet günü vaktine ve insanların dirillilcccği 
ana kadar sabit ve devamlı oksun! Cebrfıil, Sidre’ıleıı “Amin” diyerek 
daima “Ey dileyenlerin dileklerine cevap veren Allahım, bu duayı 
kabul et!” der.

Kusursuz bir melek, sözünün vc işinin doğruluğu şüphesiz 
olan gayipten seslcnici, canın içine nida edip beyân kubbesini ses vc 
şada ile doldurunca, bu esnada hâlimi bildirmek ve kalbimde bulunan 
şeyleri anlatmak için, elime kalemi alıp “Derdime ve sözümün gücüne 
uygun bir kitap yazıp meydana getireyim” (dedim)... Çaresiz kalarak 
bu iş hakkında istihare edince vc niyetim hususunda kur’a çekince, 

Kevser Sakisi olan Hz.Ali’nin elinden bir yudum içip mest ii hayran 
oldum, coşup taştım... Bu konuda da zamanın A s a f ı  olan ve 
Hz.Sultan Süleyman’ ın yerini tutan (yıldızı devamlı parlasın!) -Ali 
Paşa ile Hz.Ali arasında- söz vc mana yönünden çeşitli tarafları içine 
alıcı (benzerlikler) buldum. Hz.Ali’nin yüz sözünü tercümeye cesaret 
vc sebatla gayret edip Hz.Muhammcd Mustafa’nın damadı vc
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Allah’ın Sevgili Pcygaınbcri’nin amcası oğlunun kutlu kapısına 
dayanarak “Ebû Türâb”ııı toprağına yüz yerde yüz sürdüm. Rahmet 
deryasından yardım arayıcı olarak akar su gibi toprağa yüz sürdüm... 
Şimdi, çok merhametli ve sevgili Mevlâ’ya tevekkül ederek maksada 
başlıyorum (sadede geliyorum):]

1- 4j L~J t ç-j»dİ

“Dili altında gizlidür âdem 

Kimse bilmez anun nedür şanı 

Söyleyicck velî olur ma'lûm 

Her ne mikdâr olursa ‘irfanı."

[İnsan dilinin altında gizlidir. Onun hâlinin ne olduğunu 
kimse bilmez... Ama söz söyleyince, ne kadar bilgisi, anlayışı varsa, 
bilinmiş olur].

2 - o J î p j

“Şol kimesne diniir sa'âdctlü

Gayrlar hâli va‘z olur özinc

Göre her şey’i nice hikmetle

Kimse hâli gözükmeye gözinc."

[Başkalarının hâli kendisine öğüt olan kimseye “mutlu” denir. 
(O hâlde insan) her şeyi çok hikmetle görsün, gözüne kimse boş 
gözükmesin..].

3- 1 ̂ g-çnl l I d l i  ^

“Hib-ı ğafietdedür cihân cümle 

Öldügi vaktin uyanur şanasın 

Ölmeden öndin ölmeği sa‘y it 

Hay miskin bolay ki uyanasın."
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[Bütün dünya (halkı) gaflet uykusundadır, sanki öldükleri 
zaman uyanacaklarmış gibi uykuya dalmışlar). Hey zavallı insan, 
ölmeden önce ölmeye çalış5, belki o zaman uyanırsın!.].

“Pend idüp halk içinde yâranun

Söyleme ‘aybım kabahati ko 

Ol nasihat degül melâmetdür

Böyle itme şakın hamakati ko."
[İnsanlar arasında öğüt verip dostların kusurunu söyleme, bu 

kabahati bırak. O nasihat değil, ayıplamak, azarlamaktır... Böyle 
yapma sakın, ahmaklığı bırak!.].

(101 a) 5- ^ ~ u i d

“Eyleseii bir günâhı sen nâ-gûlı 

Tevbe kıl Hakk’a çok niyaz eyle 

Cümle ‘aybun eşeddidür ı.şrâr

Sen muşırr olma ihtiraz eyle."

[Ansızın bir günah işlesen, hemen tevbe et, Allah’a çok 
yalvar... Bütün kusurların en büyüğü, hatada ısrar etmektir. Sakın sen 
günah işlemede ısrar etme!.].

m  . . u r
-

1

“Şimdi her yâr u ka[r]daşun karı

‘Ayb-ı yaranı cüst ü cu itmek

Bir fakîrün ki ‘aybım göreler

İşleri üstüne gulu itmek."

[Şimdi her dost ve kardeşin(!) işi, dostların kusurunu 
araştırmak, bir zavallının kusurunu görünce üstüne üşüşmektir..].

7- ıl)C~sUl lJU-o-̂ /1

“Sa‘y kıl her kişiye ihsan it

5 Bazı alimiercc “sabit” olmadığı da söylenmiş “Ölmeden önce öliiniiz” 
mealindeki hadise işarel ediliyor.
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Keser ihsan dilini insanım 

Ne kadar olsa bir kişi bed-gû 

Kat* ider ol lisânı ihsanım."

[Çalış, herkese iyilik et, ikram et... İhsan, insanın dilini keser. 
Bir kişi ne kadar dedikoducu olsa da senin iyiliğin onun dilini keser 
(senin hakkında kötü konuşmasını engeller)].

8- drz+i 01 dajj ajLî j 3İIj1

“Sana budur nasihat ey ‘âkil

Ahmakı yâr idinme gaflet idüp

Menfa‘at kaşd idüp o bl-çâre

Zarar eyler sana hamâkat idüp."

[Ey akıllı insan, sana nasihatim şudur: Gaflet edip de ahmakı 
dost edinme! Çünkü o zavallı, sana fayda vermek isterken, beyinsizlik 
edip zarar verir!.].

9- I 

“Sana oldur ‘azim düşman kim 

Buğzı vü hilesi ola mestur 

Şâf-dil ola zahiri amma 

Bâtını ola mekr ile ma'mür."

[Senin büyük düşmanın, kini ve hilesi gizli, görünüşü saf, 
temiz kalpli, ama içi hileyle dolu olandır],

1 0- j *z4- ç »—ol

“Edebi âdemün hayırlu olur 

Mâl-i Karun’a mâlik olmakdan 

(101b) Kesb-i âdâb ü ‘ilm-i hikmet yeg 

Cem‘-i emvâle sâlik olmakdan."

[İnsanın edebi, Karun’un malına sahip olmaktan hayırlıdır. 
İlim ve edep, terbiye kazanmak, mal toplama yoluna gitmekten daha 
iyidir],

1 1- ı_—oJlj )/ jJz]\



40 AHA D 1/200-1 Yaz/Adem CEYHAN

“Şeref insana ey birâder-i pak 

Aşl [ü] nesi ile çün [dc]gül haşıl 

Edeb ü ‘akla sa‘y kıl dâ’im 

‘İzzete tâ kim olasın vâsıl."

[Ey temiz kardeş, madem ki insanın şerefi soy sopla olan bir 
şey değildir, öyleyse sen daima edep ve akla çalış ki, değer ve itibara 
kavuşasın],

12- Oj

“Şüret-i ‘akldur edeb çünkim 

Nesne yokdur kişiye andan yeg 

Anı kıldunsa kcııdünc pişe 

Kimse yokdur cihanda senden yeg."

[Edep, aklın sureti okluğu için, kişiye ondan daha iyi bir şey 
yoktur. Eğer kendine onu huy ve iş edindiysen, dünyada senden daha 
iyi kimse yoktur],

13- <.̂ Jl OEA

“‘Ahd ü pcymânı olmayan şahşufi 

Olmaz imânı belki bl-dlndür 

Bilinür her kişi kelâmından 

Şâdıku’l-kavl olursa mü'mindür."

[Sözünde durmayan ve yeminine sadık olmayan şahsın imanı 
olmaz, belki dinsizdir o. Herkes sözünden bilinir. Kişi eğer doğru 
sözlü ise, imanlı demektir].

14- L-o'i/l ,j— -eJl j* \  j f t

“Hasebiyle mükerrem olmaz er 

Hüsn-i hulk olur ekremi hasebün 

Nesebe i‘tibâr kılma şakın 

Edeb olur çün efhamı nesebün."
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[Kişi baba ve dede tarafının asaletiyle aziz ve muhterem 
olmaz. Şcıcfin en büyüğü, ahlâk güzelliğidir. Madem ki soyun en 
büyüğü edeptir, öyleyse sakın sen soya değer verme...].

15- Jâjdl lil

‘“Aklı çok olduğına bir kişinün 

Sözi az olduğı delâlet ider 

‘Aklı nakış olan sefih amma 

Katı pür-gû olur cehalet ider.”

[Bir kişinin aklının çok olduğunu, sözünün az oluşu gösterir.
Amma aklı eksik olan sefili, çok sözlü olur, cahillik eder].

16- ojl-t^Jl

(102a) “Kimseye sen ‘adavet eyleme kim 

Kalbi meşgul iden ‘adâvctdiir 

Yorma ccm'iyyctini bâtınınım 

Dilde ccm‘iyyct özge hâleldür.”

[Scıı kimseye düşmanlık etme... Çüııkii düşmanlık, kalbi boş 
yere meşgul eden bir şeydir. Akıl ve fikrinin topluluğunu yorma... 
Çünkü gönlün yerinde ve derli toplu olması, bambaşka bir hâldir...].
17- ^3 4j J. Ĵl j *j 01 C-Ojl lil

(3-U^ 01 J  j  ° ^  Ol bi

“ Çm/lı» Vtırl'nr* fnennn vÜ rnm  uı/^ıv oAiivı*y ıv o u iiv  j  u iu ııu

Duyup inkâr iderse ‘âkildür 

Eğer idrâk itmeyüp hergiz 

Anı taşdîk iderse câhildür.”

[Dostlarına birkaç saçma sapan, boş söz söyle; eğer onu inkâr 
ederse akıllıdır, anlamayıp tasdik ederse, cahildir],

18- o (jil

“Sana her kim yamanlık eyler ise 

Sen anı lütfün ile hoşnüd it
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Râlı-ı Ye’cüc-i fitnesini nnuiî 

Yine ihsanım ile mesdüd it.”

[Sana her kim kötülük ederse, sen onu iyilik ve bağışınla 
memnun et. Onun fitne Y c ’cûciinün yolunu yine ihsanınla kapat],

19- SjAvaJlj dİ Jl ĴÜLLd 11!

“Tâcir-i Hakk olun taşadduk ile 

Her kaçan kim siz olaSıZ derviş 

Haşıl eylen rızâ-yı Mevlâ’yı 

Fakr u fak ile olmanuz dil-rîş.”

[Fakir olduğunuzda, sadaka vermekle Hakk’ ın taciri olun; 
böylece Allah’ ın rızasını kazanın. İhtiyaç ve yoksullukla yüreği yaralı 
olmayın].

2 0 - I 4JLP ĵL*Jl 2İJ -lP IH

“Furşat el virdigince a’dânuii

Geç günâhından ey muzaffer-i fer 

Şöyle şükr eyle kim cihan içre 

Ana zillet virildi sana zafer.”

[Ey kuvvet üstünlüğü kazanan! Eline fırsat geçtiğinde 
düşmanların günahından geç, onların suçlarını bağışla... Şunu 
düşünerek şükret ki, dünyada sana zafer, ona horluk verildi..].

(102b) 2 1 - J i i i \  j a  ^ 1  jLgJM

“Her kirnün kim gınası va[r] şaklar 

Hakk’a şiikr eylemez cehalet ider 

Eğer izhâr iderse şâkirdür 

Şonı hayr olmağa delâlet ider.”

[Zenginliği olduğu hâlde onu saklayan, Allah’a şükretmez, 
cahillik eder. Eğer zenginliğini gösterirse, şükredicidir; sonunun iyi 
olacağına işaret eder],

2 2 -  J i J l  ^ 1
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“Ağniyânün ganisi oldur kim 

Ola ğâyctde ‘âkil ü dânâ 

Mâlik-i mâl ü mülk olmaz isen 

‘Âkil ol sen de çekme gam cânâ.”

[Zenginlerin zengini, gayet akıllı ve bilgili olan kişidir. Ey 
gönül (sevgili dost), eğer mal mülk sahibi olmazsan, akıllı ol, sen de 
gam çekme!.].

23- i l i  LaUaSI Ijyul j*-*aJl *1 J&\ cuL^j lil

“Her kaçan kim gınaya irişesiz

Fakrınuz ‘âlemini fikr eylen 

Şükr az itmeden kaçar ni'met 

Durma perverdigâra şükr eylen.”

[Zenginliğe eriştiğinizde, fakirlik âleminizi düşünün... Nimet, 
az şükretmekten dolayı kaçar... Daima rızık verici Allah’a şükredin].

2 4 -  jJLill

“Âdemüii ğâyet ahmakı şâhum 

Oldı dünyâda efkar-i fukara 

Ahmaku’l-humk diyü buyurmuşdur 

Fakr içün yine server-i ‘ulemâ.”

[Efendim, dünyada fakirlerin en fakiri, adamın gayet ahmak 
olanıdır. Yine âlimlerin reisi (Hz.Ali), fakirlik için “ahmaklığın en 
ahmaklığı” diye buyurmuştur..].

“Şol bahll ü hasis olan kimse 

Kendünün fakrına ider ‘acele 

‘Âciz eyler özini kadir iken 

Dâ'imâ der ki başıma ne gele?”
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[Cimri vc pinti olan kimse, kendisinin yoksulluğuna acele eder... 
Kuvvet sahibi olduğu hâlde, kendisini âciz eder; güçsüz hâline 
düşürür. Devamlı “Acaba başıma ne gelecek?” der].

[Asil ve şerefli insandan onun aç olduğu zaman sakının... 
Çünkü bu sırada onun ölke ve kızgınlığı şiddetli olur. Alçak kimsenin 
hile vc düzeni ise, karnı doyduğunda şiddetli olur].

Yere gökdcıı kaza ki nazil olur6 

Ne kadar göstere kazaya rızâ 

Kişi ol denlü merd-i kâmil olur.”

[Yere gökten inen kaza, sakınmakla def edilmez... Kişi, 
kazaya ne kadar rıza gösterirse, o kadar kâmil insan olur].

“Bu cihan içre bu mukarrerdür 

Kim ki me’yüs ola olur rahat 

Dâ’im olur tama1 belâsiyle 

Âdeme bunca zillet ü zahmet.”

[Bu dünyada şu husus bilinmiştir: Kim ümitsiz olursa, o rahat 
olur... Amma aç gözlülük belâsıyla insanın başına bir çok horluk ve 
zahmet gelir].

6 Bu mısra, yazmada “Yere gökden ki kaza ki nazil olur” şeklindedir. Kıt’ada 
kullanılan aruz kalıbım bozan vc müstensih yanlışından ileri geldiği anlaşılan 
ilk “ki”yi yazmamak suretiyle metni tamiri ettik.

26- Çy'”"' ^  jvj*Ul j  ^  (»- i I  âJyjo I
(103a) “Şakınun aç olınca merd-i kerîm

Gazab u hışmı hiddet üzre olur 

Karnı toysa lc ’îm olan kişinüfı 

Hile vü mekri şiddet üzre olur.”

27- jUo-Jl (JJsu jJJLİl J. 131

“Ilıt iraz itmek ile dcP olmaz
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29- J'JUl j l î j  J

“Çün mukarrer budur ki dünyâda 

Kayd-ı zillctde bend olur tâmi‘

Tama‘i ko zelil olup yorma 

Eyleme kadr ü kıymetün zâyi‘.”

[Madem ki dünyada aç gözlünün horluk bağında bağlı olduğu 
bilinmiştir; öyleyse tamahı bırak, zillete düşerek hareket etme! Derece 
ve değerini elinden çıkarıp kaybetme],

30- ‘U-l
“Ncfsüfi asayişini ister iscii 

Ana mc’yûs olmadıır çâre 

Olmaz olmaz rccâ ile nice bir 

Gezesin halk içinde bl-çârc?”

(Eğer ruhunun rahatını islersen, onun çaresi (halkın elinde 
bulunan şeylerden) ümidini kesmektir. İnsanlar arasında olmayacak 
ümitlerle ne zamana kadar gezeceksin zavallı?],

3 1 - —«j  S ^ j ^ J l

“Nâle vü zari itmeden yegdür 

Kişiye her belâda şabr itmek 

Kâdir oldukça âdeme hoşdur 

Câna mihnet deminde ccbr itmek.”

[Kişiye her belâ sırasında sabretmek, inleyip ağlamaktan daha 
iyidir... İnsanın zahmet zamanında, gücü yettiği kadar ruhunu 
düzeltmesi ne güzeldir!].

(103b) 32- j J V ı

“Mcrd-i âzâdeyi kul eylersin 

Eylük eylersen ey kerlm-nihâd 

Kâdir oldukça eylüge sa‘y it 

Sana ahrâr tâ kim ola ‘ibâd.”
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[Ey cömert tabiatlı insan, iyilik edersen, lıiir adamı kendine 
kul köle edersin... Gücün yettiği kadar iyilik etmeye çalış ki, hürler 
sana kul köle olsun!.].

33- 4İJ2a  V i ] j  j

“Kime kim eylük itdün itme eza 

Bâtıl eylersin ol ‘atanı sahih 

Dahi minnet de itme <cim vardur 

Vech-i butlana nice naşş-ı sarih.”

[İyilik ettiğin kimseyi incitme... Eğer incitirsen, o iyiliğini 
gerçekten boşa çıkarırsın... Ayrıca, yaptığın iyiliği başa da kakma ki, 
buıuın doğru olmadığı konusunda nice ayet ve hadis vardır..].^

3 4 -  Ljb İL. A>r̂ Ji Lio

“Bir güler yüzlü kimseden iste 

Dünyada her ne olsa hâcâtun 

Yüzi gülmek ‘atâ-yı şânldür 

Hâsıl olmaz ise murâdâtun.”

[Dünyada her ne ihtiyacın varsa, onu bir güler yüzlü kimseden 
iste... Eğer dileklerin olmazsa, güler yüz ikinci bir iyiliktir],

35- “dJl J £ y

“Ey gönül merd isen kana‘at kıl 

Ârzû itme manşıb u câha 

Her işünde Hudâ kifayet ider 

Eyle dâ’im tevekkül Allah’a.”

[Ey gönül, erkeksen kanaat et, makam ve mevkii isteme...Her 
işinde Allah sana yeter; daima ona tevekkül et!].

3 6 - aJLj  Jb  JÎ-ıjj 7

7 Meselâ, “Güzel bir söz ve bağışlama, ardından kalp kırma gelen bir 
sadakadan daha hayırlıdır..." (K ıtr ' ıııı, Bakara, 2/263) mealinde bir ayel 
vardır.
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“Kadir oldukça kavi ü fiTündc 

Hayra sa‘y eyle hayra ol vâsıl 

Sana te’şîri vardur ey ınü’min 

Her ne fal eylcseiı olur haşıl.”

[Gücün yettiği kadar söz ve işinde hayra çalış, hayra ulaş... Ey  
inanan insan, (bil ki, hayra yormanın) sana tesiri vardır. Her neyi 
(iyiye) yorarsan, o çıkar].

3 7 -  ’j {  fUjaJl ^

“Her ne denlü çok olsa etbâ'un 

Rızk içün çekme gam cehaleti ko 

(104a) Bir ta‘âma çok el virir bereket 

Münkir olma buna hamâkati ko.”

[Tabilerin ne kadar çok olsa da rızk konusunda gam çekme, 
cahilliği bırak!.. Bir yemeğe çok elin uzanması, ona bereket-verir. 
Bunu inkâr etme, ahmaklığı bırak!].

38- 4 - * S - ^2o\y

“Her kim itse tevâzu‘ı pişe 

Aııun ikramın artırır ‘âlem 

Meskenet itmek ile sanman kim 

Kişinün kadr ü kıymeti ola kem.”

[Kim tevazuu huy edinirse, herkes ona saygıyı artırır, çok 
değer verir. Sanmayın ki, alçak gönüllü olmakla insanın değer ve 
derecesi azalır..].

39- j 'İ
“Kime ihsan idersen ey ‘arif 

Ana ‘özr itmeği şi‘ar eyle 

Tâ ki tekrâr ola ol ihsânun
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İltifat ile i ‘ t i bar ilc.”x

[Ey ilim, irfan sahibi, kime iyilik edersen, ona öziir dilemeyi 
alâmet edin ki, o iyiliğin, iltifat ve değer vermeyle ikiye kullansın].

40- {J-V*jlj ıdJıLJl
“Her emir ii ve/.îre vilcibdiir 

‘Adi ii dâd eylemek re'fıyfıya 

Mülk ii devlet ununla sabit olur 

Sen de ‘adi eylegil bcrfıyâya.”

[Her başkan ve yardımcısı için idaresi altında bulunan 
insanlara adalet ve iyilik etmek, bir vazifedir... Çünkü memleket ve 
devlet, ancak adaletle sabit olur. Sen de lıalkıı adalet et!J.

41- _* Ĵl ç\Zj

“Kim ki iTâ ider kaili ii kesir 

Ana derviş sen niyaz eyle 

Tâ ki ihsanım ziyâde kıla 

‘Arz-ı fakr ile keşf-i râz eyle.”8 9

[Ey fakir, az çok veren kişiye sen rica et; sırrım açıp 
yoksulluğunu arz ederek dua ct ki, o kimse iyiliğini anırsın],

42- İi! ^L-Jl j -U?r
“Safia şol yerde kim zarar irişe 

Sa‘y idüp ol aradan eyle sefer 

Müteharrik olaydı ger cşcâr 

Çekmez idi ccfâ-yı tîğ u teber.”

8 Bu mısrada “ile” şeklinde okuduğumuz kelimelerden birinin veya her 
ikisinin “eyle” biçiminde okunması da mümkündür. Ancak biz önceki mısraı 
da göz önünde bulundurarak yazdığımız şıkkı tercih ettik.
9 Bu mısraın ‘“ Arz-ı fakr eyle keşf-i râz ile” veya “‘Arz-ı fakr eyle keşf-i râz 
eyle” şeklinde okunması da mümkündür.
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[Sana zararın geldiği yerden başka bir yere seyahat edip 
gitmeye çalış!.. Eğer ağaçlar hareketli olsaydı, kılıç ve balta eziyetini 
çekmezdi!..].

4 3 — oÛ -,***

(104b) “Yaramazlarla lıem-nişîn olma 

Âhir-i kfırun olmaya hüsran 

Sakın ıçllâl ider cclls-i habis 

Âdem olur çüıı âdeme şeytân.”

[Yaramazlarla arkadaş olup birlikte oturma ki, işinin sonu 
zarar ziyan olmasın! Pis, kötü arkadaş, insanı doğru yoldan saptırır, 
ondan sakın!.. Çünkii “insan, insanın şeytanıdır.”].

4 4 “ Jl

“Âdemün yahşısına duş olıcak 

Sohbetini anun ganimet bil 

Bir nefes bir dem andan ayrılma 

Dâ’imâ vuşlatını furşat bil.”

[İnsanın iyisine rastlayınca, onunla görüşüp konuşmayı ve 
arkadaşlığı ganimet bil!.. Ondan bir nefes, bir an bile ayrılma! Onunla 
daima buluşup görüşmeyi fırsat bil!..].

4 5 “ Ju ^ r J U jt

“Şüreti ahsen olmadan yegdür 

Kişinün hüsn-i ljulk [u] ihsanı 

Slreti hüb olana câıı dirler 

Bir ten-i huşk sanma inşânı.”

[İnsanın ahlâkının güzelliği ve iyiliği, yüzünün güzel 
olmasından daha iyidir. Huyu güzel olana “cân” (sevgili dost) derler. 
Kuru bir beden sanma insanı!..].

“Az u öz eyle güft ü güyını gel

4 6 -
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Sözde çün ihtisar olur ınatlüb 

Kizbi terk eyle kim kelâmufı olur 

Sıhhatiyle fesahati merğüb.”

[Madem ki söz söylemede kısaltma istenen bir şeydir, öyleyse 
sözünü az ve öz söyle. Yalanı bırak... Çünkü sözün doğruluğuyla 
düzgünlüğü, herkesçe sevilip istenir].

4 7- aJ J^.1 Y ^  J s -  fjP-

“Kim ki bl-aşl ola şakın zinhar 

Afia sen yâr olup vefa ilme 

Anun ile haram olur sohbet 

Kendüne yok yere cefa itme.”

[Sakın sen soysuza dost olup vefa etme! Çünkü onunla 
arkadaşlık, haramdır. (Öyle soysuz kimseye vefa etmek suretiyle) 
kendine yok yere eziyet etme!.].

48- s — Jl ç J  s - *  l>—

“Her kimün kim kablh ola nesebi 

Edeb ü ‘ilme sa‘y kılsun ol er 

Haşıl olursa anda [hüsn-i] edeb 

Nesebinüir kabahatin örter.”

[Kimin soyu kötü ve kusurluysa, o adam edep ve ilim tahsil 
etmeye çalışsın!.. Eğer ahlâk güzelliği olursa, (bu meziyeti) onun 
soyunun çirkinliğini örter],

(105a) 4 9 -  J l  (J>-

“Cehl ile cidd ü cehd idüp nice bir 

Celb ü talışll-i dirhem ü dinar 

Kesb ü tekmll-i ‘ilm ü lıilm eyle 

Sana hilmün olur mu‘In yaver.”

[Ne zamana kadar cahillikle çalışıp altın gümüş (para pul) 
elde etmeye uğraşacaksın?!. İlim ve huy yumuşaklığını kazan, (bu
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husustaki eksikliklerini) tamamla... Huyunun yumuşaklığı sana 
yardımcı olur],

50- vJLJl 
“Vâzgel âz u hırsı terk eyle 

Ehl-i dünyâmın olma pâ-mâli 

Sîm ü zerle pür olmadan klsen 

Yegdür ol kim dilün ola hâli.”

[Hırs ve açgözlülüğü bırak; dünya ehlinin ayakları altında 
çiğnenme! Kesenin altın ve gümüşle dolu olmasından, gönlünün (hırs, 
kıskançlık gibi kötü huylardan) boş olması daha iyidir].

51- j~A\ dJJ -Aj j p -

“Ana yâr olma kim müdâm özine 

Kâr-ı fısk u fiicürı ‘âdet ide 

Sana oldur muşâhibün eyüsi 

Seni ljayr işlere delâlet ide.”

[Günah ve sefaheti devamlı kendisine iş edinen kimseyle 
arkadaş olma! Arkadaşın iyisi, sana iyi işlerin yolunu gösteren 
kişidir..].
CO A~.^ I U . U İL .JZ,- ç. j **j \

“Kâdir oldukça yâr hem-dem idin 

Ey birâder gel ehl-i ‘irfanı 

‘Akl ü idrâkine delâlet ider 

Kişinün hem-nişln [ü] yârâm.”

[Ey kardeş, gücün yettiği kadar ilim, irfan sahibi insanları 
dost ve arkadaş edin... Çünkü insanın arkadaş ve dostları, onun akıl ve 
idrakine alâmet olur],

53- d-Ei!j f -  JiAİl jdaS"

Gazabı yutsa hışmı terk itse 

Ol kişiden Hudâ olur hoşnüd
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Da’iıııa kezm-i ğnyz iden kişiniin 

Âhiri ‘akıbet olur nıahmüd.”

[Bir kimse öfkesini yutsa ve kızgınlığı terk etse, Allah o 
kişiden razı olur. Daima öfkesini tutan kişinin sonu övülmüş olur] * 0. 

54- )\ Jyn tU jY I jZ'h

“Zikr olundukça evliyâ’ullâh 

Râhimün rahmeti olur nazil 

(105b) Bunı filer it erenleri zikr it 

Rahmete tâ kim olasın vâsıl.”

[Allah dostlan anıldıkça, o merhametli Mevlâ’nın rahmeti 
iner... Bunu düşünerek erenleri hatırla ve an ki rahmete ulaşasın].

55“ lî viÂÂRj

“İrişür ‘akıbet saiîa rızkun 

Yüri gam çekme [sen] otur rahat 

Y a‘nî tahşîl-i rızk içün gafil 

Ne belâdur bu çekdigüfi zahmet?”

[Sonunda rızkın sana ulaşır, git, gam çekmeden rahat otur... 
Demek oluyor ki: Ey gafil, rızkını kazanmak için bu çektiğin zahmet, 
ne belâdır?!.]

a . ‘r' D* ı_I ı- J - -  - - t_ ’
“Gâh olur bir kimesne sa‘y idüben 

Çalışu[r] kcndünüii ziyanına 

Hiç bir nesne haşıl eyleyimez 

Zahmeti kalur ola yanına.”

[Bazan bir kimse kendisinin zararına çalışır... Sonunda hiçbir 
şey elde edemez, çektiği zahmet yanma “kâr”(!) kalır..].

10 “Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, 
insanları affedenlerdir. Allah, iyilik edenleri sever” (Kur’an, Al-i İınrân, 
3/134) mealindeki ayete işaret ediliyor.
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57- O l^^Jl J i  j

“I'Tı’idc eylemek ümidiyle 

Çok kişi cidd ü eolıd idor vâlir 

Yok yere tohm eker umar hâsıl 

Kalur âhir o ljâ’ib ü ljâsir.”

[Bir fayda elde etmek ümidiyle nice insan çok çalışır, 
çabalar... Yok yere tohum ekerek ürün almayı umar... Fakat sonunda 
hiçbir şey elde edemez, zarara ziyana uğrar!..]

58- y  a - f i  y y  j  y y  y  y y '

“Çok olur şürctâ ba'Id âdem 

Sana ğâyet karlb olur dildc[ıı]

Bana me’nüs olan ğarîb ü lcblb 

Hoş gelür hlş olan şo[l] câhilden."
[Çok olur ki, şeklen uzak olan adam, sana gayet yakın olur, 

can ü gönülden... Nitekim alışık ve arkadaş olduğum yabancı fakat 
akıllı bir adam, bana cahil akrabamdan daha hoş gelir..].

5 9 - İÇ :>t_Ul tybl Ojbj

“Ne kadar çok gelürse sana lıabîb 

Ol kadar arturur meveddetini 

Sen de arn zıyâret ildikçe 

Tüzelersin anun mahabbetini.”

[Dostun sana ne kadar çok gelirse, sevgini o kadar artırır. Sen 
de onu ziyaret ettikçe, kendisine duyduğun sevgiyi tazelemiş olursun],

60 - y  t-ı^Yi ( . o

(106a) “Kalbinün suretine her şah.şun 

Sîreti olur ey elif-kadd dâl 

Eserinden müessire çünkim 

‘Ukalâ eylediler istidlâl.”
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[Ey elif boylu, lıcr şalısın hâl ve tavrı, onun kalbinin şekline 
işaret eder... Çünkü akıl sahipleri, eserine dayanarak müessiri 
tanırlar].

61- 5_ilSvJl il j  âjLS 'Vl b>y/j

“Ülfet itmek dilersen ahbaba 

Ana teklifi ko ki zahmetdiir 

Lâ-iibfılî düş ol tekellüfsüz 

Şart-ı ülfet çii terk-i külfetdür.”

[Eğer dostunla kaynaşmak istersen, ona karşı resmî ve 
yapmacık muameleleri bırak... Çünkü zahmet verir bu...Teklifsiz, 
tekellüfsüz ol... Zira (samimî) dostluğun şartı, külfeti terk etmektir).

62- yiliil il

“Her ne lıâl üzre olsan ey ‘arif 

Şabr idtip kıl şonı[nı] endişe 

Olur âhir muzaffer u manşür 

Sabrı her kim ki eyledi pişe.”

[Ey irfan sahibi, hangi hâldeysen, sabredip sonunu düşün... 
Kim sabrı huy ve âdet edinirse, sonunda Allah’ ın yardımıyla galip 
olur, zafer kazanır],

63- .adi ,*--* v JLjJI

“Sanma her teng-dest olan kişinüfi 

Kalbine ğuşşadan fütur irişür 

Teng-dil olanun gamı çok olur 

Ne ferah ana ne sürür irişür.”

[Eli dar olan herkesin kalbine keder ve tasadan bezginlik 
geleceğini sanma... Yüreği dar, içi sıkıntılı olanın gamı çok olur; ona 
ne ferah, ne de sevinç ulaşır],

64- s - a-ÜI lJU* ^  J j l  <_o*yi

“Edebe tâlib olmak ey merdüm
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Zehebe tâlib olmadan ycgdür 

Farzdur her kişiye hüsn-i edeb 

Ger gedâ-zâdedür gerek begdür.”

[Ey insan, edebe talip olmak, altına talip olmaktan daha 
hayırlıdır. İster yoksul, dilenci oğlu, isterse zengin ve ileri gelen bir 
kişi olsun, herkesin güzel ahlâk sahibi olması farzdır].

65~ c-bGl -Lei'l (JlGiLGs»

“Ccm‘-i emvale kimde k’ola ‘ataş 

Âteş-i hırş u âz ile göyner 

Teşne-i âb olanun amma kim 

Bir içim şu ile odı söyner.”

[Mal toplamayı susıız gibi hararetle isteyen, hırs ve 
açgözlülük ateşiyle yanar... Ama susamış olanın ateşi, bir içim suyla 
söner],

(106b) 66- J j J '  (j*  <J  ̂ J-f-

“ ‘Abd-i şehvet zelil olur şad-bâr 

Boynı bağlu kulundan ey ‘âkil 

Bakma cüz’Ice lezzetine anuii 

Aldamasın seni bulup gafil.”

[Ey akıllı kişi, şehvetin kölesi, senin boynu bağlı kulundan 
yüz kere aşağıdır... Onun azıcık lezzetine bakma, seni gafil bulup da 
aldatmasın!.].

67- lj •» ^  sj^S-

“Kalbi hazz itmedügi âdem ile 

Hem-nişîn olmadan kişi ey yâr 

Hâlet-i ncz‘de ola[n] sekrânun 

Zahmeti yeg gelür bana şad-bâr.”
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[Ey dost, bana can çekişme hâlindeki sarhoşluğun /.alimdi, 
kalbimin hoşlanmadığı bir kişiyle birlikle olurmaklan yüz kere daha 
iyi gelir!..].

68-

“Bâr-ı hasına tahammül eyler isen 

Bulasın ‘akıbet felah u necat 

Dünyada çok cefâ çeken mü’min 

Kesb ider âhirctde çok dcrccât.”

[Düşmanın yüküne tahammül edersen, sonunda kurtuluşa 
erersin. Dünyada çok zahmet çeken mümin, alıirettc çok dereceler 
kazanır],

69- {.y\

“Kıymeti her kişinün ey ‘âııımî 

‘İlmi mikdândur mukarrer bil 

Sen  de tahşll-i ma'rifct idegör 

Şân-ı insfın olur ana kabil.”

[Ey bilgisiz, şüphesiz bil ki, herkesin değeri bilgisi kadardır. 
Sen de ilim ve irfan tahsil etmeye bak!.. Çünkü insanın kıymeti 
onunla mümkündür],

70- <Jj jLJ j

‘“ Âciz ü ahmak olunun çün kim 

Kalbi ağzında vü dilinde olur 

Ehl-i ‘aklun lisânı vü ağzı 

Yine kalbinde vü dilinde olur.”

[Madem ki âciz ve ahmak olanın kalbi ağzında ve dilinde 
olur; öyleyse akıllı insanların dili va ağzı kalbi ide, gönlünde 
olmalıdır].

71 - ıjslüe-*' o j obb ö l ü aÇÂ
(107a) “Ol kadar eyleme muvafakati
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Tâ ki bir câııibi ııilâka çıka 

Dabi ol defılü eyleme ğılzel 

Ki ‘inadını şoiiı şikâka çıka.”

[(İnsanların yaptıkları ve söyledikleri şeyleri) o kadar uygun 
bulma ki, bunun bir tarafı münafıklığa, ikiyüzlülüğe çıkar... Ayrıca, o 
kadar da kabalık (ve muhalefet) etme ki, inadın sonu anlaşmazlık ve 
bozuşmaya çıkar],

72- *1 0 y  j- b* ı l l d J U l —3

“Cidd ü cehd eyleyüp zebânunı sen 

Eyü söz söylemeğe mu‘tâd it 

Sonra mu‘tâduii ârzü eyler 

Gafil olma bu pendümi yâd it.”

[Çalışıp dilini iyi söz söylemeye alıştır... (Dilini neye 
alıştırırsan) sonra o âdet edindiği şeyi ister...Gafil olma, bu öğüdümü 
hatırla].

73-
t— L«Jİ dJ-b5* t— dXD>

“Bu ta‘accüb degül helak olanı 

Nicesine helak ider afat

‘ Accb oldur helak olan kimse

Ne ‘amel işledi ki buldı necat?”

[Felâketlerin, helâk olanı nasıl helâk ettiği şaşılacak bir şey 
değil... Asıl hayret edilecek şey, helâk olanın hangi ameli işleyip de 
kurtulduğudur],

74 - <il

“Bir kişinün dili ki tatlu ola 

Dostı çok olu[r] anun ğâyet 

Hüsn-i ta‘b!r[c] sa‘y kıl dâ’im
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Her kişi sana eyleyc rağbet.”

[Bir kişinin dili tatlı olsa, onun dostu gayet çek olur. Daima 
güzel söz söylemeye çalış ki, herkes sana rağbet etsin, alâka gösterip 
değer versin].

75-  4j jl ‘UİP' J>0

“Hiffet idiip ulaşma her şahsa 

Az latife latif olur yâ hû 

Çok kimesne sana ‘adavet ider 

Halk içinde olur adun bed-hü.”

[Yahu, şakanın azı, hoş ve güzel olur... Hafiflik edip herkese 
yaklaşma, bulaşma... Eğer çok şaka edersen, çok kimse sana 
düşmanlık eder; insanlar arasında adın “kötü hııylu”ya çıkar].

76- cu oY

“Her kimün kim sözi mülayim ola 

Çok olur gayet ile İhsam 

Kaddi tûbâ gibi hıram itse 

Dal budakdur yanınca aşhânı.”

[Sözii yumuşak olanın iyiliği gayet çok olur. Boyu tuba gibi 
salınarak yürüse, yanında ikramda bulunanlar dallar, budaklardır] .

(1U/DJ / /- r ;
<J J y Cr

“Bir kişi kim fesada yeltensc 

Anda lıcrgiz cdeb lıayâ olmaz 

Dahi hem bed-zebân olur gayet 

Kelimâtında hoş eda olmaz.”

[Bir kimse bozukluğa (Allah’ ın emrine aykırı bir münasebete) 
yeltense, onda asla lıayâ olmaz... Ayrıca, öyle kimsenin ağzı çok 
bozuk olur; sözlerinde hoş bir üslûp olmaz].

78- D 4jlİ

“Kendüne lâzım olmayan kare
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Sa‘y kılma kaçırma hâcâtun 

Tâlib olma mühimmün olmayana 

Tâ ki fevt olmaya mühimmatım.”

[Kendine lâzım olmayan işe çalışıp da lüzumlu olan şeyleri 
kaçırma!.. Senin için mühim olmayan şeye talip olma ki, ehemmiyetli 
işlerin kaçmasın].

79- j  -OLJ tZ-'hdj T>-î

“Kişi kalbinde her ne şaklar ise 

Kelimâtında[n] anlanur mâhum

‘Âşıkı çehresinden anlarlar

[Ey ay yüzlüm, insan kalbinde neyi gizlerse, o sözlerinden 
anlaşılır... Âşıkı da yüzünen anlarlar... Nitekim “Suçlular, 
simalarından tanınır.. "(Kur ’cvı. Rahman, 55/41, mealindeki ayet, 
kıyafet, yani fizyonomi ilmiyle uğraşanlarca buna işaret sayılır)].

80- (W-*- jO CT j*~ ^
“Âh kim âteş-i Cehcnncm’den 

Nfır-ı firkat şedîd olur şad-bfır 

Nice şabr idelüm be hey ‘âşık 

Nâr-ı düzahdan oldı çün ol hâr.”

[Ah, ayrılık ateşi, Cehennem ateşinden yüz kere daha şiddetli 
olur!.. De hey âşık, madem ki ayrılık, Cehennem ateşinden daha 
hararetlidir, ona karşı nasıl sabredelim?!].

81- ‘'ÂT* (Ĵ >brxJl -W*J

“Câhilün ni‘metine aldanman 

Kadir oldukça almanız ele de 

Anı bir bağa benzedirler kim 

Haşıl olmuş ola o mezbelede.”
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[Cahilin nimetine aldanmayın... Gücünüz yettiği kadar onıı 
elinize da almayın. Çünkü onu çöplükte biten yeşilliğe benzetirleri.

82- dİ

“Hcm-nişln olmadan edâniyle 

Vahdeti yegdür âdemim tahkik 

(108a) Künc-i ‘uzlctdc ol fcrâğatda 

Olma zinhar erâzil ile refik.”
[E y  Vahdeti, doğrusu, insanın yalnızlığı, a lçak  k im se lerle  b e ra b er  

oturmasından d a h a  iyidir. Öyleyse, h er  şeyden vazgeçip yaln ız lık  köşesine  
çekil. R ezillerle a rk ad a ş  o lm a sakın!.].

83- j JjJI ..ya! ^

“Sana budur nasihat ey dânâ 

Tutma zinhar düşmenün pendin 

İstimâ* eyle ola kim duyasın 

Pcndi zımnında n’eydügin bendin.”

[Ey bilgili insan, sana verilen nasihat şudur: Düşman öğüdünü 
tutma sakın! Amma dinle, ihtimal ki, öğüdü içinde gizli düşüncesinin, 
hilesinin ne olchığuııU duyarsın],

84- t  Ç>- ")l

“Edcb olmaz harlş ola[n] kişide 

Bum böyle buyurdı Şâh-ı Nccef 

Bu söze sen de kâ’il ol çünkim 

Kâ’il oldı bu kavle hayr-ı selef.”

[“Hırslı olan kişide hayâ olmaz.”Nccef Şahı (Hz. Ali) bunu 
böyle buyurdu. Bu söze sen de inan... Çünkü bizden önce gelen hayırlı 
insanlar, bu sözü söyledi ve ona inandılar].

85- (_/=>_/>«-!I f j  {j*  eJİÜ>rl V

“Hırsı her kimsenün ki ğâlib olur 

Dinde ol haramdan kaçmaz 

Cem‘-i dünyâya şöyle tâlib olur
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Mcrgiz ol lıill ü hürmete bakmaz.”

[Kimin hırsı baskın olursa, o dinde yasaklanan şeylerden 
kaçmaz. Dünya metamı toplamaya öyle istekli olur ki, asla helâlliğe, 
hanımlığa bakmaz!..].

86- -U*oJl

“Her kirnün kim dilinde oldı hascd 

Rahat olmaz o kimse dünyâda 

Yir anı dâ’imâ derûnından 

Komaz öz ‘âleminde âzâde.”

[Kalbinde kıskançlık bulunan kimse, dünyada rahat olmaz... 
Haset, onu daima içinden yer, kendi âleminde hür ve kayıtsız 
bırakmaz...].

87- ^  Y

“Gerçi neşv [ü] neınâsı insânuii 

Teni fı’l-cümlc beslemekden olur 

Sıhhat olmaz kişide çok yemeden 

Ten-dürüstlükler az yemekden olur.”

[Gerçi insanın büyüyüp boy alınası, kısacası bedeni 
beslemekten olur... Fakat çok yemekten dolayı kişide sağlık olmaz. 
Sağlam vücutlu ve kuvvetli oluş, az yemekten ileri gelir],

88- £• frtf Y

(108b) “Çün du‘a vü senaya yüz tutasın 

Eyle ol dem tazarru* vü zârl 

Sanma kibr ile Hakk’a tâ'at olur 

‘Ucbı terk eyle ol zamân bârî.”

[Allah’a dua ve hainde yöneldiğinde, yalvar ve ağlayıp sızla... 
Kibirle Ccnab-ı Hakk’a ibadet olacağını sanma!.. Kendini beğenmeyi, 
hiç olmazsa, o zaman bırak!..].

89- ûjLp j  Y
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“Kimse bed-hülığ ile ahbabı 

Gaflet idiip ziyaret cylcmesün 

Ol ziyaret değil hakâretdiir 

Anı bir kimse ‘fıdet cylemcsün.”

[Hiç kimse gaflet edip kötti huylulukla veya huysuzlukla 
dostlarını ziyaret etmesin... Onu bir kimse âdet etmesin... Çünkü o 
ziyaret değil, hakarettir],

90- 'İ

“İntikâm almağ ile a'dâdan 

Kişinün şanı mih-ter olmaz imiş 

Cürmi ‘afv itmeyince mücrimden 

Merdler içre server olmaz imiş.”

[Düşmanlardan intikam almakla insanın şanı, derecesi daha 
büyük olmazmış... Kişi, suçlunun suçunu affetmeyince, insanlar 
içinde reis olmazmış!.].

9 1- lsM  £ *  jAb V

“Kim ki bağy u dalâlet üzre olur 

Haşılı hergiz ol zafer bulmaz 

Bir belâya irer scr-encâmı 

Amin elbetdc sofiı hayr olmaz.”

[Kim azgınlık ve sapıklık içinde olursa, o asla başarılı olmaz; 
galip gelmez... Onun sonu elbette iyi olmaz; akıbet bir belâya ulaşır],

92- 2-OKJl y  y U  'y
“Câme yoksulluğından ey derviş 

Hâtırufi münkesir olur gerçek 

Ten-dürüst olduğına şiikr it kim 

Tene sıhhat libâsdur gökçek.”
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[Ey fakir, (derviş), elbisenin yoksulluğundan dolayı gerçekten 
kalbin kırılır... Fakat vücudunun sağlıklı ve sağlam oluşuna şükret.. 
Çünkü beden için en güzel elbise, sağlıktır].

93- V

“SÖzi kizb ü yalan olan kişi[n]üfı 

Şöyle bil kim mürüvveti olmaz 

Gerçek erler yanında kezzâbun 

Hiç bir zerre rağbeti olmaz.”

[Bil ki, sözü yalan olan kişinin mertliği, insanlığı olmaz. 
Gerçek yiğitlerin yanında hiç, bir zerre kadar itibarı olmaz],

(109a) 94- S 3 İ y  V

‘“ Ukalâ ile meşveret eyle 

Tanış ahbaba kâruni her-bâr 

Hâli olmaz hatâdan âdem olan 

Sana budur naşîhatum tekrâr.”

[Akıllı insanlarla istişare et; daima işini dostlarına danış... 
Çünkü insan hatadan lıâlî olmaz, (kurtulmaz). Sana tekrar nasihatim 
budur...].

95-

“Şeref istersen ey birseler sen 

Katı a'lâsıdur aııun İslâm 

Kim ki bulmadı bunda bu şerefi 

Anda hem yarın oldı ol bed-nâm.”

[Ey kardeş, eğer şeref sahibi olmak istersen, İslâm onun en 
yükseğidir. Kim burada (dünyada) bu şerefi bulmazsa, yarın ahirette o 
kötü tanınmış olacaktır],

96- dr* ^

“Katı dermanı yok marazdur hey
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Az sanman cihanda siz cehli 

Kişi kurtılmaz ol belâdan tâ 

Arayııp bulmayınca bir ehli.”

[Siz dünyada cehaleti küçük bir şey sanmayın!.. O gayet 
dermansız bir derttir... İnsan, arayıp bir ehlini bulmayınca, o belâdan 
kurtulamaz],

97- JiJl Y
Bir marazdur za‘If ider kişiyi 

‘Aklınun eksik olduğı şâhum 

Virnıcsün hiç kimsenün başına 

. Bu belâyı cihanda Allâh’um.”

[Sultanım, insanın aklının kıtlığı, onu zayıf düşüren bir 
hastalıktır. Allah’ ım bu belâyı dünyada hiç kimsenin başına 
vermesin!..].

9 8 - Ĵ. i\ O h * ç.\bs-\ j Y

“Az olursa dahi ‘ata eylen 

Az virdüm diyü haya itmen 

Hiç mahrümlukdan az olmaz 

Aç u dervişi bî-nevâ itmen.”

[Az da olsa (muhtaçlara bir şey) verin, “az verdim” diye 
utanmayın... Yok denilecek kadar az olan, malırum'.uktan daha az 
değildir. Aç ve yoksulu mahrum etmeyin],

99- ^ 1 üjb>- j viijy  ö j i

“Yiyecekden ziyâde hey âdem 

Mâ[l] cem‘inc olma sen tâlib 

(109b) Ellerin sen hazîne-dârı olup 

Olma cmvâl-i gayra gel rüğıb.”

[Ey insan, yiyeceğinden fazla mal toplamaya talip olma!.. 
Ellerin hazinedarı olup başkasının mallarına istekli olma!..].
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100- f.Laİ'VI ^  »__v-U>xj j  c.1 yiJl LiJıSl

“Fukara gibi ‘ayş u nüş idüben 

Eylcgii meskenetle kendüni hâk 

Agniyâ gibi tâ lıisâbında 

Olasın âhıretdc hem bl-bâk.”

[Fakirler gibi yiyip içerek tevazuyla kendini toprak et ki, 
ahirette hesabını verirken zenginler gibi korkusuzdasın].

Mesnevi

Hamdü li’llâh bu nâme-i nâmî 

Hayr ile buldı [bunda] cncâmı

İbtidâ oldı zikr-i nâmunla 

Yine hatm oldı hem kelâmunla

Umaram belki ola hayr-ı halef 

Yâd olunam anunla hem-çü selef

Ola her kim kelâmuma nâzır 

Lutf idüp ‘aybım ola sâtir

Kereminden du‘â-yı hayr ide hem 

Bu fakire ‘atâ-i hayr ide hem.”

[Allah’a şükür, bu şöhretli kitap hayırla son buldu... (Allahım, 
eserim), senin adım anmakla başladı, yine senin sözünle sona erdi... 
Umarım, belki hayırla anılmamı sağlayacak (oğul misali) olur da önce 
gelenler gibi onunla hatırlanırım... Her kim sözüme bakarsa, lütfen 
onun kusurunu örtsün; asalet ve cömertliğinden hem hayır dua etsin, 
hem de bu (rahmete muhtaç olan) zavallıya faydalı bir bağışta 
bulunsun].
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