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ÖZET

Nesrü’l-leâlî, Hz. Ali’ye ait güzel sözler arasından
Tabersî (ö. 548/1154) adlı âlimin seçtiği, 290 kadar Arapça
vecizeyi elifba harfleri sırasına göre ihtiva eden bir metindir.
Arap ve Fars edebiyatında da rağbet gördüğü bilinen bu
kitapçık, 15. asırdan itibaren çeşitli şair ve yazarlar
tarafından Türkçeye çevrilmiş; birkaç kere de şerh
edilmiştir. Söz konusu derlemeyi 16. asırda Türkçe’ye
çeviren edebî şahsiyetlerden biri de Tezkiretü’ş-şuarâ ve
Tabsıratü’n-nuzamâ’sıyla meşhur Kastamonulu Latîfî’dir.
Latîfî Efendi (1490-1582), çoğunu Nesrü’l-leâlî’den seçtiği
iki yüz Arapça sözü, “fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün” kalıbında
ikişer beyitle Türkçe’ye çevirmiştir. Kitabına “Nazm-ı
Cevâhir” adını koyan mütercimin, bu eserini 1546’dan
önce, tahminen 1520’li yıllarda tamamladığı, bazı
ipuçlarından anlaşılmaktadır. Onun tercümesinde imale,
zihaf gibi vezin, ayrıca az da olsa yer yer kafiye kusurlarına
rastlanmakla birlikte umumi olarak başarılı olduğunu
söylemek mümkündür. Şair, Arapça vecizeleri çevirirken
zaman zaman bu sözlerle ilgili bulduğu bazı ayet ve
hadisleri hatırlayıp anmakta; Türk atasözleri ve halk
tabirlerinden de ara-sıra faydalanmaktadır. Karşılaştırmalı
incelemeler, mütercimin Mâtemî tarafından H. 911 (M.
1505-1506)
yılında
tamamlanmış
Nesrü’l-leâlî
tercümesinden haberdar olduğunu ve birtakım sözlerin
tercümesi sırasında faydalandığını düşündürmektedir.
Nazm-ı Cevâhir’in zamanımıza ulaşmış yazma
nüshalarından ikisi, şairin söz konusu eserini ömrünün



ABSTRACT

Nesrü’l-leâlî is a text that is chosen by the scholar
named Tabersî (d. 548/1154) from the beautiful sayings of
Caliph Ali and it contains approximately 290 Arabic
aphorisms that were listed on the basis of elifba. This
booklet, which is known to be popular in Arabic and
Persian literature, has been translated into Turkish by
various poets and writers since the 15th century and it has
been commented several times. One of the literary
personalities that translated this compilation into Turkish
in the 16th century is Kastamonulu Latifi, famous for his
Tezkiretü’ş-şuarâ ve Tabsıratü’n-nuzamâ. Latîfî Efendi
(1490-1582) translated two hundred Arabic sayings which
chosen from Nesrü'l-leâlî into Turkish with two couplets
in accordance with " fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün " aruz
meter. It is understood from some clues that the translator,
who named his book as “Nazm-ı Cevâhir”, completed this
work before 1546, approximately in the 1520s. In his
translation, it is possible to say that he was successful in
general, although there were also some rhyme and rhythm
defects. While translating Arabic aphorisms, the poet
remembers and says some of the verses and hadiths about
these sayings from time to time; he also occasionally
benefits from Turkish proverbs and folk expressions.
Comparative studies suggest that the translator was aware
of the translation of Nesru'l-leâlî completed by Mâtemî in
H. 911 (1505-1506) and benefited during the translation
of some sayings. Two of the manuscripts of Nazm-ı
Cevâhir that have reached our time show that the poet
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sonlarında Koca Sinan Paşa (ö. 1004/ 1596) ve Mesih
Paşa’ya (ö. 997/1589) takdim ettiğini göstermektedir.

presented his work to Koca Sinan Pasha (d. 1004/ 1596)
and Mesih Pasha (d. 997/1589) at the end of his life.

Bu çalışmada Latîfî’nin Nesrü’l-leâlî tercümesi hakkında
etraflıca bilgi verilmiş; anılan eserinin belirli yazma
nüshalarına dayalı tenkitli metni ortaya konmuş ve
günümüz Türkçesine çevirisi okuyucuların mütalâasına
arz edilmiştir.

In this study, detailed information has been given about
translation of Latifi's Nesru'l-leâlî; the criticized text of the
mentioned work based on specific manuscripts has been
put forward and its translation into today's Turkish has
been submitted for the readers' consideration.
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Giriş
Nesrü’l-leâlî’nin Kastamonulu Latîfî tarafından meydana getirilen
tercümesini söz konusu etmeden önce bu Arapça metin ve onun 1520’li
yıllardan evvel yapılmış belli-başlı Türkçe tercüme ve şerhleri hakkında
bilgi vermek uygun olacaktır. Nesrü’l-leâlî (İnciler Saçısı), Hz. Ali’ye nisbet
edilen 290 kadar Arapça özlü sözü elifba harfleri sırasına göre ihtiva eden
bir kitapçıktır. Bu derlemede, Arap elifbasındaki her bir harfin bir bap
(bölüm) olarak kabul edildiği ve her harfle başlayan on dolayında
vecizenin sıralandığı görülür. Daha çok ahlâk ve adap konularında İslâm
esaslarına uygun, tecrübe ve müşahedelere dayalı bilgece fikir ve
tavsiyeleri taşıyan bu derlemeyi, Şiî âlimlerden Tabersî’nin (ö. 548/1154)
Hz. Ali sözleri arasından seçerek hazırladığı nakledilmektedir. (Öz 2010:
325).
Anılan derlemeyi 15. asırdan 20. asra kadar tercüme veya şerh eden
Türk âlim, şair ve yazarları, onun kimin tarafından, hangi tarihte
meydana getirildiği meselesi üzerinde durmamış; Hz. Ali’nin şahsiyetine
ve temel İslâm kaynaklarına uygun olduğunu görerek çevirmeyi yahut
izah etmeyi faydalı bulmuşlardır. Fars şair ve yazarları tarafından da
rağbet gören ve defalarca nazmen veya nesirle Farsçaya çevrilen bu
kitapçık, tesbit edebildiğimiz kadarıyla 15. asırdan itibaren Türkçeye
tercüme edilmiştir. Nesrü’l-leâlî’yi Kāsım mahlaslı bir Osmanlı şairi,
Sultan II. Murad’ın saltanatı zamanında, Hicri 842 (Miladi 1439) yılından
önce “Nazmü’l-leâlî” ismiyle nazmen Türkçeye tercüme etmiştir.1 “Hâfız”
mahlasını kullanan başka bir şair, aynı Arapça güzel sözleri Lü’lü’-i
Mendûd adı altında, yine Sultan II. Murad’a takdim etmek üzere, H. 825
1

Kāsım. Nazmü’l-Leâlî Der-Terceme-i Nesrü’l-leâlî, İstanbul Üniversitesi Ktp. Nadir
Eserler Bölümü TY nr. 2210.
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(M. 1422) yılında birer beyitle Türkçeye çevirmiştir (Ceyhan-Aydoğan
2013: 37-73). H. 9 (M. 15). asrın sonlarında, bu eserin Türk dünyasının
meşhur bir şairi tarafından dilimize tercüme edildiğini görmekteyiz:
Çağatay edebiyatının büyük şahsiyeti Ali Şir Nevâî (844-906/1441-1501),
Nesrü’l-leâlî’de yer alan Arapça güzel sözleri, H. 890 (M. 1485) yılında
Hüseyin Baykara’ya ithaf etmek için, birer rubai ile Türkçeye çevirmiş;
böylece meydana gelen eserine “Nazmü’l-cevâhir” ismini vermiştir (Türk
2006). Nesrü’l-leâlî adlı derlemedeki hikmetli sözler sadece nazım veya
nesirle tercüme edilmemiş; âlim, mutasavvıf ve yazarlarımız tarafından
birkaç kere şerh de edilmiştir. Meselâ 15. asrın ikinci yarısında hayatta
olan Osmanlı ilim adamlarından Mustafa bin Şücâ‘, anılan kitapçıktaki
sözler Arapça ve veciz olduğu için, Evrenoszade Ahmed Bey’in isteğiyle
H. 902 (M. 1496) senesinde onları Türkçe şerh etmiştir. (Altunağa 2019).
Acem diyarından Anadolu’ya geldiğinden “Acem Mâtemî” diye tanınan
şair Yâr-i Aliyy-i Tebrîzî (veya Yâr Ali Tebrîzî) de H. 911 (M 1505-1506)
yılında Nesrü’l-leâlî’yi birer kıt’ayla Türkçeye çevirmiştir (Özkan 2019:
107-146). 16. asır şairlerinden Vâhidî, H. 936/ M. 1529-30 yılında
tamamladığı ve “Cinânü’l-cenân” adını verdiği eserinde, bazı kudsî hadis,
hadis ve İslâm büyüklerine ait sözlerle birlikte Hz. Ali vecizelerini
tercüme etmiştir. Onun Türkçeye çevirdiği 190 küsur Hz. Ali sözünün
çoğu, Nesrü’l-leâlî isimli derlemede yer alan cümlelerdir (Efendioğlu
2013). Adı geçen Arapça vecizeler kitapçığını 16. asırda nazmen Türkçeye
çeviren şairlerden biri de Latîfî’dir.
Latîfî’nin Nesrü’l-leâlî Tercümesi: Nazm-ı Cevâhir
Edebiyat tarihimizde daha ziyade şuara tezkiresiyle meşhur
Kastamonulu Latîfî’nin (895-990/ 1490-1582) büyüklü- küçüklü başka
eserleri de vardır. H. 953 (M. 1546) yılında tamamladığı tezkiresinde
kendi hayatı ve telif türünde edebî çalışmaları hakkında da bilgi veren
Latîfî, anılan kitabın on ikinci defteri, yani eseri olduğunu anlatır. (Canım
2000: 486). Onun bu on iki eserinin en hacimlisi, edebiyat tarihi
bakımından en tanınmış ve mühim olanı, şuara tezkiresidir. Kırk hadis
ezberlemenin uhrevi mükâfatını bildiren rivayetin tesiriyle meydana
getirdiği Sübhatü’l-uşşâk (Âşıkların Tesbihi), adının da ima ettiği üzere,
yüz hadisin ikişer beyitli kıt’alar hâlinde tercümesidir. Bir yazma ve ona

82

●

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

dayalı Arap harfli basma nüshası, Latîfî’nin 1530’lu yılların sonu veya
1540’lı yılların başlarında Behlûl mahlasını kullanmış ve bu tercümesini
Rumeli kadıaskeri Ebüssuûd Efendi’ye (896-982/1490-1574) takdim etmiş
olabileceğini düşündürmektedir. Çünkü bir yazma nüshası, Sübhatü’luşşâk’ın “Behlûl” mahlaslı bir 16. asır Osmanlı şairi tarafından yazılmış
olduğunu göstermektedir.2 Bu eseri, Âteşîzâde Mehmed Bedreddin, 1311
(M. 1893-94) yılında İstanbul’da “Ehâdîs-i Mie” (Yüz Hadis) adıyla ve
“nâzımı”nın Behlûl olduğunu bildirerek Arap harfleriyle bastırmıştır.
Belirtilen nüshalarda şairin “kadıasker” ve “Rumeli efendisi” diyerek
Ebüssuûd Efendi’yi övdüğü görülmektedir. Söz konusu medhiye,
mütercimin yüz hadis tercümesini Ebüssuûd Efendi’nin Rumeli
kadıaskeri olduğu H. 944- 952 (M. 1537-1545) yılları arasında “nazar-ı
iltifatı”nı çekmek için, adı geçen âlimler reisine takdim ettiğini
düşündürmektedir. Dikkat çektiğimiz yazma ve basma nüsha, 16. asrın
ilk yarısında Behlûl mahlasını kullanan bir şairin Latîfî’ye ait Sübhatü’luşşâk’ı (ç)alıp kendisine mâl etmiş olabileceği ihtimalini de akla
getirmektedir.
Yurtiçi ve yurtdışı yazma eser kütüphanelerinde pek çok nüshasının
bulunmasına bakılarak denebilir ki, Sübhatü’l-uşşâk, kırk hadis türündeki
manzum tercümelerin çok rağbet görmüş olanlarından biridir. Bu eser,
Ahmet Sevgi (Sevgi 1987: 293-329) ve Nihat Öztoprak’ın (Öztoprak 1993:
388-426) doktora tezlerinde Latin harflerine aktarılmış; daha sonra Ahmet
Sevgi tarafından bir dergide yayımlanmıştır. (Sevgi 1992: 47-92) Ali Çelik
ise söz konusu eseri hadis ilmi yönünden ele alıp incelemiştir (Çelik 2010).
Latîfî’nin manzum eserlerinden biri de –daha önce ifade ettiğimiz
gibi- Hz. Ali’ye ait bazı Arapça vecizeleri elifba harfleri sırasına göre
ihtiva eden Nesrü’l-leâlî isimli kitapçığın kısmi tercümesi olan Nazm-ı
2

Behlûl, (Sübhatü’l-uşşâk), Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi nr. 4421, vr. 1b18b. Şair, bu eserin çeşitli beyitlerinde mahlasını “Behlûl” diye bildiriyor. Mesela,
baştaki tevhid-münacatın sonuna doğru (“Umaram afvuna ere Behlûl/ Ki odur
dergehünde kemter kul” vr. 2a), Na‘t-ı Nebî’nin sonunda (“Nice medh eyleye anı
Behlûl/ Ki odur server-i nebiyy ü resûl” vr. 3a), Ebussuûd Efendi medhiyesinde (El
açup kıl duâ ana Behlûl/ Kuvvet anunla buldı şer‘-i Resûl” vr. 5a), kitapçığın
nihayetine yakın münacatın sonunda (“Ki benüm dâi bende vü Behlûl/ Âhiretde
şefâat ede Resûl” vr. 18a).
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Cevâhir’dir. Latîfî, Nesrü’l-leâlî başlığı altında sıralanan 290 kadar güzel
sözden yaklaşık olarak iki yüzünü seçmiş ve bu vecizeleri ikişer beyitli
kıt’alar hâlinde nazmen dilimize tercüme ettiği için kitabına “Nazm-ı
Cevâhir” (Cevherler Dizisi) adını koymuştur.3 Anılan kitapçık, bazı
nüshaların başında ve bir kısım biyografik, bibliyografik kaynaklarda
“Nesrü’l-leâlî” adıyla kaydedilmiş4 veya Nesrü’l-leâlî tercümesinden başka
bir metin gibi (Levend 1988: 262) gösterilmişse de şair, Hz. Ali’nin inci
gibi mensur sözlerini nazma çektiğini belirtmek üzere eserine “Nazm-ı
Cevâhir” ismini verdiğini, kitabı yazış sebebini anlatırken şöyle
bildirmektedir:
“...bu cevāhir-i kenz-i leālì’l-me˘ālì, ya˘nì ki nüsĥa-i Neśrü’l-leālì -ki
maķālāt-ı Ģażret-i ˘Alì’dür (…), mażmūnını manžūm ķıldum ve nām-ı
nāmìsin Nažm-ı Cevāhir ķodum.” Başka bir ifadeyle Latîfî’nin Nazm-ı
Cevâhir’i, Nesrü’l-leâlî adlı Arapça güzel sözlerin nazmen tercümesinden
meydana gelen bir eserdir. Şairin Nesrü’l-leâlî ve Nazm-ı Cevâhir adını
taşıyan farklı eserleri yoktur.
Ahmet Sevgi, 1987 yılında Gazi Üniversitesi’nde tamamladığı “LatîfîHayatı ve Eserleri” adlı doktora tezinde şairimize ait Nazm-ı Cevâhir’in
muhtevası hakkında da bilgi vermiş; metnini ise Arkeoloji Müzesi’nde
bulunan ve tek olduğu sanılan kopyayla Ankara Millî Kütüphane’de
tesbit ettiği nüshaya dayanarak ortaya koymuştur. Biz bu çalışmamızda
Latîfî’nin Nazm-ı Cevâhir’ini adı, telif tarihi, muhtevası, tercüme tarzı,
muhtemel kaynakları, ithaf edildiği devlet adamları vb. konular hakkında
bilgi vererek tanıtmaya çalışacak; sonra onun belli başlı yazma
nüshalarına dayanarak tenkitli metnini teşkil edeceğiz. Ayrıca, Osmanlı
3

Latîfî, Nazm-ı Cevâhir, Arkeoloji Müzesi Ktp. nr. 341, vr. 40b-68a . (İncelememizde 8
Zilhicce 983/ 9 Mart1576 tarihinde istinsah edilmiş bu yazmayı esas almakla birlikte
gerekli hâllerde eserin diğer nüshalarından da faydalandık).
4
“Nesrü’l-leâlî: Manzum. Bâzı akvâl-i İmâm-ı Alî’nin nazmen tercemesidir. Nâzım ve
mütercimi 990 târîhinde Bahr-ı Ahmer’de garîkan vefât eden Kastamonulu Latîfî’dir.
Gayr-ı matbûdur.” (Bursalı Mehmed Tâhir, “Eski ve Yeni Ahlâk Kitaplarımız”, Sırât-ı
Müstakîm, 9 Zilka‘de 1326- 20 Teşrîn-i Sânî 1324/ 3 Aralık 1908, aded 15, s. 231 ; a. mlf.
Ahlâk Kitaplarımız, İstanbul 1325/ 1909, s. 32). Tahir Bey, bu makale ve kitapçığındaki
yanlışını Osmanlı Müellifleri isimli eserinde şöyle düzeltmiştir: “…İmâm-ı Ali’nin
kelimât-ı hikmet-âyâtını da nazmen tercüme ederek ‘Nazmü’l-cevâhir’ tesmiye
etmişdir ki, Nesrü’l-leâlî’nin nazmen tercümesidir.” (Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı
Müellifleri, İstanbul 1342/ 1923-24, c. 3, s. 135).

84

●

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Türkçesine vâkıf olmayan günümüz okuyucuları için çağımızın
Türkçesine de aktaracağız. Böylece 16. asrın ve bütün Klâsik Türk
Edebiyatının bilhassa şuara tezkiresiyle meşhur bir edebî şahsiyetinin
basılmamış bir kitapçığını daha okurların mütalâasına sunmuş olacağız.
Latîfî Efendi’nin Nazm-ı Cevâhir’i üç kısım hâlinde tanzim ettiğini
söylemek mümkündür: Allah’a hamd ü sena, Hz. Peygamber’e salât ü
selâmdan sonra kitabı telif sebebini anlatan mensur bir başlangıç, Arapça
vecizeleri nazmen çevirdiği asıl bölüm ve nihayet bu tercümeyi meydana
getirmekten maksadının olgunluğunu ortaya koymak, sözünü süslemek
değil, din kardeşlerine doğru yolu göstermek, iyiliğe kılavuzluk
olduğunu belirten mensur bir “hâtime” (sonuç) bölümü.
Şairimiz, henüz telif sebebini anlatmaya başlamadan önce, başka
eserlerde de örnekleri görüldüğü gibi, Allah’a hamd ve Hz. Peygamber’e
selâm ve dua ederken, konusunu okuyucuya sezdirecek sözler söylüyor;
böylece “berâat-i istihlâl” hünerinin bir misalini veriyor: Allah,
rahmetinin çokluğundan ötürü Kur’an’da öğütleriyle insanları ahlâkı
düzeltmeye, güzel âdet ve sıfatları tahsile teşvik etmiştir. Çünkü öğüt
vericinin nasihatları kalplere tesir eder. Akıllı kişi için öğüt, bir baba
gibidir. Öğüt mühim olmasaydı, Allah onu göndermezdi. Kur’an’da
herkesin hisse ve ders alması için kıssalar anlatılmıştır. Yaratılışın, işittiği
şeylere meylettiği muhakkaktır. Allah’ın şefkatli Peygamber’i de doğru
yoldan ayrılıp günaha girmiş, zayıf ümmetine merhametinin
büyüklüğünden dolayı doğru yolun kılavuzu olup Hakk’ın huzuruna
lâyık, övülen ve beğenilen huylarla ahlâklanmayı teşvik etmiş; böylece
insanların kurtuluşunu gaye edinmiştir.
Eserin yazılış sebebine gelince, zorlayıcı zaman, bir gün düşünce
kayığını hayretin büyük denizine salmış; şairin akıl ve fikri, dalgıç gibi,
endişe engin suyunun derinliğine dalmıştır... Uygunsuz zaman, istediği
hedefe varmasına imkân vermediğinden, selâmet yakasına geçemeyip o
belâlı denizin acı suyunun dalgalarından nicelerini yutmuştur... Ümidi, o
derin denize dalarak seçkin cevherlerin, değerli incilerin yerini bulmak ve
irfan sahiplerinin akıl kulağına küpe olmaya lâyık şeyleri almaktır.
Sonunda yardım havası, anlayış gemisini kenara çıkarmış; şair, Hz. Ali’ye
ait bazı vecizeleri ihtiva eden Nesrü’l-leâlî isimli kitapçıktan seçtiği inci
gibi sözleri nazma çekmeye karar vermiştir:
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“...Ammā ne taģrìr ü tesvìd ėdem ki şāyeste-i Ģaķ ve mašlab-ı ĥalķ
olmaġa eģaķķ u elyaķ olup dìn ü dünyāya nāfi˘ ve nice sevdā-yı bì-sūdı
dāfi˘ ola dėrken, ittifāķ-ı sevķ-ı Sübģānì ve mevhibet-i Yezdānì bu cevāhiri kenz-i leālì’l-ma˘ālì, ya˘ni ki nüsĥa-i Neśrü’l-leālì -ki maķālāt-ı Ģażret-i
˘Alì’dür, ki gevher-i kān-ı Lā fetā ve sulšān-ı serìr-i Hel etā faĥr-i Āl-i Šāhā ve Yā-Sìn, emìrü’l-mü’minìndür- (raēıya’llāhu ˘anhu ve kerrema’llāhu
vechehu). Nažm li mü’ellifihì:
Esedu’llāh ˘Aliyy-i ˘ālì-ķadr
Felek-i lā fetā da māh-ı bedr
Rezm ü sašvetde Ģayder-i ŝaf-der
Bezm-i Cennet’de sāķi-i Kevśer
˘İlm ü ģikmetde baģr-i zāĥirdür
Lafž-ı dür-bārı hep cevāhirdür.

Neśr: Çünki dìde-i cān ü ˘ayn-ı cenān birle im˘ān-ı nažar ķıldum, her
kelām-ı girāmìsin āyete muvāfıķ ve ģadìśe mušābıķ, ģikmet-āmìz ü
mev˘ižet-engìz buldum. Ser-tā-pā nuŝģ u pend-i bì-gezenddür ki, šālibleri
a˘māl-i ēāllìnden men˘ ėdüp šarìķ-ı reşāda ve sebìl-i sedāda mürşid ü hādì
olur. Ve vārid olan kelimāt-ı ģikmet-nikātı levāzım-ı ādāb ü aĥlāķı ve
merāsim-i ceźebāt-ı eşvāķı müş˘ir ü mutażammın mevā˘iž ü neŝāyıģdür
ki, cezā-yı kārı ve sezā-yı girdārı iş˘ār u işrāb ėder. Şol ri˘āyet-i āyìn-i dìn
ėdüp šarìķ-ı Ģaķķ’a müteveccih olan ˘āmme-i mü’minìne her vech ile
ehemm ü elzem olmaġın, ol kerāmet ˘ummānınuŋ ġavvāŝı ve velāyet
deryāsınuŋ āşnāsı baģr-i ģikmetden istiĥrāc ü istinbāš ėtdügi leālì’-i
ma˘ālìden iki yüz ˘aded dürer-i aĥbār-ı sa˘ādet-niśārı rişte-i nažma çeküp
bir tarz-ı lašìf ü baģr-i ĥafìfde ikişer beyt ile bā-źüll ü fāķa, ˘alā ķadri’t-šāķa
mażmūnını manžūm ķıldum ve nām-ı nāmìsin Nažm-ı Cevāhir ķodum. Tā
ki ķābil-i ˘ināyet ü ehl-i sa˘ādet olanlar zìver-i zühd ü ŝalāģ ve pìrāye-i
fevz ü felāģ içün ŝıdķ-ı niyyet ü ŝafā-yı šaviyyetle āvìze-i gūş-ı cān ve
ķılāde-i gerden-i iź˘ān ėdeler...” (Latîfî, vr. 42b-43b).
[Günümüz Türkçesiyle: ...Amma “Ne yazayım ki, Hakk’a uygun ve halkın
istediği olmaya en lâyık, din ve dünyaya faydalı, nice faydasız isteği giderici
olsun?” derken, Allah’ın sevkinin rast getirmesi ve bağışıyla bu yüce inci
hazinesinin mücevherleri, yani Lâ fetâ kaynağının cevheri (“Ali’den başka
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yiğit yok!” sözünün muhatabı), Hel etâ tahtının sultanı (İnsan Suresindeki
bazı ayetlerin iniş sebebi), Tâ-hâ ve Yâ-sîn (Hz. Peygamber) soyunun iftihar
vesilesi, müminlerin emiri... Allah’ın aslanı, yüksek dereceli Ali, ‘Ali’den
başka yiğit yok...’ göğünde dolunay, savaş ve hücumda düşman saflarını
yaran aslan, Cennet meclisinde Kevser şarabını dağıtan, ilim ve hikmette
coşkun bir umman, inci saçıcı kelimeleri hep cevher olan Hz. Ali’nin (Allah
ondan razı olsun ve onun yüzünü şereflendirsin) sözlerini içine alıcı
Nesrü’l-leâlî kitabı (aklıma geldi veya elime geçti)...
Ruh ve kalp gözüyle, dikkatle bakınca, onun her büyük sözünü ayet ve hadise
uygun, hikmetli ve öğüt verici buldum. Baştan sona kadar nasihat ve
zararsız öğüttür; isteyenleri sapkınların işlerinden men edip onlara doğru
yol gösterici olur. Hatıra gelen hikmetli sözleri, adap ve ahlâkın gereklerini,
şevk cezbelerinin usulünü gösterici, içine alıcı öğütler, nasihatlardır ki, işin
karşılığını ve uygun olanını tarif ve telkin eder. Dinin gerektirdiği ibadeti
gözetip Hak yolunda gitmeye girişen müminlerin hepsine her yönden en
mühim ve en lüzumlu olduğu için, o keramet okyanusunun dalgıcı ve velilik
deryası yüzücüsünün hikmet denizinden çıkardığı yüce fikir incilerinden iki
yüz adet saadet saçan haber incilerini nazım ipine çekip hoş bir tarzda,
aruzun hafif bahrinde ikişer beyitle, hakirlik ve yoksullukla, gücüm yettiği
kadar manasını nazma çektim ve namlı adını ‘Nazm-ı Cevâhir’ koydum ki,
yardıma lâyık ve bahtiyar insanlar, onu takva ve iyilik süsü, zafer ve
kurtuluş ziyneti olmak üzere doğru ve temiz bir niyetle can kulağına assın
ve akıl boynuna gerdanlık yapsınlar.]

Latîfî, Nazm-ı Cevâhir’i yazış sebebi kısmında, Hz. Ali sözleri olan
Nesrü’l-leâlî’yi tercüme ettiğini söylemişse de onun bu eserinde yer alan
cümlelerden birkaçı, adı geçen Arapça vecizeler derlemesinde yer
almamakta; Sad-Kelime-i Hazret-i Ali (Hz. Ali’nin Yüz Sözü) ismiyle
meşhur toplamada bulunmaktadır. Eserin bilinen birkaç nüshasında
olmadığı hâlde bazı yazmalarında mevcut beyitler, Sad Kelime-i Hazret-i
Ali’de geçen şu vecizelere ait tercümelerdir:
( اﻻحسان يقطع ال ّلسان45. söz),
مخبو تحت لسانه
( المرء46. söz),
ٌّ

يتعد طوره
ّ ( رحم اهلل امرأ عرف قدره ولم60 ve 82. sırada farklı beyitlerle iki defa),
ٍ
امرء ما يحسنه
كل
ّ ( قيمة136 ve 150. sırada farklı beyitlerle iki kere

çevrilmiştir).
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Şu Arapça sözler de Nesrü’l-leâlî’nin Türkçe tercümelerinin çoğunda
yok; sadece Latîfî (L) veya Hâfız (H), Mâtemî (M), Vâhidî (V), Mehmed
Rifat (MR), Ahmed Nazmi (AN)5 gibi başka bir mütercimin eserinde
vardır:
L),

( تقرب الى اهلل بعداوة نفسكM, L), التاهى حتّى يترك تيهه
( تركM,
ّ ( ته علىM, L), الشر صدقة
ّ
ّ

السوء عقوبة
( خذ العلم من افواهL), دواء
ّ ( جارL), ( جواب االحمق سكوتL, MR), الرجال
ّ
( االوذارالندم واالستغفارV, L, AN), ًرب شهوة ساعة يورث حزناً طويل
ّ (M, L), السلطان كزاير
ّ زاير
( االسدM, L), ( طعام البخيل داءL), ( عيش المريض نزع الروحH, L), ( كثرة الزيارة تورث المللةH,
L), ( ولد الشيخ يتيمL), ( ال دين لمن ال غيرة لهL), ( وصول مقدم من جاف كنزهL), يحشر الناس على
( ما فاتهمL).
Bazı Tercümelerinde Görülen Mâtemî Tesiri
Görüldüğü gibi, Latîfî’nin Nazm-ı Cevâhir’inde tercüme edilen
Arapça sözlerden birkaçı, sadece Mâtemî’nin Nesrü’l-leâlî tercümesinde
bulunmakta; adı geçen derlemenin diğer Türkçe çevirilerinde yer
almamaktadır. Bu durum, Nazm-ı Cevâhir sahibinin daha önce aynı
konuda eser meydana getirmiş mezkûr selefinden faydalanmış
olabileceğini düşündürmektedir. İki metindeki yirmi kadar mısrada
bulduğumuz benzerlik, Latîfî’nin Mâtemî tercümesinden haberdar
olduğunu ve az da olsa istifade ettiğini düşündürmektedir. Mesela, تغافل
 عن المكروه تو ّقرsözünü Mâtemî şöyle tercüme etmiştir:
“Cümle mekrūhdan teġāfül ķıl
Tā ki ĥalķ içre şānuŋ ola ˘ažìm
Bu šarìķ ile ˘ādet eyle müdām
Ger dilerseŋ ki nefsüŋ ola selìm” (vr. 115b).

Aynı vecizeyi Latîfî Efendi Türkçeye şöyle çevirmiştir:
“Cümle mekrūhdan teġāfül ķıl
Ėllerüŋ ˘aybına tecāhül ķıl
Bu keremle kerāmeti bulasın
˘Aybuŋı örte Ģaķ ˘azìz olasın”

Görüldüğü gibi, Mâtemî ve Latîfî tercümesinin ilk mısraı aynıdır…
5

Ahmet Nazmi, Emsâl-i Alî, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, O. Ergin
Yazmaları, No: 68/2.
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 ال فقر للعاقلvecizesinin tercümesi olarak Mâtemî şu beyitleri yazmıştır:
“˘Āķıl olan kişi faķìr olmaz
˘Aķl besdür kişiye ser-māye
Vālinüŋ māli gerçi az ola
Aŋa yeter kifāyet ol pāye” (vr. 141b).

Aynı Arapça sözü, Latîfî Efendi şöyle tercüme etmiştir:
“˘Āķıl olan kişi faķìr olmaz
˘İzzet ehli olur haķìr olmaz
˘Āķıla ˘aķlı bes çü sermāye
Şeref-i ˘aķl ile bulur pāye”

Görülüyor ki, Latîfî’nin yukarıdaki ilk mısraı, Mâtemî’nin
naklettiğimiz kıt’asının birinci mısraı ile kelimesi kelimesine aynıdır.
Mâtemî’nin kıt’asındaki “…sermâye/ …pâye” kafiye kelimelerinin Latîfî
tercümesinin ikinci beytinde de kafiye olarak kullanılması, dikkat
çekicidir. Bu benzerliklerin aynı Arapça sözlerin tercümesinden meydana
geldiği, bir tesadüf yahut tevafuk olduğu da ileri sürülebilir. Fakat
gösterebileceğimiz daha başka benzerlikler, bize, Latîfî’nin Nesrü’l-leâlî’yi
çevirirken Mâtemî tercümesinden az da olsa faydalandığı fikrini
vermiştir. Bahis konusu Arapça vecizeler derlemesini birbirine yakın
sayılabilecek zamanlarda çevirmiş iki 16. asır şairinin şu mısralarındaki
benzerlikler, Latîfî Efendi’nin selefi Mâtemî’nin eserinden istifade ettiğini
düşündürmektedir:
“Ĥalķ içinde ġınā ķıla ižhār” (Mâtemî, vr. 112a)
“Ĥalķa şükr-i ġınā ķıla ižhār” (Latîfî)
Dehrde kime ki oldılar me’nūs (…)
˘Aybına āĥir oldılar cāsūs” (Mâtemî, vr. 112b)
“Ne ķadar olsa hem-dem ü meˇnūs
Olur āĥir ˘uyūbuŋa cāsūs” (Latîfî)
“Gör dıraĥtı ki ķıldı šaş uranuŋ
Beźl ile yaramazlıġın mesdūd” (Mâtemî, vr. 112b)
“Gör dıraĥtı šaş atana her bār
Ķalmayup aŋa mìve ėtdi niśār” (Latîfî)

Latîfî’nin Nesrü’l-leâli Tercümesi:Nazm-ı Cevâhir ●

89

“˘Ālimüŋ mevti raĥne-i dìndür” (Mâtemî, vr. 115a)
“˘Ulemā mevti raĥne-i dìndür” (Latîfî)

Mâtemî mahlasını kullanan şairimiz, “Ümmetin efendileri din
âlimleridir” manasındaki Arapça vecizeyi tercüme ederken, din ilmini,
yani tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf, siyer gibi İslâmi ilimleri bilmeyen
kimsenin akıl ve felsefede İbn Sînâ gibi olsa bile cahil idüğünü şöyle
belirtir:
“Bilmeyen ilm-i dìni nā-dāndur
Ola ģikmetde ger ˘Alì Sìnā” (Mâtemî, vr. 126b)

Latîfî Efendi, aynı vecizeyi çevirirken “Fıkıh ilmini bilmeyen büyük
âlim, İbn Sînâ olursa da bir şey bilmez!..” diyor:
“ ˘İlm-i fıķhı ki bilmeye mollā
Nesne bilmez olursa Bū Sìnā”

Latîfî’nin aynı Arapça sözü tercüme ederken selefi Mâtemî gibi İbn
Sînâ örneğini vermesi, tesadüf sayılabilir mi?
Mâtemî, “İlmin olgunluğu, hilmde, huy yumuşaklığındadır”
vecizesini çevirirken, bu sözün zıt manasını irsal-i meselle, yani bir örnek
göstererek anlatır; huy yumuşaklığı, olgunluğu ve iyiliği olmayan ilim
adamını meyvesiz ağaca benzetir:
“Ol şecerden ne ģāŝıl olar kim
Gölgesi ola olmaya śemeri” (Mâtemî, vr. 136b)

Latîfî Efendi de aynı Arapça sözü Türkçeye çevirirken, “Hilmsiz,
yani huy yumuşaklığı olmayan ilmi makbul sayma! Çünkü o, meyvesiz
bir ağaca benzer” manasındaki şu mısraları yazmıştır:
“˘İlm-i bì-ģilmi šutma sen maķbūl
Mìvesiz bir dıraĥta beŋzer ol”

Mühim bir kısmına temas ettiğimiz bu benzerlikler, Latîfî’nin
Mâtemî’nin Nesrü’l-leâlî tercümesinden yer yer faydalandığını
düşündürmektedir. Bir konuda eser yazmaya karar veren şair yahut
yazar, denebilir ki umumiyetle o mevzuda çağdaşı veya daha önceki
zamanlarda yaşamış olan kişilerin eserlerini de mümkün olduğu kadar
okuyup bunlardan şekil, muhteva, plan gibi yönlerden istifade etmeye
çalışır. Bu karşılaştırmaları yapma gayemiz, eserin varsa kaynağını yahut
kaynaklarını ortaya koymak, ne derecede onu meydana getiren edebî
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şahsiyetin bilgi, fikir ve gayretinin mahsulü olduğunu, eğer müellif
başkasından yararlanmışsa bu istifadenin hangi ölçüde bulunduğunu
tesbit edebilmektir.
Latîfî, Hz. Ali’ye nisbet edilen Arapça güzel sözleri Türkçeye
çevirirken, Sübhatü’l-uşşâk’ta olduğu gibi, hafif bahrinin “feilâtün
mefâilün feilün” kalıbını tercih etmiştir. Kısa mısralar hâlinde maksadı
anlatmaya imkân verdiğinden kırk hadis tercümelerinde de çok tercih
edildiğini bildiğimiz bu kalıbın seçilmesi isabetli olmuştur. Ancak
yukarıda naklettiğimiz beyitleri incelenirse, şairin aruz ölçüsünü
kullanırken, zaman zaman imale yapmak zorunda kaldığı görülür.
Bununla birlikte mütercim vecizeleri iki beyit içinde oldukça başarılı
sayılabilecek bir şekilde çevirmektedir. Bazan ilk beyit veya ilk üç mısra
Arapça sözlerin karşılığının verildiği dördüncü mısra için hazırlık
vazifesini görüyor; bazan tercüme dört mısraı da kaplıyor. Hz. Ali
sözlerini, onların kendisine hatırlattığı ayet ve hadisleri göz önünde
bulundurarak tercüme eden şair, yer yer vecizelere uygun bulduğu Türk
atasözlerini halk tabirlerini de anmakta; irsal-i meselin güzel örneklerini
vermektedir. Bu kitapçıkta anılan veya ima edilen belli-başlı Türk
atasözleri ve birtakım halk tabirleri alfabetik olarak şöyle sıralanabilir:
Atasözleri:
Akıllı düşman, akılsız dosttan iyidir. (123. söz)
Ava giden avlanır. (188. Söz)
Cins cinsi çeker. (112. Söz)
Dil esen, baş esen… (17. Söz)
Her işin vakt-i merhunu vardır. (199. söz)
Her kemalin bir zevali var. (130. Söz)
Her kuş cinsiyle uçar. (112. Söz)
İnsanın gözünü toprak doyurur. (33. Söz)
İnsan insanın şeytanıdır. (136. Söz)
Misk’in kokusu gizlenmez. (93. Söz)
Muhabbet iki baştan gerek. (25. Söz)
Sabırla koruk helva olur. (100. Söz)
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Sağ olanlar hasta hâlin anlamaz. (132. Söz)
Sorma kişinin aslını, izzetinden bellidir. (140. Söz).
Deyimler:
ademe kadem bas-: (121. Söz)
başına dar et-: (47. Söz)
bir pula muhtaç ol-: (94. Söz)
can ver-: (33. Söz)
dek tur-: (17. Söz)
dünya başına dar ol-: (108. Söz)
elbir et- : (30. Söz)
elver- : (63. Söz)
gam ye-: (104. Söz)
gönlü (içi) aç(ıl)- (14. Söz)
gözi aç ol-: (94. Söz)
iki baştan ol-: (25. Söz)
katı kalpli ol- (11. Söz)
kulağı dinç ol- : (2. Söz)
terkiye as-: (26. Söz)
ocağına su koy-: (91. Söz)
sözünün eri ol-: (65. Söz)
yabana git-: (52. Söz)
yol bul-: (22. Söz)
Yazıldığı Yıl
Eserin eldeki yazma nüshalarında Nazm-ı Cevâhir’in mütercim
tarafından hangi tarihte tamamlandığı konusunda bir bilgi görülmez.
Ancaki bu kitapçığındaki bazı kıt’alara, yazarın H. 953 (M. 1546)
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senesinde tamamladığı Tezkiretü’ş-şuarâ ve Tabsıratü’n-nuzamâ’sında6,
hatta 930-31 (1524-25) yıllarında yazdığını bildirdiği Evsâf-ı İstanbul adlı
risalesinde yer vermesi7, Nazm-ı Cevâhir’in belirtilen senelerden önce
meydana getirilmiş olabileceğini düşündürmektedir. Bu arada, Latîfî’nin
hayatı boyunca bazı eserleri üzerinde değişiklik, ekleme ve çıkarmalar
yaptığını, onları farklı devlet adamlarına ithaf ettiğini belirtmek yerinde
olacaktır. Mesela, kendisi gençlik yıllarında yazdığını bildirdiği Risâle-i
Evsâf-ı İstanbul’u, H. 983 (M. 1576) yılında istinsah edilmiş İstanbul
Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi nüshasından anlaşıldığına göre, Sultan III.
Murad’a (saltanatı 982-1003/ 1574-1595) takdim etmiştir. Yazarın şuara
tezkiresini, tamamlayışından yaklaşık otuz sene kadar sonra tekrar ele
alıp genişlettiği, bazı şairlerin hayatları hakkında daha fazla bilgi verdiği
de görülür (Andrews-Dalyan 2019: 49-68).
Nazm-ı Cevâhir’in zamanımıza ulaşan iki yazma nüshası, Latîfî’nin
anılan eserini, ömrünün sonlarında iki devlet adamına takdim ettiğini
göstermektedir: Şair, bu tercümesini, bir nüshasından anlaşıldığına göre,
Yemen fatihi Koca Sinan Paşa’ya (ö. 1004/ 1596)8; başka bir yazmasından
öğrenildiği üzere H. 987 (1579-80) yılında Mısır valisi Mesih Paşa’ya (ö.
997/ 1589) takdim etmiştir.9 Söz konusu ettiğimiz bu ikinci nüsha, şairin
ömrünün son yıllarında Mısır’da olduğuna da delâlet etmektedir:
“...Lā-cerem bu zümre-i żu˘afānuŋ źelìl ü ża˘ìf ve fırķa-i fuķarānuŋ
nāl ü naģìfi faķìr a˘nì Lašìfì ˘afa’llāhü ˘anhü ol ģażretüŋ kelimāt-ı
˘āliyātından ve kelām-ı ķudsì-ŝıfātından ˘āmme-i mü’minìne ve tāmme-i
Müslimìne ˘alā ķadri’l-miķdār vāsıša-i ķalem ile inhā ve i˘lām itdüm kim
10

6

خير الكلم كلم اهلل ثم كلم رسول اهلل و بعده كلم على ولى اهلل
ّ
ّ ّ

Latîfî’nin tezkiresinde Nazm-ı Cevâhir’den naklettiği bazı beyitler için bk. Rıdvan
Canım (Haz.), (2000), Latîfî, Tezkiretü’ş-şuara ve Tabsıratü’n-nuzamâ, haz., Ankara : TTK
Yayınları, s. 193 “Devlet anuŋ cihânda ferd oldı...”, s. 209 kıt’a, s. 284 mesnevî, s. 419
Li müellifihî, s. 537 Nazm li müellifihî.
7
Nermin Suner Pekin (Haz.) (1977), Latîfî, Evsâf-ı İstanbul, İstanbul: s. 14 kıt’a, 33, 41
nazım, 68, 71, 75.
8
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ktp. nr. 37259, vr. 48b-73b.
9
Latîfî, Nazmü’l-cevâhir, Yapı Kredi Sermet Çifter Ktp. nr. 786, vr. 122.
10
“Sözlerin en hayırlısı Allah Kelâmı, sonra Allah Resulü’nün kelâmı, ondan sonra
Allah’ın velisi Ali’nin kelâmıdır.”
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dür müşābihesinde cevāmi˘ü’l-kelimdür. Me’mūldür ki, her mü’min
ü mu˘teķid ki iĥlās u i˘tiķād ile ˘amele getüre, Cenāb-ı Ģaķ’dan mes’ūl ve
mercūdur ki, umūr-ı uĥrevìsi ve meŝāliģ-i dünyevìsi bì-ĥabš u ĥašā
müyesser ola, inşā’allāhu Te’ālā. Ve ba˘dehu ol tārìĥde ki, hicret sene 987
idi, źikr olan tārìĥde Ģażret-i Mesìģ Paşa (bellaġa’llāhu mā yeşā) ol
˘acūbe-i ˘aŝrda, a˘nì mülk-i Mıŝr’da vālì-i vilāyet ve ŝāģib-(i) ma˘dilet idi.
Źāt-ı bì-šama˘ı vü bì-ġarażı šama˘-ı aĥź ü irtişādan müberrā vü münķašı˘
ve şān-ı ˘ālì-nişānı ol irtifā˘ ile mürtefi˘ idi. Nažm li müellifihi:
İlāhì devletin pāyende eyle
Ķamu düşmenlerin efgende eyle
Ĥudāyā bu cihān durduķça šursun
Ķamu ser-keşlerüŋ gūşını bursun.
11
Āmin bi-ģurmeti Muģammed-i Emìn”

Şairin H. 987 (M. 1579-80) yılında hayatta ve Mısır’da olduğunu
gösteren bu nüsha, Kınalızade Hasan Çelebi’nin Tezkiretü’ş-şuarâ’sı gibi
bazı biyografik kaynaklarda ömrünün son seneleri hakkındaki çelişkili
bilgileri12 bir derece açıklığa kavuşturucu ve Mesih-zâde’nin mektubunda
verdiği habere uygun görünmektedir. Malûm olduğu üzere, Mesihzâde,
Kefevî’nin Râz-nâme’sinde yer alan bir mektubunda, “Tezkiretü’ş-şuarâ
sâhibi Monla Latîfî”nin Mısır’dan Yemen’e giderken, bindikleri geminin
fırtına sonucunda batması üzerine 25 Ramazan 990 (23 Ekim 1582)
tarihinde vefat ettiğini bildirmişir. (Aksoyak 2004: 152-155).
Latîfî’nin Nazm-ı Cevâhir’inin H. 983 (M. 1576) senesinde kopya
edilmiş bir nüshasının bulunması, kesin olarak bu eserini H. 987(M. 157980)’den önceki bir zamanda, yukarıda arz ettiğimiz delil ve ipuçları ise,
tezkiresini tamamladığı H. 953 (M. 1546) yılından evvel vücuda
getirdiğini gösteriyor.
Sonuç olarak Latîfî Efendi, Nesrü’l-leâlî’yi önceki asırlarda ve 16.
yüzyılın ilk çeyreğinde tercüme eden seleflerinin izinden giderek kendi
11

Latîfî, Nazmü’l-cevâhir, Yapı Kredi Sermet Çifter Ktp. 786, vr. 122.
Hasan Çelebi, H. 994/ M. 1586 yılında tamamladığı şuara tezkiresinde Latîfî’nin
hâlen İstanbul’da güçsüz bir ihtiyar olduğunu şöyle anlatır: “Hâlâ İstanbul’da pîr ü
nâ-tüvân, tîr-i kāmeti misâl-i kemân iki bükülmüş, şecere-i hayâtı bî-berg ü bâr olup
solmuş ve kadd-i dü-tâsı selâm-ı merg ve peyâm-ı ecel almağıçün münhanî
olmuşdur.” (Kınalı-zade Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-şuarâ, haz. İbrahim Kutluk, Ankara
1989, c. 2, s. 835).
12
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çağının diliyle bir kere daha nazmen çevirmiş; her bir Arapça sözün
manasını ikişer beyitle Türkçeye aktarmayı tercih etmiştir. Zaman zaman
imale, zihaf gibi vezin kusurları, az sayıda kafiye pürüzleri ve haşiv
türünden aksamalara rastlansa da onun tercümesinin bütünü itibarıyla
başarılı olduğunu söylemek mümkündür. Diğer taraftan Latîfî Efendi’nin
Nazm-ı Cevâhir’ine ait birkaç nüsha, Nesrü’l-leâlî tercümesi olmaya
ilâveten, kendisi gibi kalemiyle hayatını devam ettirmeye çalışan, o sırada
bazan devlet adamlarının himayesine ihtiyaç duyan ilim ve sanat
erbabının yaşantısı konusunda da fikir veren, aynı zamanda ömrünün
son yıllarına da ışık tutan biyografik birer vesikadır.
Eldeki eserlerine dayanarak denebilir ki, şair gençlik çağında hayat
anlayışı ve yaşama tarzı tercihi konusunda bir müddet arayış ve bocalama
devresi geçirdikten sonra mümkün olduğu kadar İslâmi, ahlâki bir yolda
yürümede karar kılmıştır. Onun Nazm-ı Cevâhir’inin bilhassa sebeb-i telif
ve hatime kısmı, insanın yeryüzündeki macerası, varlık, yokluk, ölüm ve
ötesi gibi büyük meseleler karşısında oldukça düşündürücü, ömrün
süratle geçişi, ahirete hazırlanma, riyadan kaçınma, ihlâslı olma gibi
İslami, ahlâki mevzularda hayli uyarıcı bölümlerdir. Nihayet, sözün özü
olarak denebilir ki, Nazm-ı Cevâhir, ahlâk ve adap konularında edebî
değer taşıyan eserlerden de hoşlanan kişilerin zevk alarak okuyabileceği
bir kitapçıktır.
Nüshaları ve Metin Teşkili
Latîfî’nin Nazm-ı Cevâhir’inin yurtiçi yazma eser kütüphanelerinde
veya yazma eser de ihtiva eden kitaplıklarında dokuz nüshasını tesbit
edebildik. (Adı geçen tercümenin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Atatürk Kitaplığı’nda Bel. Yz. 075/1 numarayla kayıtlı noksan bir nüshası
da vardır). Mümkün olduğu kadar şairin kaleminden çıkmış olan esere
yakın, sağlıklı bir metin ortaya koyabilmek için, altta sayılanlardan ilk
dört nüshayı karşılaştırmaya esas aldık:
1- Topkapı Sarayı Müzesi Ktp. E.H. 1806.13

13

Tenkitli metinde bu nüsha A harfi ile gösterilmiştir.
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2- Topkapı Sarayı Müzesi Ktp. E.H. 1731. 14
3- Süleymaniye Ktp. Tercüman Gazetesi Y-131.15
4- İstanbul Arkeoloji Müzesi Ktp. nr. 341/2.16
Bu nüshada Latîfî’nin sırasıyla Evsâf-ı İstanbul, Nazm-ı Cevâhir ve
Fusûl-i Erba‘a adlı eserleri bulunmaktadır. 180x120 mm ebadında, nesih
yazısıyla. 8 Zilhicce 983 (9 Mart 1576) tarihinde istinsah edilmiş, fakat
müstensih adı verilmemiştir. Yazma, 9 Mayıs [1]328 (22 Mayıs 1912)
tarihinde Bursalı Mehmed Tâhir Bey tarafından Müze-i Osmânî
Kütüphanesi’ne hediye edilmiştir. (Bursalı Mehmed Tâhir 1342: 135) Vr.
39b-66b arasında Hz. Ali’nin iki yüz yedi sözünün manzum çevirisi yer
alır.
5- Yapı Kredi Sermet Çifter Ktp. Nr. 786.17
6- Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ktp. 37259/2.
7- Kütahya İl Halk Ktp. Vahid Paşa Bölümü 1440/2.
8- Ankara Millî Ktp. 894/6.
9- Türk Tarih Kurumu Ktp. Y.I/0197-3
Müellifin diğer bazı eserleri gibi Nazm-ı Cevâhir’inin zamanımıza
ulaşan bu yazma nüshalarının da bilhassa mukaddime (başlangıç) ve
hatime kısımları yönünden az-çok farklılık arz ettiğini belirtmek gerekir.
Nazm-ı Cevâhir, Osmanlı elifbasından Latin asıllı harflere aktarılırken, ilmî
metin neşirlerinde yaygın olarak kullanılan çeviri yazı alfabesi
kullanılmıştır. Allah’a hamd, Hz. Peygamber’e selâm ve dua, sebeb-i
te’lîf-i risâle, hâtime-i kitâb bölümleri, tenkitli metinden sonra köşeli
parantez içinde günümüz Türkçesine de çevrilmiştir. Eserin asıl ve en
hacimli kısmını teşkil eden bölümünde her vecizeye birer sıra numarası
14

Tenkitli metinde bu nüsha B harfi ile gösterilmiştir. A ve B nüshalarının tavsifleri
için: Fehmi Edhem Karatay, Topkapı Sarayı Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu, II,
317, nr. 2875, 325, nr. 2901, İstanbul 1961.
15
Tenkitli metinde bu nüsha C harfi ile gösterilmiştir. Bu nüshanın tavsifi için: Günay
Kut, Tercüman Gazetesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu, İstanbul 1989, c. 1, s. 134,
nr. 157.
16
Tenkitli metinde bu nüsha D harfi ile gösterilmiştir.
17
Bu nüshanın tavsifi için bk. Yücel Dağlı vd., Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma
Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu, YKY, İstanbul 2001.
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verilmiştir. Metinde anılan ayet, hadis, Arapça vecize, dua ve Farsça
beyitler, üç kelimeden fazla oldukları takdirde aslî; “rahmetel li’l-âlemîn”,
“Lâ fetâ” örneklerinde olduğu gibi iki-üç kelimeden ibaret ise, Latin
harfleriyle yazılmıştır. Bu özdeyişlerin manzum tercümelerini
müteakiben günümüz Türkçesiyle nesre çevirileri de yine köşeli parantez
içinde verilmiştir. “Diliçi çeviri” adıyla da tarif edilen bu işin bir maksadı,
metni olabildiğince hatasız ortaya koymak, diğer hedefi ise onun
günümüzün Klâsik Türk Edebiyatı, İslâmî ilimler, Osmanlı tarihi gibi
bilgi dallarında mütehassıs olmayan okuyucuları tarafından da sık sık
sözlüğe bakma mecburiyetinde kalmaksızın, kolayca anlaşılmasını
sağlamaktır. Ancak günümüz Türkçesine çevirinin, asıl metni bütün
edebî incelikleri, ima ve telmihleriyle noksansız biçimde aksettirmesinin
kolay olmadığı, anılan giriş ve sonuç bölümlerindeki cümlelerin veya
manzum tercümelerin tamamen anlaşılmasını temin etmek için şerh
denebilecek ayrı bir çalışma yapmak gerektiği, o faaliyetin de şimdiki
hâliyle dahi neredeyse bir kitapçık hacmine ulaşmış bu makalenin
sınırlarını aşacağı unutulmamalıdır.
Eserde atıfta bulunulduğu görülen veya tahmin edilen ayetler,
hadisler, kelâm-ı kibâr, Türk, Arap yahut Fars atasözleri, dipnotlarda
belirtilmiş; çevrilen bazı vecizelerin doğru anlaşılmasını sağlamak üzere,
yer yer açıklayıcı notlar da eklenmiştir. “Âmi” (63. Söz), “kefâret” (70. Söz)
misallerinde görüldüğü gibi zihaf bulunan kelimelerdeki uzun heceler
kısa yazılarak bu duruma işaret edilmiştir. Bazı Farsça kelimelerde
yazıldığı hâlde okunmayan vâv-ı mâdûle, “ĥānına” örneğinde olduğu
gibi, eğik a şeklinde işaret edilmiştir.
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[A1b]18 [B1b]19 [C34b]20 [D39b]21
[Neśrü’l-leˇālì]22
Leˇālì-i menśūre-i śenā vü sipās ve cevāhir-i manžūme-i ģamd ü
iltimās - ki eŝdāf23-ı efvāh-ı iĥlāŝ-ı nāsdan ŝudūr u žuhūr ėder- ol
˘ummān24-ı ķudretüŋ ve muģìš-i ˘ažametüŋ, a˘nì Ģażret-i Rabb-i ˘İzzetüŋ
cellet ķudretehu ve ˘allet ˘ažametehu evŝāf-ı ģilye-i cemāl-i bì-miśālinde
ìśār u niśār olmaķ elyaķ u sezāvārdur ki nesāˇim-i ilhām ü mevhibeti
hübūbından deryā-yı ģikmeti temevvüc ėdüp cevāhir-i bedāyi˘-i ˘ilm ü
ma˘rifeti ve leˇālì-i levāmi˘-i fażl ü ģikmeti kenāra geldi.
25

Kıš˘a li-müˇellifihi:
Temevvüc ėtdi tā ki lücce-i feyż
Kenāra geldi hep dürr-i ma˘ārif
Ėrüp ol sāģil-i cevher-ġubāra
Me˘ānì dürlerini dėrdi ˘ārif

[C35a] Ve ol gencìne-i İlāhì-i nā-mütenāhìden ˘āriflerüŋ26 ĥazìne-i
sìnelerin ve defìne-i dil-i bì-kìnelerin pür ķılup vüfūr-ı raģmetinden ve
şümūl-i reˇfet ü maġfiretinden mevā˘iž-i Kelām-ı Ķadìm ve neŝāyiģ-ı [D40a]
Furķān-ı ˘ažìmle tehźìb-i aĥlāķa terġìb buyurup taģŝìl-i meģāsin-i ˘ādāt ve
tekmìl-i mekārim-i ŝıfāta taģrìŝ buyurdı. [B171b]
18

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Emanet Hazinesi 1806, vr. 73b-92b.
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Emanet Hazinesi 1731, vr. 171a-176a.
20
Tercüman Kütüphanesi Yazmaları 131, vr. 34b-54a. (Bu nüshada 127 sözün
tercümesi vardır ve bu tercümelerin yerleri karışık vaziyettedir).
21
Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi vr. 341/2, 39b-68a.
22
Başlık Yok A: Risāle-i Şerģ-i Neśrü’l-leˇālī li-Kelāmi Ĥażret-i ˘Alī Nažm-kerde-i
Monlā Lašīfī Raģmetu’llāhi Te˘ālā B: Tuģfe-i Perde-i Ġayb ve Ŝaģīfe-i Ma˘nā-i Lā-reyb
Şems-i Meşāriķu’l-emālī Tāc-ı Mefāriķu’l-eģālī Kütüb-i Maķāle-i Nažmü’l-leˇālī A˘nī
Risāle-i Neśrü’l-leˇālī Ĥażret-i ˘Alī Kerrema’llāhu Vechehu C : Tuģfe-i Fātiḥa-i Perde-i
Ġayb ve Ŝafģa-i Ŝaģīfe-i Ma˘nā-i Lā-reyb Şems-i Meşāriķu’l-emālī Tāc-ı Mefāriķu’leģālī Kütüb-i Maķāle-i Nažmü’l-leˇālī A˘nī Risāle-i Neśrü’l-leˇālī li-Ĥażret-i ˘Alī
Kerrema’llāhu Vechehu D.
23
eŝdāf A, B, D: eŝdāķ C.
24
˘ummān B, C, D: ˘unvān A.
25
Kıš˘a li-müˇellifihi C, D: Kıš˘a B: -A.
26
˘āriflerüŋ B, C, D: ˘ārifler A.
19
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Beyt li-müˇellifihi:27
Müˇeśśirdir ķulūba va˘ž-ı vā˘iž
Pederdür ˘āķıle pend ü mevā˘iž
Mühimm olmasa ger pend ü naŝìģat
Anı göndermez idi Rabb-i ˘İzzet
Gelüpdür naŝŝ-ı Tenzìl içre ķıŝŝa
Ki ˘ālem ķıŝŝasından ala ģiŝŝe
Muķarrebdür bu olur tab˘ meyyāl
Ne ki işitse meyl eyler be-her ģāl
Neśr:28
Zihì mübdi˘ u mūcid ki ģakìm-i ģikmeti terbiye-i ķudretiyle eŝdāf-ı
[A74a] erģāmda ķašarāt-ı nìsān-ı mā-i menì-i insānı gevher-i ĥāŝŝ ve ˘ilmi
deryāsında ġavvāŝ ėdüp muģìš-i źātiyle āşnā ve ĥāzin-i cevāhir-i esmā
eyler.
Beyt:29
در صدف رحم بيك قطره آب
[ كهر بى حسابC35b] كرده عطايش
Nažm li-müˇellifihi:30
Minnet aŋa ki ˘aķl ü cān vėrdi
Nušfeye nušķ ile zebān vėrdi
Rūşen olmaġ içün sarāy-ı beden
Eyledi cām-ı dìdeden revzen
27

Beyt li-müˇellifihi C, D: -A,-B.
Neśr C, D: - A, B.
29
Beyt B, C, D: -A.
30
Nažm li-müˇellifihi C, D: Meśnevī B: -A.
28
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Bulmaġa ķadr ü ķıymet ü pāye
Cevher-i ˘aķlı vėrdi sermāye
Bārek’allāh zihì cevād-ı Kerìm
Bendeye ancaķ [D40b] ola lušf-ı ˘ažìm31
[Övgü ve şükrün saçılmış incileri, hamd ve rica manzumesinin insanların
samimi ağızları sedeflerinden çıkan cevherleri, o kudretin büyük denizi ve ululuk
okyanusunun, yani Yüce Rabbin (Kudreti yüce ve azameti yüksek olsun!) benzersiz
güzelliği zinetinin vasıflarında cömertlikle verilmesi ve saçılması pek lâyık ve
uygundur ki, ilham ve bağışının hafif rüzgârlarının esmesinden hikmet denizi
dalgalanıp ilim ve marifetinin eşi-benzeri olmayan güzel cevherleri ile fazilet ve
hikmetinin parlak incileri kenara geldi.
Yazarın kıt’ası:
Temevvüc itdi tâ ki lücce-i feyz
Kenâra geldi hep dürr-i ma‘ârif
İrüp ol sâhil-i cevher gubâra
Me‘ânî dürlerini dirdi ‘ârif
(Feyiz denizi dalgalanınca, marifetlerin incisi hep sahile geldi. Arif, o cevher
tozlu –kum taneleri inci gibi- sahile erişip manaların incilerini topladı).
Ve o sonsuz İlâhî hazineden, âriflerin göğüslerinin hazinesini ve kinsiz kalp
definelerini doldurup rahmetinin çokluğundan, esirgeme ve bağışlamasının
kaplamasından Kur’ân-ı Kerim’in öğütleri ve Yüce Furkan’ın nasihatlarıyla ahlâkı
düzeltmeye teşvik buyurup güzel âdetleri elde etmeye, iyi sıfatları tamamlamaya
hırslandırdı.
Yazarın beyti:
Mü’essirdir kulûba va‘z-ı vâ ‘iz
Pederdür ‘âkıla pend ü mevâ‘iz

31

˘ažīm A, B, D: ˘amīm C.
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Mühimm olmasa ger pend ü nasîhat
Anı göndermez idi Rabb-i İzzet

Gelüpdür nass-ı Tenzîl içre kıssa
Ki âlem kıssasından ala hisse

Mukarrebdür bu olur tab‘ meyyâl
Ne ki işitse meyl eyler be-her-hâl
(Vaizin öğüdü kalplere tesir eder. Öğüt ve nasihatlar, akıllı kişiye baba gibidir.
Eğer öğüt ve nasihat mühim olmasa, Yüce Allah onu göndermezdi. Kur’ân’ın manası
açık ayetleri içinde herkes hisse alsın diye kıssa gelmiştir. Yaratılışın pek meyilli
olduğu yakından bilinmiştir. Ne işitse, mutlaka ona meyleder).
Ne güzel yaratıcı ve var edici ki, hikmetin sahibini kudretinin terbiyesiyle
rahimlerin sedeflerinde insan menisinin nisan damlaları gibi olan suyunu halis inci ve
ilminin denizinde dalgıç yapıp (her şeyi kaplayıcı) zatının okyanusuyla tanıdık ve
(İlahi) isimlerin cevherlerinin hazinedarı eder. “Bir damla su, rahim sedefinde onun
lutfuyla hesapsız cevhere döndü.”
Yazarın manzumesi:
Minnet ana ki akl ü cân virdi
Nutfeye nutk ile zebân virdi

Rûşen olmağ içün sarây-ı beden
Eyledi câm-ı dîdeden revzen

Bulmağa kadr ü kıymet ü pâye
Cevher-i aklı virdi sermâye
Bârek’allâh zihî cevâd-ı Kerîm
Bendeye ancak ola lutf-ı Azîm
(Akıl ve ruh verene şükür! O, dölsuyuna dil ve konuşma kabiliyeti verdi. Beden
sarayının aydın olması için göz camından pencere yaptı. Derece, değer ve paye elde
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etmek için akıl cevherini sermaye verdi. Allah mübarek etsin, ne cömert ve iyilik
yönünden büyük –Yaratıcı-! Kula büyük lütuf ancak bu kadar olur...]

Na˘t-ı Nebì ˘Aleyhi’ŝ-ŝalātü Ve’s-Selām ve ˘Alā Ālihi ve Aŝģābihi’lKirām32
Dürer-i dürūd-ı selām ve ġurer-i nüķūd-ı ŝalāt-ı ber-devām ˘alā
memerre’ş-şühūr ve’l-a˘vām ol Seyyidü’l-enāmuŋ rūģ-ı muķaddesine ve
kālbüd-i bì-destine niśār olsun ki, dürr-i deryā-yı risālet ve dürretü’t-tācı nübüvvetdür. Zihì resūl-i şefì˘ u şefìķ ki ümmet-i ża˘ìf ü ēālle mezìd-i
merģametinden sebìl-i sedāda delìl olup 33 تخ ّلقوا باخلق اهللģükmince şol
ĥaŝāˇil-i ģamìde ve şemāˇil-i pesendìde ki şāyeste-i dergāh-ı Ģaķ ve
sezāvār-ı bārgāh-ı Ĥāliķ-ı mušlaķdur, terġìb ü taģrìŝ ėdüp ümmetinüŋ
rüşd ü ŝalāģın ve fevz ü felāģın maķŝūd ėdindi.
Nažm li-müellifi:34
Bir35 şefì˘-i müşfiķa muģtāc [C36a] idi ĥalķ-ı cihān
Vėrdi lušfından anı ol raģmetel li’l-˘ālemìn
˘Arş ü kürsì lì ma˘allāhda ģicāb olmaz aŋa
Ķurbet36-i mi˘rācına bir pāye çarĥ-ı heftümìn
Dem-be-dem ĥayl-i melāˇikle gelüp yüz sürmege
Āsitān-ı37 Ka˘besidür ķıble-i Rūģu’l-Emìn [A74b]
ص ّلى اهلل عليه و على آله و صحبه اجمعين
[Hz. Peygamber’in (Dua ve selâm onun, ailesinin ve değerli arkadaşlarının
üzerine olsun) Övgüyle Anlatılması

32

Na˘t-ı Nebī ˘Aleyhi’ŝ-ŝalātü Selām ve ˘Alā Ālihi ve Aŝģābihi’l-Kirām C, D: Na˘tü’nNebī B: -A.
33
“Allah’ın ahlâkı ile ahlâklanınız.”
34
Nažm li- mü’ellifihi C, D: Ķıš˘a B: -A.
35
Bir A, C, D: Bu B.
36
Ķurbet A, C: Ķurbeti B, D.
37
Āsitān-ı C, D: Āsitānı A, B.
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Selâm duası incileri ve salât nakitlerinin en seçkin şeyleri, devamlı olarak
geçilecek ay ve yıllarca o bütün insanların ve yaratılmışların efendisinin mukaddes
ruhuna ve elsiz bedenine saçılsın ki, resullük denizinin incisi ve peygamberlik tacının
büyük incisidir. Ne güzel şefaat edici ve şefkatli Peygamber ki, zayıf ve doğru yoldan
sapmış ümmete, merhametinin çokluğundan dolayı doğru yola kılavuz olup
“Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanın!” hükmünce övülen huylar ve beğenilen ahlâk –ki
Hakk’ın katına lâyık ve mutlak Yaratıcı’nın yüce divanına uygundur- teşvik edip ve
hırslandırıp ümmetinin doğru yolda gitmesini, iyiliğini, başarı ve kurtuluşunu
istedi…
Yazarın manzumesi:
Bir şefì˘-i müşfiķa muģtāc idi ĥalķ-ı cihān
Vėrdi lušfından anı ol raģmeten li’l-˘ālemìn

˘Arş ü kürsì lì ma˘a’llāhda ģicāb olmaz aŋa
Ķurbet-i mi˘rācına bir pāye çarĥ-ı heftümìn

Dem-be-dem ĥayl-i melāˇikle gelüp yüz sürmege
Āsitān-ı Ka˘besidür ķıble-i Rūģu’l-Emìn
ص ّلى اهلل عليه و على آله و صحبه اجمعين
(Dünya halkı, şefkatli bir şefaatçiye muhtaçtı. -Yüce Allah- lütfundan, onu
38

âlemlere rahmet olarak verdi… Arş ve kürsi, “Benim Allah ile öyle bir vaktim vardır
39

ki…” (yakınlığı sayesinde) ona perde olmaz. Yedinci gök, miracının yakınlığına bir
basamaktır... Onun Kâbesinin eşiği, Cebrail’in zaman zaman melekler zümresiyle
gelip yüz sürdüğü kıbledir). Allah’ın selamı onun, ailesinin ve arkadaşlarının üzerine
olsun!]
38

“rahmetel li’l-âlemîn” ibaresiyle “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik”
mealindeki ayete (Kur’an, Enbiyâ Suresi, 21/ 107) işaret edilmektedir.
39
“Lî ma‘ Allâh”, “Benim Allah ile öyle vaktim olur ki, o zaman ne mukarreb (yakın)
melek, ne de mürsel (gönderilmiş) peygamber o yakınlığı elde edebilir” manasına
gelen ve bilhassa sofiler tarafından hadis diye çokça anılan bir sözün ilk kelimeleridir.
(Bu rivayet hk. daha fazla bilgi için bk. İsmâîl bin Muhammed el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ
ve müzîlü’l-ilbâs ‘amme’ştehere mine’l-ehâdîs ‘alâ elsineti’n-nâs, Beyrut, 1418/1997, c. 2, s.
226-27, nr. 2159)
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Sebeb-i Teˇlìf-i Risāle40
Bir gün ki41 rūzgār-ı zūrkār fülk-i42 fikreti baģr-i43 muģìš-i ģayrete
ŝalmış ve ˘aķl ü fikrüm ġavvāŝ-vār ve ġavvāŝ-girdār44 ķa˘r-ı lücce-i endìşe
šalmışdı.45 Ve rūzgār-ı nā-hemvār menzil-i maķŝūda muvāfıķ u mušābıķ
olmaduġı eclden, selāmet yaķasına güźer ėdemeyüp ģabāb gibi ol
deryāda ser-gerdān gezerdüm. Lā-cerem sebbāģ-ı ķulzüm ü muģìš gibi46
baģr-i belā-engìzüŋ etegin šutdum ve emvāc-ı ücācından niçe niçe47
ġavšalar yutdum. Bu ümìde ki, ol bahr-i ˘amìķa ġarìķ olup cevāhir-i güzìn
ve leˇālì-i śemìnüŋ cāy-gìr olduġı yeri bulam ve gūş-ı hūş-ı ehl-i ˘irfāna
gūşvār olmaġ içün48 bulup murādımca alam… Beyt li-müˇellifihi:49
[C36b]
Ĥūn-ı dilden yutmayan ġavvāŝ gibi ġavšalar
Ķulzüm-i endìşede dürr-i muŝaffā bulmadı
Neśr:50
Āĥirü’l-emr hevā-yı ˘ināyet hübūb ėdüp fülk-i firāsetüm keff-i
kemterìn gibi kenāra çıķardı. Ol baģr-i ücāc-ı telĥ-mizācuŋ şūrābe-i girdābından gözüm açup dìde-i ˘ibret-dìde ile gördüm ve nūr-ı yaķìn ile yaķìn
bildüm ki, [D41b] dünyā-yı neheng-āheng ve merdüm-rübā, bu baģr-i
fenā vü ˘anāda bir gün bizi loķma-i muķarrerì gibi ģūt-ı Yūnusvār51 yer,
yudar ve küllì eczā yine aŝlına mürāca˘at ėder.

40

Sebeb-i Teˇlīf-i Risāle C, D: Sebeb-i Teˇlīf B: -A.
ki C, D: -A, -B.
42
fülk-i C, D: zevraķ-ı A, B.
43
baģr-i A, B: -C, -D.
44
ve ġavvāŝ-girdār C, D: ġavvāŝa girdār B: -A.
45
šalmışdı A, B, D: ķalmışdı C.
46
deryāda ser-gerdān gezerdüm. Lā-cerem sebbāģ-ı ķulzüm ü muģīš gibi ol D:
deryāda ser-gerdān gezerdüm. Lā-cerem sebbāģ-ı ķulzüm ü muģīš gibi A, C, B.
47
niçe niçe A, C, D: niçe B.
48
olmaġiçün A, C, D: olmaķlıġum B.
49
Beyt li-müˇellifihi C, D: Beyt B: -A.
50
Neśr C, D: -A, -B.
51
ģūt-ı Yūnusvār A, C, D: Yūnus
41
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Beyt:
Her hevāya šābi˘ olma ki52 vücūduŋ zevraķın
Ġarķ ėder baģr-i fenāda ˘āķıbet bu rūzgār
Neśr:53
Ve bi’l-cümle cevher-i cān ŝadef-i tende bāķì degül; çün müfāraķat
ėde, yine mülākì degül...54 Dil dā˘ì ve cān sā˘ì oldı ki, zevraķ-ı ten sāhil-i
ŝıģģatde ve fülk-i beden kenār-ı selāmetde iken, ya˘nì bu baģr-i ˘amìķa
ġarìķ olmadın ve behre-i ģayātdan bì-behre ķalmadın [A75a] baģr-i
żamìrden temevvüc-i efkār ile kenāra gelen leˇālì-i nušķ u beyānı ehālì-i
fażl ü ˘irfāna hediyye ve ˘ašiyye ķılam. [C37a] Tā ki cihān-ı güźerāndan
güźer ėtdükde cāna ĥayru’l-ĥalef ve āśār-ı tuģef olup sā˘at-i sā˘ate ve
ķıyām-ı ķıyāmete dek źikr-i bi’l-ĥayra sebeb ola.
Beyt:55
دو جيز حاصل عمرست خير و نام نيكو
كل من عليها فان
ّ ازين جودر كذرى
Neśr:56
Ammā ne taģrìr ü tesvìd ėdem ki şāyeste-i Ģaķ ve mašleb-i ĥalķ
olmaġa ehaķķ u elyaķ olup dìn ü dünyāya [D42a] nāfi˘ ve niçe sevdā-yı
bì-sūdı dāfi˘ ola dėrken, ittifāķ-ı sevķ-ı Sübģānì ve mevhibet-i Yezdānì bu
cevāhir-i kenzü’l-leˇāliyyü’l-me˘ālì,57 ya˘nì ki58 nüsĥa-i Neśrü'l-leˇālì –ki
maķālāt-ı Ģażret-i ˘Alì’dür ki güher-i kān-ı Lā fetā ve sulšān-ı serìr-i Hel etā
fahr-i āl-i Tā-hā ve Yā-sìn, emìrü'l-müˇminìndür. Rāēiya’llāhu ˘anhu ve
kerrema’llāhu vechehu.59
52

ki B, C, D: kim A.
Neśr C, D: -A, -B.
54
çün müfāraķat ėde, yine mülākī degül C, D:-A, -B.
55
Beyt B, C, D: -A.
56
Neśr C, D: -A, -B.
57
kenzü’l-leˇāliyyü’l-me˘ālī C, D: kenzü’l-me˘ālī A, B.
58
ki D: -A, -B, -C.
59
güher-i kān-ı lā fetā ve sulšān-ı serīr-i hel etā fahr-i āl-i Tā-hā ve Yā-sīn, emīrü'lmüˇminīndür. Rāđiya’llāhu ˘anhu ve kerrema’llāhu vechehu C, D: Rāđiya’llāhu ˘anhu
ve kerrema’llāhu vechehu A: -B.
53
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Nažm li-müˇellifihi:60
Esedu’llāh ˘Aliyy-i ˘ālì-ķadr
Felek-i Lā fetāda māh-ı bedr
Rezm ü sašvetde Ģayder-i ŝaf-der
Bezm-i cennetde sāķi-i Kevśer
˘İlm ü ģikmetde baģr-i zāĥirdür
Lafž-ı dür-bārı hep cevāhirdür
Neśr:61
Çünki dìde-i cān ve ˘ayn-ı cenān birle im˘ān-ı nažar ķıldum, her
kelām-ı girāmìsin62 āyete muvāfıķ [C37b] ve ģadìśe mušābıķ, ģikmet-āmìz
ve mev˘ižet-engìz buldum. Ser-tā-pā nuŝģ u pend-i bì-gezenddür ki,63
šālibleri a˘māl-i ēāllìnden men˘ ėdüp šarìķ-ı reşāda ve sebìl-i sedāda
mürşid ü hādì olur. Ve vārid olan kelimāt-ı ģikmet-nikātı64 levāzım-ı ādāb
u aĥlāķı ve merāsim-i ceźebāt-ı eşvāķı müş˘ir ve mutażammın mevā˘iż u
neŝāyiģdür ki cezā-yı kārı ve sezā-yı girdārı65 iş˘ār u işrāb ėder. Şol ri˘āyeti [D42b] āyìn-i dìn ėdüp šarìķ-ı Ģaķķ’a müteveccih olan ˘āmme-i
müˇminìne her vechle66 ehemm [A75b] ü elzem olmaġın67, ol kerāmet
˘ummānınuŋ ġavvāŝı ve velāyet deryāsınuŋ āşnāsı, baģr-i ģikmetden
istiĥrāc u istinbāš ėtdügi [B172a] leˇālì-i me˘ālìden iki yüz ˘aded dürer-i
aĥbār-ı sa˘ādet-niśārı rişte-i nažma çeküp bir šarz-ı lašìf ve baģr-i ģafìf68
ikişer beyitle bā-źüll ü fāķa, ˘alā ķadri’š-šāķa mażmūnını manžūm ķıldum
60

Nažm li-müˇellifihi C, D: Meśnevī B: -A.
Neśr C: -A, -B, -D.
62
kelām-ı girāmīsin A, C, D: kelāmın B.
63
ki C, D: -A, -B.
64
kelimāt-ı ģikmet-nikātı D: kelimāt-ı nikātı A, C: kelimāt-ı ģikmet-nižāmı B.
65
girdārı A, B, D: Kirdgārı C.
66
her vechle A, C, D: -B.
67
ehemm ü elzem olmaġın A, C, D: ehemm olmaġın B.
68
ģafīf A, B, D: ģaķīķat C.
61
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ve nām-ı nāmìsin Nažm-ı Cevāhir ķodum. Tā ki ķābil-i ˘ināyet ve ehl-i
sa˘ādet olanlar zìver-i zühd ü ŝalāģ69 ve pìrāye-i fevz ü felāģ içün ŝıdķ-ı
[C38a] niyyet ve ŝafā-yı šaviyyetle āvìze-i gūş-ı cān ve ķılāde-i gerden-i
iź˘ān ėdeler.
Cevvād-ı Vehhāb’dan meˇmūl ve Cenāb-ı Tevvāb’dan mesˇūldür ki,
bu faķìr ü haķìr gibi nefs esìrlerine ve zamānuŋ heves-peźìrlerine
dünyāda sebeb-i necāt ve ˘uķbāda bā˘iś-i ˘ulüvv-i derecāt ola ve bu nüsĥai müfìdden müstefìd olduķda ümìddür ki bu ˘abd-i ża˘ìf ve70 bende-i
naģìfi, ya˘nì ki71 ˘Abdü’l-lašìf’i
[D43a]

جعل اهلل ميزان عمله ثقيلً بالحسنات و خفيفاً عن السيئات
ّ
مع مسلمين و المسلمات بحرمت فخر كائنات

Ve iĥvān-ı kerem ve ĥullān-ı himem vüs˘at-i elšāf-ı72 ˘amìmeleri
mūcibince beźl-i lušf-ı belìġ ve iģsān-ı kerem-i bì-dirìg ėdüp du˘ā-yı ĥayr
ile yād ve cān-ı ġamgìnin73 şād ėdeler.
74

هو الملهم بالصواب و اليه المرجع و المآب

[Kitapçığı Yazış Sebebi
Bir gün zorlayıcı zaman, düşünce gemisini hayretin büyük denizine salmış; akıl
ve fikrim, dalgıç gibi, endişe engin suyunun dibine dalmıştı... Uygunsuz zaman,
istenilen hedefe elverişli ve münasip olmadığından dolayı selâmet yakasına
geçemeyip kabarcık gibi o denizde başı dönmüş, sersem gibi gezerdim. Besbelli deniz
ve okyanus gezgini gibi o belâlı denizin alçak yerini tuttum ve acı suyunun
dalgalarından nice dalıp çıkmalar yuttum... Şu ümit için: O derin denize dalarak
seçkin cevherlerin ve değerli incilerin yerleştiği yeri bulayım… Ve irfan sahiplerinin
akıl kulağına küpe olması için elde edip istediğim kadar alayım…
Hûn-ı dilden yutmayan gavvâs gibi gavtalar

69

Tā ki ķābil-i ˘ināyet ve ehl-i sa˘ādet olanlar zīver-i zühd ü ŝalāģ A, C, D: šālib olan
ehl-i ŝalāģ B.
70
bu ˘abd-i ża˘īf ve A, C, D: -B.
71
ki C, D: -A, -B.
72
elšāf-ı A, C, D: -B.
73
cān-ı ġamgīnin A, C, D: rūģın B.
74
 هو الملهم بالصواب و اليه المرجع و المآبA, C, D:  قال رضى اهللB.
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Kulzüm-i endîşede dürr-i musaffâ bulmadı
(Dalgıç gibi keder ve kaygıdan su içindeki derinlikleri yutmayan, fikir denizinde
saf inci bulamaz.)
İşin sonunda yardım havası esip anlayış gemimi, pek küçük el içi gibi kenara
çıkardı. O acı yaratılışlı, suyu tuzlu denizin girdabının acı suyundan gözümü açıp
ibret görmüş gözle gördüm ve sağlam bilgi nuruyla bildim ki, timsah kasıtlı ve insan
kapıcı dünya, bu fânilik ve meşakkat denizinde bir gün bizi (yenmesi) muhakkak
lokma gibi, Yunus balığı misali yutar. Ve bütün parçalar yine aslına döner…

75

Her hevâya tâbi‘ olma kim vücûdun zevrakın
Gark ider bahr-i fenâda âkıbet bu rûzgâr
(Her havaya uyma ki, bu rüzgâr, bu zaman, senin vücudunun kayığını sonunda
fânilik denizinde batıracaktır...)
Hep can cevheri, ten sedefinde kalıcı değil; ayrıldığında yine kavuşacak değil…
Gönül dua edici ve can çalışıcı oldu ki, beden kayığı sağlık sahilinde ve vücut gemisi
selâmet kıyısında iken, yani bu derin denize batmadan ve hayat payından nasipsiz
kalmadan, iç denizinden fikirlerin dalgalanmasıyla kıyıya gelen konuşma ve anlatım
incilerini, fazilet ve irfan insanlarına hediye ve bahşiş edeyim… Ta ki geçici dünyadan
geçtiğinde, cana hayırlı evlât ve armağanların eserleri olup Kıyamet vaktine ve
Kıyamet kalkışına kadar hayırla anılmaya vesile olsun…
دو چيز حاصل عمرست خير و نام نيكو
كل من عليها فان
ّ ازين چودر كذرى
(Ömrün mahsulü iki şeydir: Geriye hayırlı ameller ve iyi bir ad bırakmak…
76

Bunlar olmazsa “Yeryüzünde olan her şey fânidir...” )
Fakat “Ne yazayım ki, Hakk’a uygun ve halkın istediği olmaya pek lâyık, din ve
dünyaya faydalı, nice faydasız sevdayı giderici olsun?” derken, Allah’ın sevki ve
bağışının rast getirmesiyle bu yüksek fikir incileri hazinesinin mücevherleri, yani
77

Nesrü’l-leâlî, ki Lâ fetâ (Ali’den başka yiğit yok…) kaynağının cevheri, Hel etâ tahtının
75

Burada “Her şey aslına döner” manasındaki  كل شىء يرجع الى اصلﻪsözüne işaret
ediliyor.
76
Kur’an, Rahman Suresi, 55/ 26.
77
“Ali’den başka yiğit, Zülfikar’dan başka kılıç yok!” (Hz. Ali hakkında Bedir veya
Uhud günü bir melek tarafından söylendiği nakledilen bu söz hakkında fazla bilgi ve
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78

sultanı , Tâ-hâ ve Yâ-sîn (Hz. Peygamber) ailesinin (Ehl-i Beyt’in) iftihar vesilesi,
müminlerin emiri Hz. Al’inin sözleridir.
Esedu’llâh Aliyy-i âlî-kadr
Felek-i Lâ fetâda mâh-ı bedr
Rezm ü satvetde Hayder-i saf-der
Bezm-i cennetde sâki-i Kevser

˘İlm ü hikmetde bahr-i zâhirdür
Lafz-ı dür-bârı hep cevâhirdür
(Allah’ın aslanı, yüksek dereceli Ali, “Ali’den başka yiğit yok!..” göğünde
dolunay, savaş ve hücumda düşman saflarını yaran aslan, Cennet meclisinde Kevser
şarabını dağıtan, ilim ve hikmette coşkun bir umman, inci saçan kelimeleri hep
cevherdir…)
Ruh ve kalp gözüyle, dikkatle bakınca, onun her değerli sözünü ayet ve hadise
uygun, hikmetli ve öğüt verici buldum. Baştan sona kadar nasihat ve zararsız öğüttür;
isteyenleri sapkınların işlerinden alıkoyup onlara manevi doğru yol gösterici olur.
Hatıra gelen hikmetin ince manalarını taşıyıcı sözleri, adap ve ahlâkın gereklerini,
şevklerin cezbelerinin usulünü haber verici ve içine alıcı öğütler, nasihatlardır ki, işin
karşılığını ve uygun olanını tarif ve telkin eder. Dinin tarzını, adabını gözetip Hak
yolunda gitmeye yönelen müminlerin hepsine her yönden pek mühim ve en lüzumlu
olduğu için, o keramet okyanusunun dalgıcı ve velilik deryasını bilen(yüzücü, Hz.
Ali’n)in hikmet denizinden çıkarıp aldığı yüksek fikir incilerinden iki yüz adet saadet
saçan rivayet incilerini, nazım ipine çekip güzel bir tarzda, aruzun hafif bahrinde
ikişer beyitle, hakirlik ve yoksullukla, gücüm yettiği kadar manasını manzum kıldım
ve namlı adını ‘Nazm-ı Cevâhir’ koydum ki, yardıma lâyık ve bahtiyar insanlar, onu

onun şairlerimiz tarafından anılışı konusunda örnekler için bk. Meliha Yıldıran
Sarıkaya, Türk- İslâm Edebiyatında Hz. Ali, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, doktora tezi, İstanbul 2004, s. 60-65).
78
“Hel etâ” kelimeleriyle başlayan İnsan Suresinin 5-22 ayetlerinin nüzul sebebi, bazı
tefsirlerde anlatıldığına göre, Hz. Ali ve zevcesi Fâtıma’nın diğerkâmlıkları, kendi
iftarlık yiyeceklerini üç gün üst üste evlerine gelip yardım dileyen miskin, yetim ve
esire vermeleridir. (Bu konuda daha fazla bilgi için bk. Meliha Yıldıran Sarıkaya,
a.g.e., s. 32-37).
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takva, iyilik, dine bağlılık süsü, zafer ve kurtuluş ziyneti olmak üzere doğru ve temiz
bir niyetle can kulağına assın ve akıl boynuna gerdanlık yapsınlar.
Vehhâb Cevâd(çok bağışlayan ve cömert Mevlâ)dan umulur ve tevbeleri çok
kabul eden Allah’tan dilenir ki, bu fakir ve itibarsız gibi nefs esirlerine ve zamanın
heva, heves kabul edenlerine dünyada kurtuluş sebebi ve ahirette derecelerin
yüksekliğine vesile olsun. Ve bu yazılan kitaptan faydalanıldığında, ümid edilir ki, bu
zayıf kulu ve bendeyi, yani Abdüllatîf’i (Allah, Kâinatın İftihar Vesilesinin hürmetine,
bütün Müslüman erkek ve hanımlarla birlikte onun amel terazisinin iyilik kefesini
ağır, kötülük kefesini hafif kılsın!) iyilik edici kardeşler, gayret ve manevi yardım
sahibi sadık dostlar, herkesi içine alan lütuflarının genişliği gereğince, yeterlik
derecesini aşıcı iyilikte bulunup ve esirgemeksizin cömertlik ihsan edip hayır dua ile
ansın ve onun kederli ruhunu şad etsin(sevindirsinler). Doğruluğu ilham eden,
kendisine dönülecek ve sığınılacak O’dur...]

[1] ايمان المرء يعرف بايمانه
Müˇmin olan neyi ki ˘ahd eyler
Ŝımaz ol ˘ahdi cidd ü cehd eyler
Var ise ŝıdķ-ı ķavl [ü] eymānı
Bilinür anuŋ ile ìmānı
[Mümin olan ne söz verirse, çalışır, çabalar, o sözü bozmaz. (İnsanın) söz
ve yeminlerinin doğruluğu varsa, imanı onunla bilinir.]

[2] [C38b] الدين
ّ الدين من
ّ اداء
Ger dilerseŋ ola ķulaġuŋ dinç
Vėrmesi müşkil olur alma ödinç
Vėrmegil deynüŋ ile dìnüŋe şeyn
Şarš-ı dìndendürür edā’-i deyn [A76a]79
[Eğer dedikodudan ve gereksiz sözden kurtulmak istersen, ödünç alma!
80
(Çünkü borcu geri) vermesi zor olur. Borcunla dinine leke sürme! Borcu
ödemek dinin şartlarındandır.]
79

Yazmanın varakları yanlış numaralandırılmıştır. 76. varak olması gerekirken 75’ten
77. yaprağa geçilmiştir.
80
Bu mısrada, “Borç dinin yüz karasıdır” mealindeki hadisin (Şihâbü’l-ahbâr Tercümesi,
Ali Yardım, İstanbul 1999, s. 38, nr. 19) ima edildiğini söylemek mümkündür.
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[3] الشكر
ّ اظهار الغنى من
Ol faķìre dėnildi merd-i rıżā
Faķr-ı ģālinden ėtmeye şekvā
Ġam-ı faķrını setr ėdüp her bār
Ĥalķa şükr-i ġınā ķıla ižhār
[Fakirlik hâlinden şikâyet etmeyen, muhtaçlık tasasını daima gizleyip
halka zenginlik şükrünü gösteren yoksula, “rıza adamı” (Allah’ın rızasını
81
gözeten kişi) denildi… ]

[4] [D43b] استراحة النّفس فى اليأس
Ārzūsından olmayan meˇyūs
Üns-i rāģatla82olmadı meˇnūs
Šama˘uŋ riştesini ėlden kes
Çünki yeˇs oldı istirāģat-ı nefs
[İsteğinden (beklentisinden) ümidini kesmiş olmayan, rahat
alışkanlığıyla alışık olmaz. İnsanlardan fazlaca bir şeyler istemenin ve
açgözlülüğün ipini kes! Çünkü ümitsizlik (beklentisiz oluş), nefsin rahatı
olmuştur.]

[5] إخوان المرء جواسيس العيوب
Dėme iĥvāndan ĥašā gelmez
Degmesinden dilā vefā gelmez
Ne ķadar olsa hem-dem ü meˇnūs
Olur āĥir ˘uyūbuŋa cāsūs

81

Burada kendilerini Allah yoluna adamış, iffetlerinden dolayı fakirliklerini gizleyen
kimselere iyiliği emredici şu mealdeki ayetin hatırlatıldığı söylenebilir: “(Yapacağınız
hayırlar) kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yeryüzünde kazanç için
dolaşamayan fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler iffetlerinden dolayı onları zengin
zanneder. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü onlar yüzsüzlük ederek istemezler.
Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir.” (Kur’an, Bakara Suresi, 2/ 273).
82
Üns-i rāģatla A, B, C: Üns ü rāģatla D.

Latîfî’nin Nesrü’l-leâli Tercümesi:Nazm-ı Cevâhir ● 111

[Ey gönül, “Kardeşlerden, samimi dostlardan hata gelmez” deme! Her
birinden (veya beğenilmiş olandan) vefa gelmez. Ne kadar can-ciğer arkadaş
ve alışılmış olsa, sonunda senin kusurlarını gizlice araştırıcı olur…]

[6] الش ّدة
ّ أخوك من واساك فى
Dem-i şādìde çoķ olur yoldaş
Kim ķarābet geçer kimi ķardaş
Buŋ deminde şu kim ola saŋa yār
Yār odur saŋa ġayrısı aġyār
[Sevinç, memnunluk zamanında yoldaş, arkadaş çok bulunur… Kimi
kendisini akraba, kimi kardeş sayar… Sıkıntı zamanında sana dost olan,
(gerçek) dosttur. Başkası yabancılar gibi…]

[7] [C39a] المروة
الشدائد من
ّ اخفاء
ّ
Her ki ėtse belāların iĥfā
Zaģmetin ĥalķa ėtmese ifşā
Bunı ˘add ėtdiler mürüvvetden
Şìve-i ġayret ü83 fütüvvetden
[Her kim başına gelen belâları gizlese, çektiği zahmeti meydana
çıkarmasa, bunu mürüvvet(insanlık ve mertlik)ten, gayret ve yiğitliğin hoşa
giden tarzından saydılar…]

[8] أدب المرء خير من ذهبه
Her ki oldı cihānda merd-i edìb
Dėdürür84 adına edìb ü lebìb
Bì-edeb olana ne vėre źeheb
Merde yėgdür źehebden ise edeb
[Her kim dünyada edepli adam olsa, adına “edepli” ve “akıllı” dedirir.
Edepsiz olana altın ne verir ki?!. İnsan için edep (iyi terbiye, usluluk,
naziklik), altından (paradan, maddi varlıktan) daha iyidir…]

83
84

ġayret ü A, B, C: ġayret-i D.
Dėdürür A, B, D: Dėyevüz C.
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[9] [D44a] ّادب عيالك تنفعهم
Ĥoşdur ėtseŋ ˘ıyālüŋe teˇdìb
Ola tā ki cihānda merd-i edìb
Terbiyet ėtmeden ˘ıyāl olmaz
Terbiyet ėtmeseŋ ˘ıyāl olmaz [A76b]
[Çoluk çocuğunu, dünyada edepli kişi olması için terbiye etsen, bu ne
güzeldir! Terbiye etmeden aile olmaz… Terbiye etmesen, geçindirmek
zorunda olduğun kimseler (edepli ve iyi ahlâklı) olmaz.]

[10] تسده
ّ أحسن إلى المسىء
Ol ki ķahr ėtdi85 saŋa lušf işle
Ne ķadar cürmi varsa baġışla
Gör dıraĥtı šaş atana her bār
Ķalmayup aŋa mìve ėtdi niśār
[Seni ezip mahvetmek isteyen kimseye sen iyilik et! Ne kadar suçu varsa,
onu bağışla! Şu ağaca bak! Taş atanın (kusuruna) bakmayıp ona her defa
meyve saçar...]

[11] بكاء المرء من خشية اهلل قرة العين
ّ
Ĥavf-ı Ģaķķ ile aķıdur ol yaş
Ķasveden ķalbi olmamış ola šaş
Bìm-i Ģaķ ˘āķıbet anı şen ėder
Gözi yaşı gözüni rūşen ėder [C39b]
86

[Katılıktan kalbi taş kesilmemiş olan kişi, Allah korkusuyla yaş döker.
Allah korkusu, sonunda onu şen eder (sevindirir); gözünün yaşı gözünü
aydınlatır…]

85

ėtdi A, C, D: ėder B.

“Katılıktan kalbi taş kesilmemiş olan…” ibaresi dolayısıyla şu manadaki ayeti hatırla(t)mak
yerinde olur: “Bunlardan sonra yine kalpleriniz katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi yahut daha da
katıdır. Çünkü taşlardan öylesi var ki, içinden ırmaklar kaynar. Öylesi de var ki çatlar da ondan
su fışkırır. Taşlardan bir kısmı da Allah korkusuyla yukardan aşağı yuvarlanır. Allah yapmakta
olduklarınızdan gafil değildir.” (Kur’an, Bakara Suresi, 2/ 74).
86
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[12] الزكوة
ّ بركة المال فى اداء
İster iseŋ mezìd ola mālüŋ
Māl ile arta ķadr ü iķbālüŋ
Eyle her yılda bir edā’-i zekāt
Mālüŋe tā ki Ģaķ vėre berekāt
[Malının çoğalmasını, onunla değer ve ikbalinin artmasını istersen, her
yılda bir zekâtını öde ki malına Cenab-ı Hak bereketler versin.]

[13] بشاشة الوجه عطية ثانية
ّ
Ĥande-rū ol hemìşe olma ˘abūs
Tā görüp nefret eylemeye nüfūs
Eyle ˘ādet ˘ašā ile anı
Buluna tā ˘ašiyye-i śānì
[Her zaman güler yüzlü ol; asık suratlı olma ki, insanlar görüp senden
nefret etmesin. İyilikle onu (güler yüzlü olmayı) âdet et ki, böyle davranışın
ikinci bir iyilik olsun…]

[14] [D44b] باكر تسعد
Ŝubģ-ĥìz ol sa˘ādet ister iseŋ
Gün gibi nūr-ı behcet ister iseŋ
Göŋlüŋ açsun nesāˇim-i esģār
Eylesün baĥt-ı ĥufteŋi bìdār
[Saadet ve güneş gibi güzellik ışığı istersen, sabahleyin (namaz kılmak
ve işine başlamak için erken) kalk! Seherlerin hafif rüzgârları senin gönlünü
açsın; uyumuş bahtını uyandırsın…

[15] السبت و الخميس بركة
ّ بكرة
Ŝubģ-ı şenbihle ŝubģ-ı penç-şenbih
Oldı evķāt içinde ġāyet bih
Neye başlansa bu iki demde
Ĥayr ile āĥir ola ˘ālemde
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[Cumartesi ve Perşembe sabahı, vakitler içinde gayet iyidir. Bu iki
zamanda neye başlansa, (o iş) dünyada hayırla son bulur.]

[16] عدوه
ّ بطن المرء
Ey ĥarìs-i ša˘ām ü ten-perver
Vey giriftār-ı derd-i dāˇ-ı baķar
Eyle tedrìc ile ġıdā sen kem
Ki ˘adüvdür ˘adüv kişiye şikem87 [A77a] [C40a]
[Ey yemeğe çok istekli, kendini beslemeğe düşkün ve sığır hastalığı
derdine tutulmuş olan! Sen derece derece yiyeceği, içeceği azalt! Çünkü
insana karnı düşmandır, düşman!..]

[17] بلء اإلنسان من اللسان
Ŝāmit olan kişi cihānda yeŋer
Ki belā ādeme sözinden ėrer
Meśel-i rāstdur bu nükteyi bil
Baş esendir ķaçan ki tek šura dil
88

[Susan kişi, dünyada galip gelir. Çünkü insana belâ sözünden ulaşır.
Doğru bir atasözüdür, şu ince manalı sözü anla: Dil uslu, sessiz, durduğunda
89
baş esendir… ]

[18] بركة العمر فى حسن العمل
Kim hevā ile sürse ˘ömr-i dırāz
˘Ömr-i kūtehdür ol be-ġāyet az
Berekāt oldı ˘ömre ģüsn-i ˘amel
Bì-˘amel olsa ola sehl ü eķal
[Kim heva ve hevesle uzun ömür sürse, o son derece az ve kısa bir
ömürdür... Amel güzelliği, ömür için bereketler olmuştur. O (hayat), amelsiz
87

˘adüv kişiye şikem A, B, D: kişiye şikem ķarın C.
“Belâ, söze bağlıdır” mealinde bir hadis rivayet edilmiştir. (Şihâbü’l-ahbâr
Tercümesi, a.g.e, s. 68, nr. 157).
89 Bu ikinci beyitte “Dil ebsem (olsa), baş esen” şeklindeki Türk atasözü kast ediliyor.
(Bu atasözü için Mehmet Hengirmen (Haz.), (1990), Güvâhî, Pend-nâme- Öğütler ve
Atasözleri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 1990, s. 45, 207).
88
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(faydalı işsiz, ahirette mükâfata erişmeyi sağlayacak güzel fiilsiz, ibadetsiz ve
hayırsız) olsa, kolay (kısa) ve en az olur.]

[19] [D45a] بالمنة
برك ال تبطله
ّ
ّ
Eyleseŋ bir kişiye lušf u kerem
Ŝoŋra minnetler ile vėrme elem
Anı aŋma90 ki olmaya ˘āšıl
Ėtme minnetle żāyi˘ u bāšıl
[Bir kişiye iyilik ve cömertlik etsen, sonra başa kakmalarla acı ve keder
91
verme! Onu anma ki faydasız olmasın; minnetle kaybetme ve boşa çıkarma! ]

[20] بر الوالدين سلف
ّ
Vālideyne92 ri˘āyet ėt her bār
Tā olasın cihānda ber-ĥūrdār
Her mühimden ehemm93 ü elzemdür
Vālideyne kerem muķaddemdür
[Anne ve babanı her zaman gözet, say ki (iki) cihanda bu hizmetinden
dolayı pay alasın, mutlu olasın. Anne, babaya iyilik etmek, her mühim şeyden
daha mühim, pek lüzumlu ve önce gelen(İslâmî ve insani bir vazife)dir…]

[21] الدنيا باالٓخرة تربح
ّ بع
Ol kişi eyler bu kārgāhda94 ziyān
Dìne dünyā içün vėre noķŝān

90 aŋma

A, C, D: yād ėtme B.
Burada iyilik ettikten sonra onu başa kakmamak gerektiğini bildiren ayet ve
hadislere işaret edildiğini söylemek, yanlış olmaz. O ayetlerden ikisi şu mealdedir:
“Güzel söz ve bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir. Allah
zengindir, acelesi de yoktur. Ey iman edenler, Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı
hâlde malını gösteriş için harcayan kimse gibi, başa kakmak ve incitmek suretiyle,
yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın. (…)” (Kur’an, Bakara Suresi, 2/ 263-264).
92 Vālideyne A: Vālideynüŋ B: Vālideynüŋe C, D.
93 ehemm A, C, D: eslem B.
94 kārgāhda B, C: kārgehde A, D.
91
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Her ki dünyāyı ŝatdı āĥirete
Aŝŝı olmaz cihānda bundan öte [C40b]
[Bu iş yerinde (fâni âlemde asıl) zararı, dünya (nimet ve menfaati) için
95
dine (inancına, Müslümanlığına) eksiklik veren kimse eder. Her kim
96
dünyayı ahirete satarsa, cihanda bundan fazla kazanç olmaz. ]

[22] تقرب الى اهلل بعداوة نفسك
ّ
Nefsüŋ ile ˘adāvet ėt her gāh
Tā olasın muķarreb-i dergāh
Her ki nefsiyle düşmen olmadı ol
Bulmadı ķurb-ı Ģażret-i Ģaķ’a yol [B172b]
[Nefsin(in kötü isteklerin)e karşı her zaman düşmanlık et ki, Allah
katında yakınlaştırılmış olasın. Nefsine düşman olmayan kimse, Cenab-ı
Hakk’ın yakınlığına fırsat bulmaz…]

[23] الصلوة من ضعف االيمان
ّ تكاسل المرء في
Bir kişi ki ŝalāta kāhil ola
Vaķt ile ėtmeye namāzı edā
Bil bu aģvāli ża˘f-ı ìmāndan
İ˘tiķādında belki noķŝāndan [A77b]
[Bir kişi namaz kılmada tembel olsa ve onu vaktinde eda etmezse, bu
hâlleri iman zayıflığından, hatta söz konusu şahsın inancındaki eksiklikten
bil!..]

[24] [D45b] تزاحم االيدى على الطّعام بركة
Günde ŝunsa ša˘āmuŋa biŋ el
Rızķ içün birisine git dėme gel

Burada dünya hayatını ahirete tercih edenlerin (haktan) uzak bir sapıklık içinde
olduğunu bildiren ayetlere (mesela Kur’an, İbrahim Suresi, 14/ 3) işaret edildiği
söylenebilir.
96 Dünyayı ahirete satış konusunda şu ayet meali anılabilir: “Allah müminlerden
mallarını ve canlarını, kendilerine (verilecek) cennet karşılığında satın almıştır. (…)”
(Kur’an, Tevbe Suresi, 9/ 111).
95
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Ni˘met ü devlet arturur ģasenāt
Ki yėnen yėre vėrilür berekāt
[Senin yemeğine günde bin el uzansa, gel, rızık için birisine “git” deme!
Çünkü iyilikler, nimet ve devleti (saadeti) artırır; yenen yere (Allah
tarafından) bereketler verilir.]

[25] المودة فى الحرمة
تأكيد
ّ
Çünki bir yār ile meveddet ola
İki başdan gerek maģabbet ola
Ģürmet olmasa arada kem olur
Dostluķ ģürmet ile muģkem olur
[Bir dosta karşı sevgi olduğunda, muhabbetin iki baştan (karşılıklı)
97
olması lâzımdır. Arada saygı olmasa, (sevgi) azalır; dostluk hürmetle
sağlamlaşır.]

[26] حتى يترك تيهه
ّ التاهى
ّ ته على
Kimi görseŋ tekebbür ü maġrūr
Ŝat aŋa sen de kibr ü ˘ucb u98 ġurūr
Terkiye aŝmayasın anı gerek
Eyleye tā ġurūr u kibrini terk99 [C41a]
[Kimi kibirli ve gururlu görsen, sen de ona karşı kibir, gurur ve kendini
beğenmişlik tavrını takın! Gurur ve kibrini bırakıncaya kadar onu
umursama!..]

[27] توكل على اهلل يكفيك
ّ
Olma efkār-ı bāšıl ile ġamìn
Var Ĥudā’ya tevekkül eyle hemìn

97

“Muhabbet iki baştan gerek” şeklinde bir atasözümüz vardır. (Anılan atasözü için
bk. Güvâhî, a.g.e., s. 67, 183).
98
˘ucb u A, B: ˘ucb-ı D.
99
Bu beyit B nüshasında sehven atlanmıştır.
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Söylerüm bì-kināye vü ta˘rìż
Cümle emrüŋ Ĥudā’ya ķıl tefvìż
[Boş, faydasız fikirlerle üzülme; git, hemen Cenab-ı Hakk’a tevekkül et!
Sözü kapalı ve iğneleme olmaksızın söylüyorum: Bütün işini Allah’a havale
100
et! ]

[28] تغافل عن المكروه تو ّقر
Cümle mekrūhdan teġāfül ķıl
Ėllerüŋ ˘aybına tecāhül ķıl
Bu keremle kerāmeti bulasın
˘Aybuŋı örte Ģaķ ˘azìz olasın
[Bütün mekruhlardan, yani yapılması İslamca hoş görülmeyen
şeylerden habersizmiş gibi davran; başkalarının kusurunu bilmiyormuş gibi
hareket et! Bu iyilikle ululuk bulursun; Cenab-ı Hak senin kusurunu örter;
aziz olursun…]

[29] [D46a] تدارك فى آخرالعمر ما فاتك فى ّاوله
Oldı ˘ömrüŋ aķar ŝu gibi revān
Oldı her dem ŝabā gibi güźerān
˘Ömrüŋ evvellerinde fevt olanı
Ķıl tedārik evāĥirinde anı
[Ömrün, akarsu gibi gidiyor; her an saba (gün doğusundan esen hafif ve
yumuşak rüzgâr) gibi geçiyor… Ömrün başlangıçlarında elden çıkan(ibadet
ve iyilik fırsatların)ı sonlarında ele geçir!..]

[30] تأخير االسائة من االقبال
Ger dilerseŋ ki nìk ola ģālüŋ
Arta ĥalķ içre ˘izz ü iķbālüŋ
Kerem ü birr ile ėdüp el bir
Her dem eyle isāˇeti teˇĥìr [A78a]
100

Burada Allah’a tevekkülü emreden ayetlere telmih olunduğu söylenebilir: Mesela,
Kur’an, Âl-i İmrân Suresi, 3/ 159, Enfâl Suresi 8/2, Yusuf Suresi 12/67, İbrâhim Suresi
14/ 12, Furkan Suresi 25/ 58, Talâk Suresi, 65/3.
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[Eğer hâlinin iyi olmasını ve halk içinde izzet ve ikbâlinin artmasını
istersen, cömertlik ve iyilikle elbirliği edip her zaman kötülüğü sonraya
bırak!..]

[31] ترك الشر صدقة
ّ
Her fesāduŋ ŝalāhın ėt tedbìr
Ĥayr ķaŝd eyle şerri ķıl teˇĥìr
Ac u miskìne vėrmesen101 ŝadaķa
Şerri terk eylemek olur ŝadaķa [C41b]
[Her bozukluğun iyileşip düzelmesini temin edecek çareyi bul! İyilik
(etmeyi) iste; kötülüğü ertele! Aç ve fakir olana sadaka vermesen, kötülüğü
bırakmak (bir tür) sadaka olur.]

[32] الدنيا
ّ ثواب اآلخرة خير من نعيم
Bu cihān vėrdügini yine alur
Kişi kesb ėtdügi ˘amelle ķalur
Ġāfil olma śevāb-ı uĥrādan
Saŋa yegdür na˘ìm-i dünyādan
[Bu dünya, verdiğini yine alır; insan (kabirde veya mahşerde) kazandığı
amelle (başbaşa) kalır... Ahiret sevabından habersiz olma! O, senin için
102
dünyanın refah içinde yaşayışından daha iyidir… ]

[33] التراب
ّ ثلمة الحرص ال
ّ ّيسدها اال
Ġaflet ü ģırŝa vėrme cānuŋ uyar
Ādemüŋ gözi šopraġ ile šoyar
Zer ü sìm olsa ger ĥas ü ĥāşāk
Raĥne-i ģırŝı šutmaz illa ki ĥāk

101

vėrmesen A, B: vėrmeden C, D.
“Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır.” (Kur’an, Duhâ Suresi,
93/4).
102
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103

[Ruhunu gaflet ve hırsa verme; uyandır! İnsanın gözü toprakla doyar.
Eğer çer- çöp altın ve gümüş olsa, hırs deliğini kapatmaz. Onu ancak toprak
(kapatır)…]

[34] [D46b] الدين موت العلماء
ّ ثلمة
˘Ulemādur çü dìne ģıŝn ü ģiŝār
Kim ėder ĥalķ aŋa istihžār
Sedd-i dìn ü104 melāź-ı āyìndür
˘Ulemā mevti raĥne-i dìndür
[Dinin kale ve hisarı âlimlerdir. Çünkü insanlar ona dayanır, güvenir…
(İslâm âlimleri) dinin seddi ve (İlâhi) töre’nin sığınacak yeridir. Bundan
105
dolayı âlimlerin ölümü dinin gediğidir... ]

[35] ثن احسانك باالعتذار
ّ
Sa˘y ķıl vāķi˘ olan iģsānda
Eśer-i minnet olmaya anda
Keremüŋ ĥānına mużayyef ķıl
Lušfuŋı ˘öźr ile mużā˘af ķıl
[Meydana gelen iyilikte minnet (başa kakma) alâmeti olmamasına çalış!..
Cömertliğin sofrasına misafir kabul et! İyiliğini özürle iki kat et!]

[36] ثبات النّفس بالغداء و ثبات الروح بالغناء
ّ
Bu cihān içre nāķıŝ u kāmil
Ĥoş nefesle nefāˇise māˇil

103

Bu ikinci mısranın bir hadisten alındığını söylemek mümkündür: “Âdem oğlunun
iki vadi dolusu altını olsa, bir üçüncüyü ister. Onun gözünü ancak toprak doyurur.”
(Buhârî, “Rikak” 10; Müslim,”Zekât”, 116-119). “İnsanın gözünü bir avuç toprak
doyurur.” şeklinde bir atasözümüz de vardır.
104
ü A, B, C: -D.
105
Şu mealdeki hadis, bu vecizeyle manaca alâkalı görünmektedir: “Allah, ilmi
insanlardan söküp almak suretiyle kaldırmaz; ancak âlimlerin ölümü ile ilmi ortadan
kaldırmış olur.” (Şihâbü’l-ahbâr Tercümesi, a.g.e., s. 207, nr. 697). Hadis diye rivayet
edilen şu cümle ise, Hz. Ali’ye nisbet edilen vecizeyle daha çok benzerlik
göstermektedir: “Âlimin ölümü, İslâm’da gece ve gündüz ihtilâfının kapatamayacağı
bir gediktir.” (İsmâîl bin Muhammed el-Aclûnî, a.g.e., c. 2, s. 382, nr. 2664).

Latîfî’nin Nesrü’l-leâli Tercümesi:Nazm-ı Cevâhir ● 121

Gerek elbette nefs ü rūģa ġıdā
Nefse vėr ķūtı rūģa ģüsn-i ŝadā [C42a]
[Bu dünya içinde hem kusurlu, hem de olgun kimseler, güzel nefes (ses
ve ezgiy)le nefis şeylere düşkündür. Elbette beden ve ruh için gıda lâzımdır.
Bedene yiyecek ver; ruha ses güzelliği (güzel ses)…]

[37] ثناء الرجل على معطيه مستزيد
ّ
˘Ādet eyle hemìşe iģsānı
Hep śenā-ĥānuŋ eyle insānı
Varuŋı ėt śenā içün i˘šā
Devletüŋ arturur senüŋ o śenā [A78b]
[Daima iyiliği âdet et; insanları hep övgünü okuyucu yap! Övgü için
varlığını ver; o övgü senin devlet(nimet ve saadet)ini artırır.]

[38] جل من ال يموت
ّ
Yaraşur aŋa kibr ü istiġnā
Gelmeye źātına zevāl ü fenā
Ģayy ü Bāķì odur ki fevt olmaz
Ulu oldur ki aŋa mevt olmaz
[Kibir ve ihtiyaçsızlık, zatına yokluk ve fânilik gelmeyene yaraşır…
Hayat Sahibi ve Ebedî Kalıcı, ölmeyendir. Yüce, kendisine ölüm
olmayandır…]

[39][D47a] الساعة
جولة الباطل ساعة و جولة
ّ
ّ الحق الى
Pāydār olmaz ol ki fānìdür
Her ki fānì ola ol ānìdür
Bātıluŋ ģüsni nìm sā˘ate dek
Revnaķ-ı ģaķ ķalur ķıyāmete dek
[Fâni olan, sürekli ve kalıcı olmaz. Her ne fâniyse, o (âdeta) anidir. Batılın
güzelliği, yarım vakte kadardır; doğru ve gerçeğin parlaklığı ve güzelliği ise
Kıyamete kadar...]
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[40] جد بالكثير و قنع بالقليل
Elde varından eyle beźl ü ˘ašā
Nefsüŋe vėr ķanā˘at ile ġınā
Muķteżāsında nefse māni˘ ol
Çoķ baġışla ķalìle ķāni˘ ol
[Elde bulunan varlığından esirgemeksizin ver; iyilik et! Kendine
kanaatle zenginlik ver! (Kötü isteklerinin) gereğini yerine getirme hususunda
nefse mani ol; çok bağışla; (kendin için) aza kanaatkâr ol!..]

[41] جودة الكلم فى االختصار
Muĥtaŝar olsa her ne deŋlü kelām
Oldurur aģsen-i kelām ü peyām
Sözi uzatma kim ola merġūb
İĥtisār-ı kelām olur mašlūb [C42b]
[Söz, her ne kadar kısaltılmış olsa, kelâm ve haberin en güzeli odur. Sözü
uzatma ki o rağbet edilmiş, beğenilmiş olsun. Sözü, yazıyı kısaltma, (dinleyici
veya okuyucular tarafından) istenen bir şeydir.]

[42] جد بما تجد
Zerüŋe ġonca-veş girih urma
Anı gül gibi kāġıda ŝarma
Aç seĥā destini nite ki çenār
Nakdüŋi jāle gibi eyle niśār
[Altınına gonca gibi düğüm vurma; onu gül gibi kâğıda sarma!
Cömertlik elini çınar (yaprağı) gibi aç; paranı çiğ (kırağı) gibi saç!..]

[43] المقل كثير
جهد
ّ
Artuķ olur seĥāvet-i dervìş
Beźl ile çünki ola ĥayr-endìş
Vaķt-i ķılletde olan iģsānuŋ
Biri biŋ yerine geçer anuŋ
[İyiliği düşünüp bol bol verdiğinde(n), fakirin cömertliği fazla olur.
Kıtlık vaktinde olan iyiliğin biri, bin yerine geçer…]
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[44] [D47b] جليس المرء مثله
Kendü miķdārı deŋlü her ādem
Nìk ü bed kendüye bulur maģrem
Kendü miśli olur muŝāģib ere
Ki olur hem-demi kişiye göre [A79a] [C43a]
[Herkes kendi derecesi kadar iyi veya kötü bir samimi dost bulur.
Kişinin sohbet ettiği kimse kendisi gibi olur. Canciğer arkadaşı da kişiye göre
106
olur.]

[45] 107 جليس الخير غنيمة
Yār-i sādıķ miśāl-i ˘anķādur
Kìmyādan vücūdı aĥfādur
Eyü hem-dem kişiye devletdür
Nice devlet ulu ġanìmetdür
[Sadık dost, anka misali(ismi var, cismi yok kuş gibi)dir. Varlığı
kimyadan (iksirden) daha gizlidir. İyi, canciğer arkadaş, insan için bir
nimettir. Ne nimeti?!. Büyük ganimettir!..]

[46] 108جمال المرء في الحلم
Ne vėrür yāl ü bāl ü şekl ü cemāl
Eger olmasa anda ĥūb ĥiŝāl
106

D nüshasında 45 ve 46. sırada aşağıdaki Arapça sözler ve tercümeleri vardır:
[45] االحسان قطع اللسان
Eksük ėtme ˘adüvve iģsānuŋ
Dilini tā ki ķaš˘ ėde anuŋ
Fem-i a˘dāyı çünki nān šutar
Dehen-i kelbi üstüģān šutar
[46] مخبﻮ تحت لﺴﺎنﻪ
الﻤرء
ٌّ
Dili altında gizlüdür insān
Söylese bildürür özüŋi hemān
Bilünür söyledükde ˘irfānı
Gizlü ķalmaz ne ģāl ise şānı
107
Bu sözün tercümesi C ve D nüshalarında 47. sıradadır.
108
Bu sözün tercümesi C ve D nüshalarında 48. sıradadır.
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Çünki ģilmindedür cemāli erüŋ
Ģüsn-i ŝūretde olmasun nažaruŋ
[Eğer insanda güzel ahlâk olmasa, boy-bos (düzgünlüğü), şekil ve
güzellik neye yarar ki?!. Mademki insanın güzelliği huy yumuşaklığındadır,
öyleyse itibarın şekil güzelliğine olmasın...]

[47] [D48a] 109السوء عقوبة
ّ جار
Hem-civārı kimüŋ k’ola cevvār
Kişinüŋ dārın ėde başına dar
Muttaŝıl buġż ile bürūdet olur
Ķoŋşu kim kem ola ˘uķūbet olur
[Kimin komşusu çok eziyet edici olsa, o, insanın evini başına dar eder.
Komşu kötü olsa, aralıksız nefret ve soğukluk meydana gelir; (insan için)
eziyet ve işkence olur.]

[48] 110السوء شيطان
ّ جليس
Dėme ehl-i hevāya yārāndur
Bed muŝāģib kişiye şeyšāndur
Ŝuleģā ile ol enìs ü refìķ
Tā bulasın hidāyet ü tevfìķ
[Nefsinin isteklerine uyan kimselere “dostlar” deme! Çünkü kötü
111
arkadaş, insan için şeytandır. Salihlerle (iyi, dinin emrettiği şeylere uygun
hareket edenlerle) dost ve arkadaş ol ki, doğru yolu ve İlâhi yardımı
bulasın…]

109

Bu sözün tercümesi C ve D nüshalarında 49. sıradadır.
Bu sözün tercümesi C ve D nüshalarında 50. sıradadır.
111
Burada “Kişi refikinden azar” veya “İnsanı arkadaşı azdırır” şeklindeki Türk
atasözüne işaret edildiği söylenebilir. 16. asır Osmanlı şairlerinden Güvâhî, Pendnâme’sinde bu atasözünü, “Eri azdırmaz illâ hem-nişîni” şeklinde anmış; sonra onun
Arapça’da benzeri sayılabilecek السعيد
 يسعدcümlesini kaydetmiştir. (Güvâhî,
ّ الرجل بمصاحبة
ّ
a.g.e., s. 119). Anılan Arapça sözün Nesrü’l-leâlî’de yer aldığı ve Latîfî tarafından da
çevrildiği bilinmektedir.
110
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[49] 112جواب االحمق سكوت
Her lecūc ile var lecc ėtme
Anuŋ ile ˘inād ėdüp gitme
Ķoyalum çoķ sözi bu elyaķdur
Sākit olmaķ cevāb-ı aģmaķdur [C43b]
[Her çok çekişen ve inatçı kimseyle sakın çekişme! Onunla inad edip
(çekişme ve didişme yönüne) gitme! Çok sözü bırakalım; bu daha uygundur.
Susmak, akılsıza (verilecek en güzel) cevaptır.]

[50] 113حياء المرء ستره
Ādem içün libās oldı ģayā
Setr ėder cümle ˘aybını gūyā
Bì-ģayā ĥalķ içinde ˘uryāndur
Gerçi kim cāme içre pinhāndur [B173a]
[Hayâ (utanma), sanki insanın bütün kusurunu örten bir giyecek gibidir.
114
Hayâsız, her ne kadar elbise içinde gizliyse de halk içinde çıplaktır… ]

[51] 115الذهب
حلى الرجال ادب و
ّ حلى النّساء
ّ
ّ ّ
Zìb ü zìver zene źeheb oldı
Ziyneti merdümüŋ edeb oldı
Ādemüŋ āb-ı rūyı ˘ār iledür
Ģürmet ü ˘izzeti vaķār iledür [A79b]
[Kadın için süs ve zinet altın, erkeğin zineti ise edep olmuştur. İnsanın
şeref ve itibarı utanma iledir; hürmet ve izzeti ise vakar (ağırbaşlılık) ile...]

112

Bu sözün tercümesi C ve D nüshalarında 51. sıradadır.
Bu sözün tercümesi C ve D nüshalarında 52. sıradadır.
114
Burada şu manadaki ayeti hatırla(t)mak uygun olur: “Ey Âdem oğulları, size ayıp
yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Takva libası… İşte o daha
hayırlıdır…(…)” (Kur’an, A‘raf Suresi, 7/ 26).
115
Bu sözün tercümesi C ve D nüshalarında 53. sıradadır
113
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[52] [D48b]

116

حرم الوفاء على من ال اصل له

Her ki bed-aŝl olana ėtse vefā
Ol vefā āĥir olur aŋa cefā
Şūre yėrden kişi ne ģāŝıl ėder
Anda toĥm-ı emel yabāna gider
[Her kim mayası bozuk olana vefa etse, o vefa, sonunda ona cefa (eziyet
ve incitme) olur. Çorak, verimsiz topraktan insan ne elde eder?!. Ümit
tohumu orada yabana gider…]

[53] 117 حرفة المرء كنزه
Kişinüŋ ŝan˘atı ĥazìnesidür
Bir dükenmez ĥafì defìnesidür
Ne yürür ĥalķ içinde müflis ü ac
Ne olur kimse nānına muģtāc
[Kişinin sanatı hazinesi, tükenmez bir gizli definesidir. (Bir iş ve sanat
sahibi,) ne halk içinde parasız ve aç olarak gezer, ne de kimsenin ekmeğine
muhtaç olur.]

[54] 118 حسن االدب يستر قبح النّسب
Her ne deŋlü kem olsa aŝl ü neseb
Setr ėder anı źeyl-i ģüsn-i edeb
Şol kişinüŋ ki olmaya edebi
Aŋa ŝanma şeref vėre nesebi [C44a]
[Soy-sop ne kadar kötü olsa da onu edep güzelliğinin eteği örter. Edebi
olmayan şu kimseye, soyu- sopunun şeref vereceğini sanma!]

[55] 119 حسن الخلق غنيمة
Her ki bed-ĥūy u bed-sirişt oldı
Ĥalķ u Ĥāliķ ķatında zişt oldı
116

Bu sözün tercümesi C ve D nüshalarında 54. sıradadır
Bu sözün tercümesi D nüshasında 55. sıradadır.
118
Bu sözün tercümesi D nüshasında 56. sıradadır.
119
Bu sözün tercümesi D nüshasında 57. sıradadır.
117
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Ģüsn-i ĥulķ ādeme ġanìmetdür
Ķula Vehhāb’dan vehìbetdür
[Her kim kötü huylu ve fena tabiatlı olursa, halk ve Hâlık (Yaratan)
katında çirkin olur. Huy güzelliği insana ganimet, kula çok hibe eden, fazla
bağışlayan(Mevlâ’)dan bir lütuftur.]

[56] 120 حلم المرء عونه
Ĥalķa maģbūb olur ģalìm ādem
Hem selāmet olur selìm ādem
Ģilmi olan mu˘āvini n’eyler
Ki olur ģilmi ādeme yāver
[Yumuşak huylu kişi, insanlar tarafından sevilir. Selim insan da selâmet
içinde (korku ve endişeden uzak, emin) olur. Huy yumuşaklığı olan,
yardımcıyı ne arayacak? Huy yumuşaklığı insana yardımcı olur…]

[57] 121حدة المرء تهلكه
ّ
Ĥışm u ġayż u ġażabla šolma ŝaķın
Ŝıfat-ı ķahra mažhar olma ŝaķın
Çehre-i ˘ırżı ĥūn u ĥāk eyler
Ādemi ģiddeti helāk eyler
[Sakın kızgınlık, öfke ve gazapla dolma! Kahır sıfatına mazhar olma!
(Çünkü öfke) şan ve şeref yüzünü kana ve toprağa bular. İnsanı öfkesi helâk
eder.]

[58] [D49a] 122 خيرالمال ما انفق فى سبيل اهلل
Ey ki nefsüŋ hevāsına varuŋ
Ĥarc olur kìse kìse dìnāruŋ
Hep hevā vü hebā vü fuģş u feşār
Māl odur Ģaķ yolına ola niśār [A80a]
120

Bu sözün tercümesi D nüshasında 58. sıradadır.
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 59. sırada der-kenârdadır.
122
Bu sözün tercümesi D nüshasında 61. sıradadır.
121
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[Ey nefsin arzusu için varlığını, kese kese (cüzdan cüzdan) parasını
harcayan!.. (Bu harcamalar) hep heva ve yok yere, kötü, namusa aykırı,
döküp saçmadır. Mal, Hak yoluna (esirgemeden) saçılana denir…]

[59] 123 خوف اهلل يحى القلب
Öldürür ġaflet ile ķalbi hevā
Ģaķķ’a meyl eylemez daĥı kaš˘ā
Ĥaşyetu’llāhı aŋa ilķā ėt
Ĥavf-ı Ģaķķ ile yine iģyā ėt [C44b]
[Nefsin arzusu, gafletle kalbi öldürür. (O ölmüş kalp) bir daha asla
Hakk’a meyletmez. Allah korkusunu ona bırak; telkin et; Hak korkusuyla
124
(kalbini) yine dirilt!..]

[60] 125 خف اهلل تأمن غيره
Sevķ-ı Ģaķ’dur cemì˘-i ĥayr ile şer
Saŋa ėlden ne nef˘ ėrer ne żarar
Kimseden bir ĥuŝūŝa olma ġamìn
Taŋrı’dan ķorķ ve ġayrıdan ol emìn
[Bütün iyilik ve kötülük, Cenab-ı Hakk’ın sevkidir. Sana başkasından ne
fayda, ne de zarar dokunur. Kimseden bir hususta kederli ve tasalı olma!
Allah’tan kork ve başkasından emin ol!]

123

Bu sözün tercümesi D nüshasında 62. sıradadır.
D nüshasında 60. sırada Sad-Kelime-i Hazret-i Ali’de yer alan şu Arapça söz ve
tercümesi vardır:
[60] رحم اهلل امراً عرف نفسه ولم ينعد طوره
Her ne ˘ārif ki bile miķdārın
Lāf urup ziyāde söylemedi
˘Ārifāne ki aŋladı šavrın
Daģı ģaddin tecāvüz eylemedi
125
Bu sözün tercümesi D nüshasında 63. sıradadır.
124
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[61] 126 خالف نفسك تسرح
Her ki nefs ü hevāya rām oldı
İstirāģat aŋa ģarām oldı
İster iseŋ ki olasın rāģat
Eyle nefsüŋ ĥilāfını ˘ādet [D49b]
[Nefsine ve onun (kötü) arzusuna boyun eğene rahat, dinlenme haram
olmuştur. Rahat olmayı istersen, nefsin zıddını âdet et!]

[62] 127 حموضات الطّعام خير من حموضات الكلم
Hìç ĥalķa yėdirmegil ģelvā
Tek cevābını šatlu eyle edā
Šatlu olġıl ne lāzım ekşi kelām
Yegdür ekşi kelāmdan ekşi ša˘ām
[İnsanlara hiç tatlı yedirme; tek cevabını tatlı bir şekilde ver, (yeter). Tatlı
(dilli) ol! Ekşi söze ne lüzum var?!. Ekşi yemek, ekşi sözden daha iyidir…]

[63] 128 خذ العلم من افواه الرجال
ّ
Eger el vėrmez ise ders ü sebaķ
Ķalma ˘ālemde ˘āmi vü aģmaķ129
Ögren efvāhdan anı bir bir130
Ola tā az zamānda ˘ilm-i keśìr131
[Eğer ders fırsat vermezse (ders alman mümkün olmazsa), dünyada
cahil ve ahmak olarak kalma! Onu (bilgili ve faziletli kişilere ait) ağızlardan
bir bir öğren ki, az zamanda çok ilim olsun.]

126

Bu sözün tercümesi D nüshasında 64. sıradadır.
Bu sözün tercümesi D nüshasında 65. sıradadır.
128
Bu sözün tercümesi D nüshasında 66. sıradadır.
129
˘āmi vü aģmaķ A, B, D: ˘āmivār aģmaķ C.
130
Ögren efvāhdan anı bir bir A, B: Żabš u ģıfž-ı kelāmı neferden C, D.
131
Ola tā az zamānda ˘ilm-i keśīr A, B: ˘İlmi ögren ricāl aġzından C, D.
127
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[64] 132 دولة األرذال آفة الرجال
ّ
Ehl-i ķadr ola çün133 erāźil-i nās
Hìç ü bì-ķadr olur134 efāżıl-ı nās
Bu cihān içre devlet-i erźāl
Ki olur āfet-i ĥavāŝŝ-ı ricāl [C45a]
[Halkın rezilleri, değerli ve itibarlı (mevki sahibi) olduğunda, insanların
faziletlileri hiç ve itibarsız olur. Bu dünyada rezillerin devleti (makam-mevki
sahibi oluşu), insanların muhteremlerinin felâketi olur…]

[65] 135دين الرجل حديثه
ّ
Vėrüben va˘desine136 cān ü seri
Er odur kim ola sözinüŋ eri
Deyn anuŋ çün dėnildi güftāra
Šura dìn ehli tā ki iķrāra [A80b]
[Erkek, vaadine canı ve başını vererek sözünün eri olan kişidir. Dindar
137
insanların söylediğinde durması için söze “borç” denildi… ]

[66] 138دم على كظم الغيظ يحمد عواقبك
Ĥışmı ģìn-i ġażabda hażm eyle
Nefs ü iblìs birle rezm eyle
Anı ˘afv eyle tā ki ˘afv göresin139
Ĥayr olup āĥirüŋ du‘ā bulasın140 [D50a]
132

Bu sözün tercümesi D nüshasında 67. sıradadır.
ola çün C, D: olsa A, B.
134
Hīç ü bī-ķadr olur A, B, D: Hīç bī-ķadr olur mı C.
135
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 68. sıradadır.
136
Vėrüben va˘desine B: Yaŋılup va˘de ėtse A, D.
137
Burada “Söz verme, bir borçtur.” mealindeki hadis hatırlatılıyor. (Şihâbü’l-ahbâr
Tercümesi, a.g.e., s. 34, nr. 5).
138
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 69. sıradadır.
139
göresin B: olasın A, D.
140
du˘ā bulasın A, D: ĥayra ėresin B.
133
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[Kızgınlık sırasında öfkeni tut; nefis ve şeytanla savaş! Onu (kusurlu
olanı) affet ki af göresin; sonun hayır olup hayra eresin.]

[67] 141داء النّفس فى الحرص
Düşdi dām-ı belāya šāmi˘ olan
Buldı ġamdan necāt ķāni˘ olan
Düşme ģırŝ u hevā ile hevese
Ģırŝ renci belādurur nefse
[Açgözlü olan kimse, belâ tuzağına düşer; kanaatkâr olansa kederden,
tasadan kurtulur. Hırs ve heva ile hevese düşme! Hırs zahmeti, nefis için bir
belâdır.]

[68] 142دليل عقل المرء قوله
Nedür ey dil fażìlet-i insān
Lušf-ı taķrìr-i ˘ilm ü ģüsn-i beyān
Söz ile farķ olur ˘azìz ü źelìl
Ki olur ˘aķlına kelāmı delìl
[Ey gönül, insanın fazileti nedir? İlmi anlatma iyiliği ve ifade güzelliği…
Yüce ve alçak olan kimse, sözle birbirinden ayırt edilir. Zira (insanın) sözü,
aklına delil olur.]

[69] 143دواء القلب الرضاء بالقضاء
ّ
Çün ķażā tìrin ata ķavs-i ķader
Siper olmaz aŋa kemìn ü ģaźer144
Derd-i ķalbe budur cihānda devā
Vėresin ŝabr ėdüp ķażāya rıżā

141

-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 70. sıradadır.
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 71. sıradadır.
143
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 72. sıradadır.
144
Siper olmaz aŋa kemīn ü ģaźer B: Gerek ol tīre ola sīne siper A, D.
142
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[Kader yayı, kaza okunu attığında, pusu ve sakınma ona siper olmaz!
Dünyada (manevi) kalp hastalığının çaresi şudur: Sabredip kaderin hükmüne
razı olasın...]

[70] 145دواء االوذار النّدم و االستغفار
Tevbe ėt tevbe yine ėtmeyesin
Daĥı rāh-ı günāha gitmeyesin
Budur ey dil kefāret-i evzār
Ėdesin cān ü dilden istiġfār
[Tevbe et, tevbe ki (o hatayı) tekrar işlemeyesin; bir daha günah yoluna
gitmeyesin!.. Ey gönül, günahların kefareti şudur: Can ü gönülden istiğfar
edesin…]

[71] 146دينار البخيل حجر
Cem˘ ėden māli ˘ayş ü rāģat içün
Ĥarc ėder ĥayr u istirāģat içün
Zer ü sìm-i baĥìl-i Ķārūn-baĥt
Nef˘i olmaz147 ģacer dürür ķatı saĥt [D50b]
[Yaşamak ve rahat etmek için mal toplayan, onu hayır ve istirahat için
harcar. Karun bahtlı cimrinin altın ve gümüşü, gayet sert, faydası olmayan
bir taştır…]

[72] 148 ًدار من جفاك تخجيل
Bir kişi kim saŋa isā’et ėde
Ya ķażā149 ile bir ĥašìˇet ėde
Nefse uyup ˘adāvet eylemegil
Eyle iģsānuŋ ile anı ĥacil [A81a]

145

-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 73. sıradadır.
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 74. sıradadır.
147
Nef˘i olmaz B: Ekl olınmaz A, D.
148
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 75. sıradadır.
149
ķażā B: ģašā A, D.
146
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[Bir kişi sana kötülük etse veya kasıtsız olarak, yanlışlıkla bir hata işlese,
nefse uyup ona düşmanlık etme! İyiliğinle onu mahcup et!]

[73] 150ذكر الموت جلء القلب
Šutdı mirˇāt-ı ķalbi jeng-i hevā
Nice yüz göstere ŝıfāt-ı ŝafā
Bu küdūret anuŋ belāsıdur
Mevt źikri göŋül cilāsıdur
[Heva (nefsin arzusunun) pası, kalp aynasını kapladı… Safa (saflık,
kedersizlik) sıfatları nasıl kendini göstersin?!. Bu bulanıklık, keder onun
belâsıdır... Ölümü hatırlamak ve anmak, kalbin (manen) parlaklığına vesile
olur.]

[74]151 ذكر األولياء ينزل الرحمة
ّ
Ķanda kim źikr ola veliyyu’llāh
Anda raģmet niśār éder Allāh
Rašb ü yābis kelāmı terk eyle
Evliyānuŋ menāķıbın söyle
[Nerede Allah’ın dostu anılsa, Cenab-ı Hak oraya rahmet saçar... O
hâlde, münasebetli, münasebetsiz, doğru, yanlış ağza geleni söylemeyi bırak;
velilerin menkıbelerini anlat!..]

[75] 152ذنب واحد كثير و الف طاعة قليل
Vėrmesün emni saŋa153 zühd ü ˘ulūm
Çün degül ģāl-i ĥātimüŋ ma˘lūm
Ġırra olma reh-i ˘ibādetden
Bir güneh çoķ hezār šā˘atden

150

-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 76. sıradadır.
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 77. sıradadır.
152
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 78. sıradadır.
153
emni saŋa B: saŋa emni A, D.
151
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[Mademki (dünyada, ölümden önceki) son hâlin (ahirete imanlı göçüp
göçmeyeceğin) belli değildir, öyleyse zühd ve ilimler (sahibi olmak), sana
(ahirette azaptan kurtuluş konusunda) güven vermesin. İbadet yolunda
bulunmaktan dolayı gururlu olma! Bir günah, bin ibadet ve taatten daha
çoktur…]

[76] 154 ذليل الفقر عزيز عند اهلل
Bir kişi faķr ile źelìl olsa
Faķra ŝabrı velì cemìl olsa
Gerçi kim ĥalķ içinde bulmaz cāh
Olur ammā ˘azìz ˘inda’llāh [D51a]
[Bir kişi fakirlikten dolayı hor tutulsa, fakat yoksulluğa sabrı güzel olsa,
her ne kadar halk içinde mevki elde etmezse de Allah katında değerli olur.]

[77] 155 الشباب حسرة
ّ ذكر
Çü yigitlik zamānı ėde mürūr
Geçe ol leźźet ü ŝafā vü sürūr
Źikri anuŋ kişiye firķat olur
Pìrlik demlerinde ģasret olur
[Gençlik çağı geçtiğinde, o zevk u safa ve şenlik geçer... Yaşlılık
zamanlarında onu anmak, insana ayrılık (acısı) ve üzülüp iç çekme (sebebi)
olur...]

[78] 156رتبة العلم أعلى الرتب
ّ
Pāye-i ˘ilme baŝ ki rif˘atdür
Rütbet-i devlet üzre devletdür
˘İlmi her ki ėdindi ser-māye
Şeref-i fażl ile bulur pāye

154

-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 79. sıradadır.
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 80. sıradadır.
156
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 81. sıradadır.
155
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[İlim basamağına bas ki, o yükseklik, devlet (nimet, saadet) derecesi
üstüne devlet(nimet)tir. Her kim ilmi sermaye edindiyse, fazilet şerefiyle
derece elde eder.]

[79] 157رسول الموت الوالدة
Çün bu levģa yazıldı ĥašš-ı vücūd
Anda resm olmadı ģurūf-ı ĥulūd [B173b]
Çün vilādet resūl-i mevt oldı
Lā-cerem kim ki šoġdı158 fevt oldı
[Bu levhaya varlık yazısı yazıldığında, oraya devamlı kalıcılık sözleri
yazılmadı... Doğum, ölümün elçisi olduğu için, kim doğduysa şüphesiz
öldü…]

[80] 159ًرب شهوة ساعة يورث حزناً طويل
ّ
Źevķ-ı şehvet hemìn bir demdür
Niçe biŋ ġam o demde müdġamdur
Gerçi vardur ŝafāsı bir sā˘at
Yoķdur ammā cefāsına ġāyet [51b]
[Şehvet zevki, tıpkı bir andır. Nice bin keder o anda saklıdır. Gerçi onun
belli bir zaman zevki var; ama eziyetine son yoktur…]

[81] 160الحق عند غلبات النّفس
راع
ّ
Her ķaçan ki hücūm ėde saŋa nefs
Bir yaŋa ŝabruŋ ola bir yaŋa nefs
Ġalebe eyledükce ol ġālib
Gözlemek ģaķķı oldur ey šālib
[Nefs(in kötü istekleri) her ne zaman sana hücum etse, bir tarafa sabrın,
bir tarafa nefsin çekilir. O (nefs-i emmare) baskın geldikçe, sen ona galip ol!
Ey (ilim öğrenmeye) istekli, doğruyu gözetmek işte odur…]
157

-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 83. sıradadır.
Lā-cerem kim ki šoġdı B: Her ki šoġdı o günde A: Her ne šoġdı o günde D.
159
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 84. sıradadır.
160
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 85. sıradadır.
158
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[82] 161رزقك يطلبك فاسترح
Yetişür ādeme muķadder olan
Aŋlamaz ģırŝ ile mükedder olan
Yėlme süst eyleyüp pey ü ˘araķuŋ
Rāģat ol sen seni bulur rızķuŋ
[(Allah tarafından) takdir olunan şey, insana ulaşır. Hırsla kederli olan
kimse, (bunu) anlamaz. (Yiyecek, içecek gibi ihtiyaçların için) sinirini bozup,
162
ter döküp koşma! Sen rahat ol; rızkın seni bulur… ]

[83] 163الدنيا مشحونة بالرزايا
ّ زوايا
ّ
Ģarekāt-ı sipihr ile her dem
Eksük olmaz ģavādiś-i ˘ālem
Pürdür ešrāf-ı dehr-i kevn ü fesād
Her zamānda muŝìbet ü feryād
[Göğün hareketleri ile âlemin hadiseleri (meydana gelip keder veren
oluşları) eksik olmaz. Şu oluş ve bozuluş dünyasının (bütün) tarafları, her
zamanda musibet ve feryat doludur…]

161

-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 86. sıradadır.
D nüshasında 82. sırada aşağıdaki Arapça söz ve tercümesi vardır:
[82] رحم اهلل امراً عرف قدره ولم ينعد طوره
Raģima’llāh didi peyġamber
Ol ki ģaddin tecāvüz eylemeye
Ĥadd ü miķdārın eyleye iź˘ān
Šavrı miķdārına muvāfıķ ide
162
Burada İlâhî takdir ve tevekkülü hatalı anlayıp çalışmaksızın rızkın ayağa
gelmesini beklemenin tavsiye edilmediği fikrindeyiz. Tahminimize göre, vecizede
zaruri olan yiyecek, içecek gibi ihtiyaçlar için gereğinden fazla ve aşırı meraka,
endişeye kapılmamak lâzım geldiği, çalışıp çabaladıktan sonra Allah tarafından takdir
ve taksim olunan rızkın sahibine ulaşacağı ifade edilmektedir. Başka bir anlatımla
çalışmadan ihtiyaçların elde edilebileceği belirtilmiyor.
163
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 87. sıradadır.
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[84] 164زينة الباطن خير من زينة الظّاهر
Faĥr ėdüp giyme ĥil˘at-ı fāĥir
Cāhilüŋdür bu zìnet-i žāhir
˘Ārif olmaz bu zìnete maġrūr
Šaşı vìrān olur içi ma˘mūr
[Övünüp (böbürlenmeye sebep olacak) değerli elbise giyme! Çünkü bu
görünen zinet, cahilindir. İrfan sahibi, bu süse güvenip aldanmaz; onun dışı
harap, içi bayındır olur…]

[85] 165زرالمرء على قدر اكرامه
Saŋa ta˘žìm ėdene kibr ėtme
Reh-i166 iblìse ˘ucb ile gitme
Olma nā-puĥte gibi ĥāmıż u ĥām
Merde ikrāmı deŋlü ķıl ikrām [D52a]
[Sana hürmet edene karşı kibirlenme! Kendini beğenmişlikle şeytanın
yoluna gitme! Pişmemiş (tecrübesiz, acemi) gibi ekşi ve çiğ olma! Bir kişiye
seni ağırlaması, sana saygı göstermesi kadar ikramda bulun!..]

[86] 167زن الرجال بموازينهم
ّ
Merdüm oldur ki ola merd-şinās
Aŋa ma˘lūm ola maķādir-i nās
Ol ki vezn ėtdi merd ile merdi
Bildi miķdārı ile her ferdi [A82a]
[Adam, insanı tanıyan, halkın dereceleri kendisi tarafından bilinmiş
olandır. Adamla adamı ölçüp tartan kimse, herkesi değeri ve derecesiyle
bilir…]

164

-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 88. sıradadır.
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 89. sıradadır.
166
Reh-i A, B: Rāh-ı D.
167
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 90. sıradadır.
165
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[87] 168زهد العامى مض ّلة
˘Ameli cāhilüŋ muēilletdür
Zühd ü taķvāsı hep ēalāletdür
Gitdügi yolı bilmez a˘mādur
Aŋa uymaz şular ki bìnādur
[Cahilin işi, ibadeti doğru yoldan saptırıcıdır. Sofuluğu, takvası hep
sapıklıktır. O, gittiği yolu bilmeyen kör gibidir. (Gözleri) gören kişiler ona
uymaz…]

[88] 169السلطان كزاير االسد
ّ زاير
Her ki sulšānlara yaķın oldı
Şìr-i ġarrān ile ķarìn oldı
Ģāŝılı var ziyāretinde ĥašar
Şeh ģużūrı maģall-i hevl ü ģaźer170
[Sultanlara yakın olan kimse, (sanki) kükreyen aslana yakın olmuştur.
171
Kısacası, (devlet adamlarını) ziyaret etmekte tehlike vardır.
Sultanın
huzuru, korku ve sakınma yeridir...]

[89] 172االمة الفقهاء
ّ سادة
Fuķahādur eģaķķ-ı tekrìmāt
Oldılar ümmet içre çün sādāt
˘İlm-i fıķhı ki bilmeye mollā173
Nesne bilmez olursa Bū Sìnā

168

-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 91. sıradadır.
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 92. sıradadır.
170
hevl ü ģaźer A, D: ģavf u ģašar B.
171
Burada “Ümmetimin en kötüleri, idarecilerin ayağına giden âlimlerdir (…)”
manasına gelen ve bazı İslâmi eserlerde hadis diye rivayet edilen sözü anmak yerinde
olur. (Aclûnî, a.g.e. c. 2, s. 7, nr. 1535).
172
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 93. sıradadır.
173
mollā A, D: monlā B.
169
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[Ümmet içinde büyük oldukları için, ağırlama ve hürmetleri en çok hak
edenler, İslâm âlimleridir. (Fıkıh, tefsir, hadis, siyer gibi) dinî ilimleri
bilmeyen büyük âlim, İbn Sînâ gibi olursa da bir şey bilmez!..]

[90] 174سوء الخلق وحشة الخلق
Serd olma mizācuŋı germ ėt
Saĥt olma kelāmuŋı nerm ėt
Var ise sū’-i ĥaŝlet anı gider
Ĥulķ-ı bedden bu ĥalķ vaģşet ėder [D52b]
[Soğuk olma; mizacını sıcakkanlı yap! Katı ve sert olma; sözünü
yumuşak söyle! Eğer kötü bir huyun varsa, onu gider! Çünkü kötü huydan
insanlar korkup ürker...]

[91] 175الشكاية الى اهلل
ّ الضعفاء
ّ سلح
Žulm ėdüp her ki bir ża˘ìfe ķıyar
Gözi yaşı ocaġına ŝu ķoyar
Fuķarānuŋ velìsi Mevlā’dur
Żu˘afānuŋ silāģı şekvādur
[Her kim zulmedip bir zayıfa kıyarsa, (o mazlumun) gözünün yaşı,
(zalimin) ocağını söndürür. Fakirlerin velisi (dostu, sahibi) Allah’tır.
Zayıfların silâhı (Allah’a) şikâyettir.]

[92] 176التواضع
ّ سمو المرء فى
ّ
Diler iseŋ ki ķadrüŋ ola refì˘
Begene vaż˘uŋı şerìf ü vażì˘
Meskenet eyle ėtme bed-ĥūluķ
Ki tevāżu˘dadur ere ululuķ

174

-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 94. sıradadır.
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 95. sıradadır.
176
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 96. sıradadır.
175
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[Eğer derecenin yüksek olmasını, konumunu şerefli ve aşağı kimselerin
beğenmesini dilersen, alçak gönüllü ol; huysuzluk etme! Çünkü insan için
büyüklük tevazudadır.]

[93] 177الصلف
ّ شين العلم
˘Ulemāya bu mesˇele ma˘lūm
Oldı lāf ü güźāf şeyn-i ˘ulūm
Dėmesün nāfe issi misküm var
Çün ėder misk kendüyi ižhār [A82b]
[Bu mesele âlimler tarafından bilinmiştir ki, boş söz(lerle kabiliyetinin
derecesi dışında naziklik, doğru yolda gidiş ve zekilik iddiasında olan),
ilimlerin (ilim sahiplerinin) kusurudur. Güzel koku sahibi olan, “miskim var”
178
demesin. Çünkü misk kendisini gösterir... ]

[94] 179شحيح غني افقر من فقير سخي
ّ
ّ
Şol ġanì ki baĥìl-i pür-zerdür
Bir faķìr-i saĥìden efķardur
Ģırŝ ile gözi göŋli180 her dem ac
Ŝanki ˘ālemde bir pula muģtāc
[Çok altını (parası) olan cimri zengin, cömert fakirden daha muhtaçtır.
Onun gözü, gönlü hırsla her zaman açtır. Sanki dünyada bir pula (bir akçanın
üçte birine) muhtaç…]

[95] 181شمر فى طلب الجنة
ّ
İster iseŋ eger viŝāl-i bihişt
Şeyšanet ėtme ol ferişte-sirişt
Her muĥālif fi˘āle ˘ahd eyle
Saŋa cennet gerekse cehd eyle [D53a]
177

-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 97. sıradadır.
“Misk (kokusu) gizlenmez” şeklinde bir atasözümüz vardır.
179
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 98. sıradadır.
180
gözi göŋli B: göŋli gözi A, D.
181
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 99. sıradadır.
178
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[Eğer cennete kavuşmak istersen, şeytanlık etme; melek huylu ol! (İslâm
dinine) aykırı her fiili (işlememeye) ahd et (söz ver)! Sana cennet lâzımsa,
(oraya girmene vesile olacak salih amellere) çalış!]

[96] 182شرط األلفة ترك كلفة
Çün tekellüf gire muŝāģabete
Bir ģicāb olur ol münāsebete
Şarš-ı ülfet çü terk-i külfetdür
Bu tekellüf daĥı ne zaģmetdür
[Sohbete, arkadaşlığa zahmet veren yapmacık davranışlar girdiğinde, o,
(samimi) münasebete bir engel olur. Mademki alışmanın, dostluğun şartı
zahmet(veren sahte hâl ve hareketler)i bırakmaktır; (öyleyse) bu gösteriş ve
yapmacık davranışlar ne kadar zahmettir!..]

[97] 183شمة من المعرفة خير من كثير العمل
ّ
˘Ārif-i cān ü ehl-i ˘irfān ol
Bul kemālātı kāmil insān ol
Şemme-i ma˘rifet olur efēal
Her ne deŋlü keśìr olursa ˘amel
[Can arifi ve irfan sahib(ler)ini bilici ol! Olgunlukları bul; kâmil insan ol!
Amel her ne kadar çok olursa da marifetten bir kokumluk (az bir şey), daha
üstündür.]

[98] 184شفاء الجنان قرائة القرأن
Derd-i ķalbe devā imiş Ķur’ān
Ķoma elden tilāvet ėt her ān
Oķıyanlar kelām-ı Tenzìli
Gözlese ĥoşdur anda tertìli

182

-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 100. sıradadır.
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 101. sıradadır.
184
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 103. sıradadır.
183
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[Kur’an, kalp hastalığına çare imiş… Onu elden bırakma; her zaman oku!
(Allah tarafından) indirilmiş söz olan Kur’an’ı okuyanlar, o zaman usulüne
uygun okumayı gözetseler iyidir.]

[99] 185شح الغنى عقوبة
ّ
ّ
Māl odur kim kişi ģużūrın ėde
Yoġsa186 cem˘ ėde anı ķoya gide
Ĥısseti aġniyāya miģnetdür
Mümsike devleti ˘uķūbetdür187 [D53b]
[Mal, insanın rahatını (faydasını) gördüğü şeydir. Yoksa onu toplar;
(ölünce) bırakıp gider… Cimriliği, zenginlere zahmet ve meşakkattir.
Cimriye nimeti cezadır.]

[100] 188صبرك يورث الظّفر
Her ki miģnet deminde ŝabr ėtdi
Ŝabr ile ķalb ü cāna cebr ėtdi
Yėdi ŝabr ile ġūreden ģelvā
Vėrdi ģār-ı cefāsı verd-i vefā [A83a]
[Her kim zahmet zamanında sabreder, sabırla kalp ve ruhunu zorlarsa
189
(veya düzeltirse), koruktan helva yer. (Sabır sonucunda ham üzümden tatlı
meyve yer). Böylece) eziyet dikeni vefa gülü verir.]

[101] 190الصوم
ّ
ّ صحة البدن فى
Rūze šutmaz iseŋ n’ola her bār
Bāri az eyle loķma-i ifšār

185

-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 104. sıradadır.
Yoġsa B, D: Yoķsa A.
187
Mümsike devleti ˘uķūbetdür B, D: Terk-i dünyā daģi istirāģatdur A.
188
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 105. sıradadır.
189
“Sabırla koruk helva olur” şeklindeki atasözümüze işaret ediliyor. (Güvâhî, a.g.e.,
s. 72, s. 247).
190
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 106. sıradadır.
186
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Çoķ191 yemekden bulur beden ˘illet
Ŝāˇim ol ki ŝavımdadur ŝıģģat
[Daima oruç tutmazsan ne çıkar? Bari iftar lokmasını azalt! Beden, çok
yemekten dolayı hasta olur. Oruç tut ki, sağlık oruçtadır.]

[102] 192السكوت
ّ صلح البدن فى
Gerçi nušķuŋ feżāˇili çoķdur
Sākit olmaķdan efēali yoķdur
Olma pür-gū fesāda varmaya ten
Ŝāmit olmaķdadur ŝalāģ-ı beden
[Her ne kadar konuşmanın faziletleri çoksa da susmaktan daha iyisi
yoktur. Çok konuşan, geveze olma ki beden bozukluğa ve kötülüğe gitmesin.
Vücudun düzelip iyileşmesi ve rahatı susmaktadır.]

[103] 193صمت الجاهل ستره
Sākit olmaķ vaķārdur ehle
Perdedür gerçi merd-i pür-cehle
Cāhile perde oldı ŝamt u sükūt
Tā ki bulmaya ˘ayb-ı cehli194 śübūt
[Susmak, her ne kadar çok cahil adama (onun bilgisizliğini gizleyecek
bir) perde ise de ehil kişiler için ağırbaşlılık vesilesidir. Susmak, söz
söylememek, cahilin cehalet kusurunun ortaya çıkmasını engelleyecek bir
perdedir.]

191

Çoķ A, D: Çün B.
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 107. sıradadır.
D nüshasında 102. sırada aşağıdaki Arapça söz ve tercümesi vardır:
[102] حرف القرآن خير من الدنيا وما فيها
Oķı Ķur’ān daģı ta˘žīm ėt
Çün mükerremdür aŋa tekrīm ėt
Ĥarfine ķıymet olamaz dünyā
Olmaz iki cihān birine bahā
193
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 108. sıradadır.
194
˘ayb u cehl B: ˘ayb-ı cehli A, D.
192

144

●

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

[104] 195كل أحد
ّ ضمن اهلل رزق
Rızķ içün göŋlüŋe getürme elem
Taŋrı żāmindür aŋa sen yėme ġam
Çünki yaratdı ĥalķı Rabb-i Celìl
Rızķına her birinüŋ oldı kefìl [D54a]
[Rızık konusunda kalbine keder ve dert getirme! Ona Allah kefildir; sen
üzülme! Yüce Rab, mahlûkatı yarattığında onların her birinin rızkına kefil
196
olmuştur. ]

[105] 197ضياء القلب من اكل الحلل
Çün ģarām ile tìre ola cenān
Olmaz anda lešāfet-i ìmān
Sa˘y ķıl loķmaŋı ģelāl ile al
Ķalbe vėrür żiyā ġıdā-yı ģelāl
[Eğer bir kalp, haramla (İslâm tarafından kesin delille yasaklanmış
fiilleri işleme, helâl olmayan şeyleri yeme, içme sonucunda) kararırsa, iman
hoşluğu, güzelliği olmaz onda... Çalış, helâl lokma ye... Helâl gıda, kalbe
aydınlık verir.]

[106] 198ضل سعى من رجا غيراهلل
ّ
Her ki ėtdi recā-yı ġayru’llāh
Ķaldı nevmìd ebed olup güm-rāh
Her kimüŋ ki murādı Ģaķ oldı
İki ˘ālem murādını buldı [B174a]
[Her kim Allah’tan başkasından (bir şey) ümid ederse, o, sonsuza kadar
yolunu şaşırıp ümitsiz kalır. Kimin isteği Cenab-ı Hak olursa, o da iki
dünyada muradına erer (istediğine erişir).]
195

-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 109. sıradadır.
Bu ikinci beyitte, bütün canlıların rızkının Allah’a ait olduğunu belirten ayetlere
(Kur’an, Hûd Suresi 11/ 6; Zâriyat Suresi 51/58) işaret edilmektedir.
197
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 110. sıradadır.
198
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 111. sıradadır.
196
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[107] 199اشد من ضيق اليد
ّ ضيق القلب
Ģabs-i ġamdur egerçi ēìku’l-yed
Teng-dillik velì o ġamdan eşed
Müşkil olur bu ikisi ola cem˘
Rāģat-ı rūģı tenden eyler kam˘ [A83b]
[Her ne kadar el darlığı kedere tutulmak ise de yürek darlığı, iç sıkıntısı,
o kederden daha şiddetlidir. Bu ikisi bir araya gelse, (o insan için daha)
zordur. Ruhun rahatını bedenden engeller.]

[108] 200 الدنيا على المتباغضين
ّ ضاقت
Kim ki ėtse ˘adāveti ˘ādet
Cānına zecr ėder ėle miģnet
Buġż u ģiddetle teng olur dil ü cān
Šar olur201 gözlerine dār-ı cihān
[Düşmanlığı âdet eden kimse, kendi ruhuna eziyet eder; başkasına
zahmet verir. Nefret ve öfkeyle kalp ve ruh daralır; dünya evi (birbirine kin
güden ve düşmanlık edenlerin) gözlerine dar olur.]

[109] 202 ضرب الحبيب اوجع
Düşe mi düşmen işi yārāne
Ġam degül her ne ėtse bìgāne [D54b]
Ēarb-ı düşmen egerçi aķša˘dur
Ša˘ne-i dost andan evca˘dur
[Düşmanın işi (olan eziyet, kırıcılık, vefasızlık vb. fiiller) dostlara yakışır
mı?!. Yabancı olan, her ne yapsa, dert değil... Her ne kadar düşmanın darbesi
pek keskinse de dostun çekiştirme ve yermesi ondan daha acı vericidir.]

199

-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 112. sıradadır.
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 113. sıradadır.
201
olur A, D: olup B.
202
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 114. sıradadır.
200
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[110] 203طوبى لمن رزق بالعافية
Devlet anuŋ ki rızķı yüsr iledür
Vay anuŋ ģāline ki ˘usr iledür
Ne ˘acebdür bu ķısmet-i insān
Kime düşvār olur kime āsān
[Devlet (nimet ve saadet), rızkı kolaylıkla olan kimsenindir. (Rızkı)
zorlukla olanın vay hâline!.. Bu insanın kısmeti ne tuhaftır: Kimine zor olur,
kimine kolay…]

[111] 204طاعة اهلل غنيمة
Ger murāduŋsa devlet-i kevneyn
İster iseŋ sa˘ādet-i dāreyn
Ġayrı terk eyle Ģaķķ’a ĥıdmet ķıl
Šā˘atu’llāhı var ġanìmet bil
[Eğer muradın iki âlem nimetiyse, yani dünya ve ahiret saadetini
istersen, başkasını bırak; Cenab-ı Hakk’a hizmet et! Hadi, Allah’a itaat ve
ibadeti ganimet bil!..]

[112] 205طر مع االشكال
İnsüŋ ins iledür yine ünsi
Cinsi her ķandese bulur cinsi
Zāġ olmaz hümā ile hem-per
Šūši olmaz ġurāb ile hem-ser

203

-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 115. sıradadır.
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 116. sıradadır.
205
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 117. sıradadır.
204
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[İnsanın alışması (dostluğu) yine insan iledir. Cins, her nerdeyse cinsi
206
bulur.
Karga, hüma (devlet) kuşu ile birlikte uçmaz; dudu, karga ile
207
arkadaş olmaz. ]

[113] 208طوبى لمن ال أهل له
Źì sa˘ādet anuŋ ki ferd oldı
Zene aldanmadı vü merd oldı
Nefs ģažžın taĥayyül eylemedi
Devlet anuŋ teˇehhül eylemedi
[(Evlenmeyip) tek kalana, kadına aldanmayan ve mert olana ne mutlu!
Çünkü o nefsin hazzını hayal etmemiştir. Devlet (nimet, baht ve saadet),
209
evlenmeyen kimsenindir. ]

[114] 210طعام البخيل داء
Yoķdurur loķma-i leˇìmi yėmek
Yegdür andan ki dişlerin çekmek [D55a]
Anı ŝanma ola devā-yı ˘alìl
Derd olur ādeme ša˘ām-ı baĥìl [A84a]

206

Burada “Cins cinse çeker” şeklindeki atasözümüze işaret edildiğini söylemek
mümkündür. Anılan atasözünün Arapçası da ( )الجنس الى الجنس يميلbu dili bilen şair ve
yazarlarımız tarafından kullanılmıştır.
207
İkinci beyitte “Her kuş kendi cinsiyle uçar: Güvercin güvercinle, doğan doğanla”
manasındaki Fars meseline işaret edildiği söylenebilir.
208
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 118. sıradadır.
209
Nesrü’l-leâlî’nin başka bazı mütercimleri gibi Latîfî de bu Arapça sözü
“Evlenmeyene ne mutlu!” manasında çevirmiştir. Ancak anılan cümlenin “Tabi ve
taraftarları olmayana ne mutlu!” şeklinde tercüme edilmesi –bizce- daha uygun
görünmektedir. Çünkü Hz. Ali’nin evlenmeyenlere imrendiği ve insanlara bekâr
kalmayı tavsiye ettiğini söylemek doğru olmaz. Nitekim Mustafa bin Şücâ, bu vecizeyi
işaret ettiğimiz manada tercüme ve şerh etmiştir. (Mustafa bin Şüca, Terceme-i Nesrü’lleâlî, Millet Yazma Eser Ktp. Ali Emîrî, Şer‘iye nr. 629, vr. 53a).
210
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 119. sıradadır.
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[Cimrinin yemeğini yemek (dinimizde, örfümüzde) yoktur. Dişlerini
çekmek, ondan daha iyidir. Onu hastanın ilâcı olur sanma! Pintinin yemeği
211
insana dert olur... ]

[115]

212

طاب وقت من وثق باهلل

Her ki dünyāda gözledi maķdūr
Vaķti ĥoş oldı anuŋ ėtdi ģużūr
Yėmedi kendü ģāli teşvìşin
Ģaķķ’a tefvìż eyledi her işin
[Her kim dünyada Allah’ın takdirini (kaderin hükmünü) gözetirse, onun
vakti güzel geçer; kendisi rahat eder. Çünkü (böyle davranan kimse) kendi
hâlinin kaygısını çekmez; her işini Cenab-ı Hakk’a havale eder.]

[116] 213طال عمر من قصر رجاءه
Şol ki ˘ālemde ģırŝ u āzı ķodı
Ĥalķa nāz eyledi niyāzı ķodı
Her kimüŋ ki recāsı az oldı
Uzadı ˘ömri ser-firāz oldı
[Dünyada hırsı ve açgözlülüğü bırakan kimse, halka ihtiyaç arz etmez;
yalvarmayı (muhtaçlığı) bırakır. Ümidi az olanın ömrü uzar; o kişi yüksek ve
seçkin olur.]

[117] 214طال عمر من قصر تعبه
Şol kişinüŋ ki hem-demi ġamdur
˘Ömri biŋ yıl olursa bir demdür
Bu cihānda o sürdi ˘ömr-i dırāz
K’oldı anuŋ belā vü miģneti az

211

“Cimrinin yemeği dert, cömerdin yemeği şifadır” mealindeki bir söz, hadis diye
rivayet edilmiştir. (Bu rivayet hk. fazla bilgi için bk. Aclûnî, a.g.e., c. 2, s. 49, nr. 1653).
212
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 120. sıradadır.
213
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 121. sıradadır.
214
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 122. sıradadır.
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[Arkadaşı keder, tasa olan kişinin ömrü, bin yıl olursa da bir andır. Bu
dünyada uzun ömrü, belâ ve zahmeti az olan sürer...]

[118] 215السلطان كظل اهلل
ّ
ّ ظل
İttibā˘ eylemek ulü’l-emre
Farż-ı ˘ayn oldı Zeyd’e vü ˘Amr’e
Emn içün ķal˘a-i hüdā gibidür
Žıll-i şeh sāye-i Ĥudā gibidür
216

[Müslüman emir sahibine (devlet reisine) uymak, Zeyd ve Amr’e farz217
ı ayn oldu. Sultanın gölgesi, Allah’ın gölgesi, (himayesi) gibidir; emniyet
218
için hidayet kalesi gibi(sağlam ve güvenli)dir. ]

[119]

219

اشد من ظمأ الماء
ّ ظمأ المال

Māli gibi bu ˘ālemüŋ cānı
Ki sever ĥalķ cānı gibi anı [D55b]
Bed-ter imiş eyā ĥuceste-ĥiŝāl
Teşne-i mādan ise teşne-i māl
[Herkesin canı, malı gibi(değerli)dir. Çünkü insanlar onu canları gibi
sever. Ey iyi ahlâk sahibi, mala susamış (çok istekli) olan kimse, suya
susamıştan daha kötüdür…]

[120] 220ظل الكريم فسيح
ّ
Žıll-i źāt-ı kerìm vāsi˘ olur
Sāyesi sūdmend ü nāfi˘ olur
215

-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 123. sıradadır.
Zeyd ve Amr, fetvalarda veya her hangi bir hadiseyi anlatırken, erkekler için
sembolik olarak kullanılan isimlerdir.
217
Bu beyitte, Müslüman emir sahiplerine itaati buyuran şu mealdeki ayete telmih
olunmaktadır: “Ey müminler! Allah’a itaat edin; Peygamber’e itaat edin; sizden olan
emir sahiplerine de. (…)” (Kur’an, Nisâ Suresi, 4/59).
218
“Sultan, yeryüzünde Allah’ın gölgesidir ki, her mazlum kendisine sığınır.”
(Şihâbü’l-ahbâr Tercümesi, a.g.e., s. 81, nr. 219).
219
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 124. sıradadır.
220
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 125. sıradadır.
216
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Ķanda kim olsa bir dıraĥt-ı ˘ažìm
Hoş geçer sāyesinde ac u yetìm
[Cömert kişinin gölgesi geniş olur. (Demek oluyor ki) onun gölgesi
(himayesi) faydalı olur. Nerede büyük bir ağaç (gibi çevresine faydası
dokunan, cömert bir kişi) bulunsa, aç ve yetim olanlar onun sayesinde
güzelce yaşar…]

[121] 221ظل عمر الظّالم قصير
ّ
Sìr olmaz ģayāta ehl-i sitem
˘Ademe tìz baŝar vücūdı ķadem
Düşer ol cāhdan yeri çeh olur
Žālimüŋ žıll-i ˘ömri kūteh olur [A84b]
[Zalimler hayata doymaz; onların vücudu (varlığı), yokluğa çabuk ayak
basar. O câh(makam)dan düşer; yeri çeh (kuyu, kabir) olur... Böylece zalimin
ömrünün gölgesi kısa olur.]

[122] 222ظل االعوج اعوج
ّ
Gerçek erdür o kim ola sözi rāst
Olur anuŋ sözi gibi özi rāst
Sözi kec olanuŋ özi kec olur
A˘vecüŋ žılli daĥi a˘vec olur
[Sözü doğru olan, gerçek erdir. Onun sözü gibi özü de doğru olur. Sözü
eğri olanın özü eğri olur. Eğrinin gölgesi eğri olur…]

[123] 223عدو عاقل خير من صديق جاهل
ّ
Hìç üşenme ˘adū-yı ˘āķıldan
Saŋa yegdür şu dost-ı cāhilden
Cāhilüŋ ādemìlıġı ķıt olur
Gāh ādem olur gehì it olur
221

-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 126. sıradadır.
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 127. sıradadır.
223
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 128. sıradadır.
222
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[Akıllı düşmandan hiç korkma! O, senin için şu cahil dosttan daha
224
iyidir. Cahilin insanlığı kıt olur. O bazan adam olur, bazan it olur.]

[124] 225ًعش قنعاً تكن ملكا
Her ki olsa hevā vü ģırŝa esìr
Bilmez ol kimdürür vezìr ü emìr [D56a]
Dirlik eyle geçin kanā˘atle
Şāh-ı vaķt ol yüri226 bu devletle
[Her kim nefsinin isteğine ve hırsa esir olsa, o başkan ve yardımcı
kimdir, bilmez. Kanaatle geçin, yaşa; haydi bu devlet(nimet ve saadet)le
devrin sultanı ol!]

[125] 227الهمة من اإليمان
ّ
ّ علو
Himmet eyle ˘ulüvv-i himmete var
Tā ki ķadrüŋ refì˘ ola her bār
Himmet-i ˘āli oldı ìmāndan
Aŋa sa˘y eylegil dil ü cāndan
[Haydi, durma, gayret yüksekliğine çalış ki değerin her zaman yüksek
olsun. Yüksek gayret imandandır. Can ü gönülden ona çalış!]

[126] 228عليك بالحفظ دون الجمع فى كتب
Fażl vėrmez kişiye cem˘-i kütüb
Ėdemez anuŋ ile def˘-i ģücüb
Bir sašır ezber ėtmek ola ŝavāb
Mu˘teber ģıfžıdur ne cem˘-i kitāb
[Kitapları toplamak kişiye bir üstünlük vermez... İnsan onunla (maddi
veya manevi) perdeleri, engelleri ortadan kaldıramaz. Bir satırı akılda tutmak
224

Burada “Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.” şeklindeki atasözümüzün
hatırlatıldığı söylenebilir.
225
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 129. sıradadır.
226
yüri A, D: geçin B.
227
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 130. sıradadır.
228
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 131. sıradadır.
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daha doğrudur. İtibarlı olan, okunanın hatırda tutulmasıdır, kitap toplamak
değil!..]

[127] 229عيب الكلم طويله
Sözi öz söylemek gerek hem az
Olmıya ķıŝŝa gibi dūr u dırāz
Iŝšılāģı degül sözüŋ hüneri
Ĥoşdur ammā müfìd ü muĥtaŝarı
[Sözü hem az, hem de öz söylemek lâzım. (Sözlerin) hikâye gibi uzun
uzadıya olmasın! Sözün hüneri, herkesçe bilinmeyen kelimeleri kullanmak
değildir. Ama faydalı ve kısa olanı iyidir.]

[128] 230مقدم اليسر
ّ عسرالمرء
Ne feraģ olsa evveli ġamdur
˘Usrı yüsr’ üstine muķaddemdür
Genc-i bì-renc ile gül-i bì-ĥār
Ele girmez cihānda isteme var [A85a]
[Hangi sevinç olsa, onun öncesi kederdir. Zorluğu, kolaylığından önce
231
gelir. Dünyada zahmetsiz hazine ve dikensiz gül ele geçmez. Haydi (böyle
olmayacak şeyleri) isteme!]

[129] 232عيش المريض نزع الروح
ّ
Bir beden k’ola pāy-māl-i ˘anā
Şerbet-i mergdür bil aŋa devā [D56b]
Ne ŝafā vėre aŋa cām-ı ŝabūģ
K’oldı عيش المريض نزع الروح
ّ

229

-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 132. sıradadır.
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 133. sıradadır.
231
Burada “Muhakkak güçlükle beraber kolaylık vardır.” (Kur’an, İnşirah Suresi, 94/
5-6) mealindeki ayetlere işaret edildiği söylenebilir.
232
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 134. sıradadır.
230
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[Zahmetle ayak altında çiğnenen bir beden için ilâç, ölüm şerbetidir.
Sabah vakti içilen içki kadehi ona ne zevk verecek?!. (Ağır) hastanın yaşayışı,
canının alınmasıdır.]

[130] 233 كل يوم ليل
ّ عقيب
Bu cihān içre her ne buldı kemāl
Ol kemāle mu˘āķıb oldı zevāl
Āĥirine ėder her evvel meyl
Ki olur ba˘de külli yevmin leyl
[Bu dünyada her ne (şey) kemâl bulur, mükemmel hâle gelirse, o
234
olgunluğu yok oluş takip eder. Her ilk, sonuna meyleder; her günden sonra
gece olur…]

[131] 235غلم عاقل خير من شيخ جاهل
Ne vėrür pìr olana rìş-i sefìd
Çün degül ˘ilmi vü kemāli müfìd
Şāb-ı ˘āķıl236 işit ķavābilden
Yig dürür niçe pìr-i cāhilden237
[Mademki ilmi ve olgunluğu kendisine faydalı değildir, o hâlde yaşlı
olana ak sakal ne (fayda) verir ki?!. (Şu güzel sözü) kabiliyetli kişilerden dinle:
“Akıllı genç, birçok cahil ihtiyardan daha iyidir…”]

[132] 238غنم من سلم
Ne bilür ŝaġ ŝıģģatüŋ ķadrin
Ĥasteden ŝor bu ni˘metüŋ ķadrin
Çünki def˘ eylemez ˘anāyı ġınā
Muġtenim oldurur ki sālim ola
233

-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 135. sıradadır.
Bu mısralarda şu atasözümüzün hatırlatıldığı söylenebilir: “Her kemalin bir zevali vardır.”
235
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 137. sıradadır.
236
Şāb-ı ˘āķıl D: Genc-i ˘āķıl A; Bir ˘āķıl B.
237
pīr-i cāhilden A, B: pīr ü cāhilden D:
238
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 138. sıradadır.
234
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[Sağlam olan, sağlığın değerini ne bilir?!. Bu nimetin kıymetini hastadan
sor!.. Mademki zenginlik zahmeti gidermez; o hâlde sağlam ve güven içinde
olan, ganimet almıştır.]

[133] 239غمرة الموت أهون من مجالسة االحمق
Alışur mı cihānda cinn ile ins
Aŋa beŋzer bu ŝoģbet-i nā-cins [D57a]
Ŝoģbet-i bed ki miģnet-i cāndur
Ģālet-i nez˘ o demden āsāndur
[Dünyada insanla cin birbirine alışır mı?!. Bu cinsi bozuk, alçakla
arkadaşlık etmek de ona benzer. Kötü ile söyleşmek, arkadaşlık etmek, ruh
için zahmettir. Can çekişme, o (şahısla birlikte geçirilen) zamandan daha
kolaydır...]

[134] 240حظ من غاب نفسه
ّ غاب
Būs u āġūş ˘ayş ü nūş-ı ŝafā
Hep ķarìn-i fenā hevā vü hebā
Mevt ėrüp çünki nefs ola ġāˇib
Olur ol źevk ile ŝafā ġāˇib
[Öpme ve kucaklama, yeme ve içme zevki, hep fâniliğe yakın, heva ve
heba (heves ve yok –olmaya mahkûm-)… Ölüm ulaşıp insan kaybolduğunda,
o zevkle safa da yok olur...]

[135] 241قدرالمتوكلين
غلء
ّ
Müttaķìler tevekkül ehli olur
Bār-ı cevre taģammül ehli olur
Ķaynar ehl-i tevekkülüŋ ķıdri
Çünki Ķādir ķatında var ķadri [A85b] [B174b]

239

-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 139. sıradadır.
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 140. sıradadır.
241
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 141. sıradadır.
240

Latîfî’nin Nesrü’l-leâli Tercümesi:Nazm-ı Cevâhir ● 155

[Takva sahipleri (Allah korkusuyla dinin yasak ettiği şeylerden
kaçınanlar), tevekkül ehli ve eziyet yüküne dayanıklı olur. Tevekkül
242
sahib(ler)inin tenceresi kaynar. Çünkü her şeye gücü yeten Allah katında
değeri vardır.]

[136] 243غدرك من دلّك على االسائة
Çünki şeyšān-ı ādem ādemdür
Seni iēlāl ėdici hem-demdür
Çünki oldı delìl-i rāh-ı günāh
Saŋa ġadr ėtmiş oldı ol güm-rāh
244

[Mademki, “insan insanın şeytanıdır” , o hâlde seni saptıran
arkadaşındır. Günah yolunu gösterdiğinde, bil ki, o doğru yoldan ayrılmış,
sana hainlik, vefasızlık, merhametsizlik etmiş olur…]

[137] 245الحق مقبحة
غضبك عن
ّ
Diŋlemez ģaķķı ol ki bāšıldur
Merd-i kāmil geçinse cāhildür
242

Burada tevekkülün, çalışıp çabalamaksızın tembel tembel oturup işini Allah’a
havale etmek değil; üzerine düşen çalışma, sebeplere yapışma vazifelerini yerine
getirdikten sonra neticeyi Allah’tan dilemek ve beklemek olduğunu hatırla(t)mak
lâzımdır. “İnsana ancak çalıştığı vardır.” (Kur’an, Necm Suresi, 53/39) mealindeki ayet
de çalışmanın gerekliliğini bildirmektedir. Bu konuda İslâm tarihinden şu hadiseyi
anmak, vecizenin doğru anlaşılmasına yardımcı olacaktır: Hz. Ömer, bir gün her
hangi bir işle meşgul olmayan kimselere “Siz kimlersiniz?” diye sormuş; onlar “Biz
tevekkül ehliyiz” cevabını vermişler. Bunun üzerine Hz. Ömer şöyle söylemiştir: “Siz
tevekkül ehli değil, teekkül ehlisiniz (hazır yiyicilersiniz)!.. Tevekkül sahibi, taneyi
yerin içine atan ve Yaratan’a sığınan adamdır.”
243
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 142. sıradadır.
D nüshasında 136. sırada Sad-Kelime-i Hazret-i Ali’de geçen şu Arapça söz ve onun
tercümesi vardır:
ٍ قيمة كل
[136] امرء ما يحسنه
Ķıymet-i merd ki ˘ašāsı odur
Ne ki in˘ām ide bahāsı odur
Bildiler anuŋ ile insānı
Ķıymetidür kişinüŋ iģsānı
244
Türk atasözü.
245
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 143. sıradadır.
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Her süĥan ki ola ŝaģìģ u ŝarìģ
Ġażab u ķahr aŋa degül mi ķabìģ
[Batıl (boş, yalan ve çürük) olan, hakkı (doğruyu, gerçeği, Allah
Kelâmını) dinlemez. Olgun insan olarak geçinse bile (doğruyu dinlemeyen,
gerçeği kabul etmeyen kimse) cahildir. Doğru ve açık olan söze karşı
öfkelenmek, üstün gelerek onu mahvetmek çirkin değil mi?!.]

[138] 246غشك من ارضاك بالباطل
ّ
Saŋa ol kimse eyledi ˘illet
Ķıldı ˘aķluŋ rübūde-i ġaflet [D57b]
Eyleyüp ŝavb-ı Ģaķ’dan i˘rāżı
Ėtdi bir bāšıla seni rāżì
[Senin aklını gaflete kaptıran kimse, seni hasta etmiştir. Çünkü seni hak
(Allah, doğru ve gerçek) tarafından yüz çevirtip bir batıla razı etmiştir...]

[139] 247 كل قلب شغل
ّ فى
Her kişinüŋ başında bir sevdā
Kimi dìn ister ü kimi dünyā
Aŝlı yoķdur bu ģālet-i selbüŋ
Gör ki bir şuġli var her ķalbüŋ
[Herkesin başında bir sevda (var)... Kimi din(e uygun yaşamak) istiyor,
kimi dünya (nimet ve saadeti)... (Kalpteki alâkaları) giderme hâlinin aslı
yoktur. Bak, gör ki, her kalbin bir meşgul olacak şeyi var…]

[140] 248يدل على اصله
ّ فعل المرء
Kimsenüŋ aŝlın ėtme hìç suˇāl
Anı fi˘linden eyle istidlāl
Bed ise fi˘li aŝlı fāsiddür
Mìvesi her dıraĥta şāhiddür
246

-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 144. sıradadır.
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 145. sıradadır.
248
-C. Bu sözün tercümesi D nüshasında 146. sıradadır.
247
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[Kimsenin aslını, soyunu hiç sorma! Onu, işinin delil oluşuyla anla!
Fiili kötüyse, aslı bozuktur. Meyvesi her ağacın (ne olduğunu gösteren)
250
delildir. ]

[141] 251فاز من سلم من شر نفسه
ّ
Ādemüŋ başına belādur nefs
Cism ü cān içre gizli dā’dur252 nefs
Oldı253 rāģat zamāne ēarrından
Her ki ķurtuldı nefs şerrinden
[Nefs, insanın başına belâdır; beden ve ruh içinde gizli bir hastalıktır.
Her kim nefsin şerrinden kurtulduysa, zamane zararından rahat (emin)
254
olur. ]

[142]

255

الشئ يخبر عن اصله
ّ فرع

Nesebi merdüm-i nigū-kāruŋ
Ĥūbdur ĥulķı gibi ebrāruŋ
Nìk ü bed her ne ise āśārı
Fer˘ olur aŝlınuŋ nümūdārı [A86a]
[İyilik eden insanın soyu-sopu, hayır sahipleri ve özü- sözü doğru
olanların huyu gibi güzeldir. Bir şeyin aslı (kökü, esası) iyi veya kötü ise, dalı,
yani eserleri de benzeridir…]

249

Bu beyit, “Sorma kişinin aslını; izzetinden bellidir” şeklindeki atasözümüzü
andırmaktadır.
250
İncil’de “Her ağaç meyvesinden tanınır” manasında cümleler vardır. (Matta İncili,
12/ 33-34; Luka İncili, 6/ 44).
251
C nüshasında bu sözün tercümesinin 2. beyti ile 142. sözün tercümesinin 2. beyti
sehven karıştırılmıştır. Bu sözün tercümesi D nüshasında 147. sıradadır.
252
dādur B, C, D: dürür A.
253
Oldı A, C, D: Ol B.
254
“Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan
etmiştir.” (Kur’an, Şems Suresi 91/9-10).
255
Bu sözün tercümesi D nüshasında 148. sıradadır.
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[143] 256 فخر المرء بفضله أولى من فخره بأصله
Faĥr ėder māl ü cāh ile cāhil
Nesebi nisbetin ėder bāšıl [D58a]
Bunlar ile tefāĥür ednādur
Fażl ile faĥr ėdinmek evlādur
[Cahil, mal ve makam-mevki ile övünür. Soyunun ilgisini boşa çıkarır.
Bunlarla övünmek pek aşağı(bir davranış)dır. Faziletle övünmek daha iyi ve
üstündür.]

[144] 257 الشبع
ّ قسوة القلب من
Seg-i nefsi gele sözüm esle
Çerb ü şìrìn ile yeter besle
Çoķ yemekden olur çü ķaŝvet-i ķalb
Niçe bir yėr nefāˇisi bu kelb [C45b]
[Gel, sözümü dinle: Nefis köpeğini tatlı ve yağlı yiyeceklerle besleme işi
artık yeter. (Yemek için yaşama; yaşamak için ye). Mademki kalp katılığı çok
yemekten olur; bu köpek, nefis şeyleri daha ne kadar yiyecek?!.]

[145] 258 قرب االشرار مضرة
ّ
Ģaźer ėt ehl-i şerre olma yaķın
Tā ki şerrinden olasın emìn
Nefs gibi olur mı menba˘-ı şer
Ekśer andan gelür kişiye żarar
[Sakın fenalık eden kimselere yakın olma ki onların kötülüğünden emin
olasın. Nefs (benlik, nefs-i emmare) gibi kötülük kaynağı olur mu?!. İnsana
259
zarar en çok ondan gelir…]

256

Bu sözün tercümesi D nüshasında 149. sıradadır.
Bu sözün tercümesi D nüshasında 151. sıradadır.
258
Bu sözün tercümesi D nüshasında 152. sıradadır.
259
“…Çünkü nefis, aşırı şekilde kötülüğü emreder…” (Kur’an, Yusuf, 12/ 53).
257
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[146] 260 قرين المرء دليل دينه
Hem-demidür kişiyi261 ŝāliģ ėden
Ŝāliģi nefsi gibi šāliģ ėden262
Kişinüŋ hādi-i sebìli olur
˘Aķlınuŋ dìninüŋ delìli olur
[İnsanı salih (iyi), iyiyi de kendisi gibi yaramaz yapan, sıkı-fıkı
arkadaşıdır. (Arkadaşı) kişinin doğru yol göstericisi olur; aklının ve dininin
kılavuzu olur.]

[147] 263 الدين
قبول
ّ الحق من
ّ
Kim ki bir ģaķ ĥuŝūŝa ėtse ˘inād
Vardur anuŋ šabì˘atında fesād [D58b]
Ehl-i dìn oldur ėde ģaķķı ķabūl
Çünki bir nesneyi göre ma˘ķūl
[Doğru bir iş ve konuya karşı inad eden kimsenin tabiatında bozukluk
264
vardır. Dindar insan, bir şeyi akla yatkın gördüğünde hakkı (Cenab-ı
Hakk’ın dinine uygun olanı, doğruyu, gerçeği) kabul edendir.]

[148] 265 بهمته
ّ قدرالمرء
Kimde ki ola himmet-i vālā
Ser-bülend ola serv ü naĥl-āsā
Ķadri ile bulur kişi ŝadrı
Hem olup himmeti ķadar ķadri

260

Bu sözün tercümesi D nüshasında 153. sıradadır.
kişiyi C, D: kişinüŋ A, B.
262
Ŝāliģi nefsi gibi šāliģ iden B, D: Šāliģi nefsi gibi ŝāliģ iden A, C.
263
Bu sözün tercümesi D nüshasında 154. sıradadır.
264
Burada şu mealdeki hadisi hatırla(t)mak uygun olur: “Allah’ın en sevmediği
kimseler, hakkı kabul etmeyen inatçı düşmanlardır” (Buhârî, “Ahkâm”, 34, Müslim,
“İlm”, 5).
265
Bu sözün tercümesi D nüshasında 155. sıradadır.
261

160

●

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

[Kimde yüksek gayret bulunsa, servi ve hurma ağacı gibi onun başı
yüksek olur. İnsan başköşeyi değer ve derecesiyle elde eder. Onun kıymeti de
gayreti kadar olur…]

[149] 266 عما فى قلبه
ّ قول المرء تخبر
Ķalb-i merdüm ki maĥzen-i sırdur
Kelimātı o sırrı muĥbirdür
Gerçi sırrı nihān ėder cāndan
Sözi ammā ĥaber vėrür andan [A86b] [C46a]
[İnsanın kalbi sırrın mahzenidir; sözleri o sırrı haber vericidir. Gerçi sırrı
candan gizler; ama sözü ondan haber verir.]

[150]

267

الدنيا ان ال تبقى
ّ كفاك من عيوب

Lušf u ķahrı geçer bu dünyānuŋ
Žıll-i zāˇil misālidür anuŋ
˘Ayb-ı dünyā hemìn saŋa268 bu yeter
Bì-beķā olduġı kifāyet ėder
[Bu dünyanın iyiliği de üzüntüsü de geçer... Geçici gölge onun örneğidir.
Dünya (hayatı ve nimeti) için kusur olarak devamsız oluşu yeter…]

[151] 269 النعمة مزيلها
ّ كفران
Her ki bir ni˘meti ėde inkār
Ola küfrān-ı ni˘me ol keffār

266

Bu sözün tercümesi D nüshasında 156. sıradadır.
Bu sözün tercümesi D nüshasında 157. sıradadır.
D nüshasında 150. sırada Sad-Kelime-i Hazret-i Ali’de yer alan şu Arapça söz ve onun
tercümesi vardır:
ٍ قيمة كل
[150] امرء ما يحسنه
Ķişinüŋ ķıymetidür iģsānı
Anuŋ ile bilürler insānı
Anuŋ ile bulur kişi ṣadrı
Bilinür anuŋ ile hem ķadri
268
hemīn saŋa A, B: saŋa hemīn C, D.
269
Bu sözün tercümesi D nüshasında 158. sıradadır.
267
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Gider andan o ni˘met āĥir bil
Ėder inkār o ni˘meti zāˇil
[Her kim bir nimeti inkâr etse, o iyilik bilmeyen şahıs, nankörlük etmiş
olur. Bil ki, o nimet, sonunda ondan gider. İnkâr (nankörlük), o nimeti sona
erdirir.]

[152] 270 كمال العلم فى الحلم
Ey hünermend odur kemāl-i ˘ilm
Ki ola ˘ilmüŋe netìce ģilm271 [D59a]
˘İlm-i bì-ģilmi šutma sen272 maķbūl
Mìvesiz bir dıraĥta beŋzer ol
[Ey hünerli (ilim, sanat, marifet sahibi), ilmin olgunluğu, o bilginin
sonucunun hilm (huy yumuşaklığı) olmasıdır. Hilmsiz ilmi hoş karşılama!
Meyvesiz bir ağaca benzer o…]

[153] 273 الجنة من مسلم شحيح
كافر
ّ سخى ارجي فى
ّ
Mümsikā gel seĥāyı gör ki saĥì
Kendü küfrinde kāfir ise daĥi
Müˇmin olan baĥìlden ģāşā
Anda artuķ olur274 behişte recā
[Ey eli sıkı (insan), gel cömertliği gör ki, cömert, küfür içinde bir kâfir
olsa bile, onda, mümin olan cimriden -Allah göstermesin!- cennete girme
ümidi daha fazla olur...]

[154] 275 كثرة الزيارة تورث المللة
Çoķ varanlardan olma yārāna
Varma varduķca şāyed uŝana
270

Bu sözün tercümesi D nüshasında 159. sıradadır.
Ki ola ˘ilmüŋe netīce ģilm A, C, D: Ki o ˘ilme netīce ola ģilm B.
272
šutma sen A, B, C: šutma ki D.
273
Bu sözün tercümesi D nüshasında 160. sıradadır.
274
olur A, C, D: ola B.
275
Bu sözün tercümesi D nüshasında 161. sıradadır.
271
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Anı ŝanma maģabbete yetişür 276
Çoķ ziyāret melālete yetişür [C46b]
[Dostlara (ziyaret için) çok gidenlerden olma! Gitme; çünkü (arkadaş,
komşu veya yakınların yanına sık) gittikçe usanabilir. Onun sevgiye
ulaşacağını (muhabbete vesile olacağını) sanma! Çok ziyaret, usanmaya
277
sebep olur. ]

[155] 278 لين الكلم قيد القلوب
Kimüŋ olsa kelāmı ĥūb u lašìf
Ĥalķa ėtse kelāmını talšìf
Böyle şìrìn-kelām olan dil-bend
Niçe niçe ķulūbı eyler bend
[Kimin sözü güzel ve yumuşak olsa, o, insanlara sözünü gönül okşayıcı
şekilde söylese, böyle tatlı dilli olan gönül bağlayıcı, birçok kalpleri
(kendisine) bağlar.]
279

لين قولك تحبب
ّ
Süĥan-ı nerm olur vefāya sebeb
[156]

Ša˘ne vü ˘unf olur cefāya sebeb
Ĥalķa ĥulķ-ı meveddet evlādur
Sözde lìnet maģabbet-efzādur [A87a]
[Yumuşak söz vefaya vesile; yerme, çekiştirme ve sertlikse eziyete sebep
olur. İnsanlara sevgi ve dostluk huyu daha uygundur. Söz söylemede
yumuşaklık, sevgiyi artırır.]

276

yetişür A, C, D: ėrişür B.
“Seyrek ziyaret et ki, daha çok sevilesin” mealinde bir hadis vardır. (Şihâbü’l-ahbâr
Tercümesi, a.g.e., s. 130, nr. 403).
278
Bu sözün tercümesi D nüshasında 162. sıradadır.
279
Bu sözün tercümesi D nüshasında 163. sıradadır.
277
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[157]

280

الشيب من العمر
ّ ليس

Pìr iken olmadı kimesne yigit
Yüri gūr u kefen tedārikin ėt [D59b]
Çün ķuvādan ķıvām ėde firār
Bu281 zamānı ˘ömürden ėtme şümār
[Kimse yaşlıyken genç olmadı… Hadi kendine kefen ve kabir hazırla!
(Ölümün yaklaştığını bilerek ona ve ahirete hazırlan!..) Duyulardan kıvam
kaçtığında, sen bu zamanı ömürden sayma!..]

[158] 282 ليس للحسود راحة
Her kime ki ģased ola ˘ādet
Bil ki ėtmez o renc anı rāģat
Ģasedinden ģasūda sūd olmaz
Ķısmet-i ġayrdan vürūd olmaz
[Her kimin âdeti kıskançlık olsa, o zahmet onu rahat bırakmaz.
Kıskançlığından kıskanca fayda olmaz. Çünkü başkasının kısmetinden ona
(bir şey) gelmez.]

[159] 283 الشهرة من الرعونة
ّ ليس
ّ
İsteme anı k’olasın meşhūr
Vėresin şöhret ile nefse ġurūr
Şöhret āfetdürür ˘uķūbetden
Daĥı bir cāmedür ru˘ūnetden [C47a]
[Tanınmış olmayı, şöhretle kendine gurur vermeyi isteme! Şöhret, ceza
284
ve eziyetten bir belâdır. Ayrıca insana ağır gelecek ve zahmet verecek
elbise(gibi)dir.]

280

Bu sözün tercümesi D nüshasında 164. sıradadır.
bu A, C, D: ol B.
282
Bu sözün tercümesi D nüshasında 165. sıradadır.
283
Bu sözün tercümesi D nüshasında 166. sıradadır.
284
“Şöhret afettir” şeklinde bir atasözümüz vardır.
281
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[160] 285 ليس لسلطان العلم زوال
Devlet-i māl ber-ķarār olmaz
Peyine286 düşme pāydār olmaz
Devlet-i ˘ilmi gör zevāli yoķ
Salšanatdur ki intiķāli yoķ
[Mal devleti (nimeti, saadeti), devamlı olmaz. Onun ardına düşme!
Çünkü sürekli olmaz. İlim nimetine bak, gör ki, onun geçiciliği yoktur. (İlim
nimet ve saadeti) geçici olmayan bir sultanlıktır.]

[161] 287 مجلس الكرام حصون الكلم
Meclis ü maĥfil-i kibār u kirām
Ģıfž-ı sırr içün oldı ģıŝn-ı kelām
Her sühan-çìn ola mı hem-dem-i rāz
Yaraşur ol ģarìme maģrem-i rāz
[Büyüklerin ve değerli kişilerin toplanıp görüştüğü yer, sır saklamak için
sözün kalesi oldu. Her dedikoducu, sırrın canciğer arkadaşı olur mu?!. O
harime (yabancıların girmesine izin verilmeyen yere), sırrın mahremi olan
yaraşır.]

[162] 288 من كثر كلمه كثر ملمه
Her ki ėtdi kelāmını tekśìr
Ėtdi ĥaclet anı esìr ü kesìr [D60a]
Çok kelāmuŋ melāmı bì-mer olur
Ki nedāmet nedìme ekśer olur
[Her kim sözünü çoğaltırsa, utanç onu esir eder ve kırılmış yapar. Çok
sözün çekiştirilmesi de çok olur. Sohbet arkadaşının (büyükleri fıkra ve
hikâyeleriyle eğlendiren kimsenin) pişmanlığı sayısız olur…]

285

Bu sözün tercümesi D nüshasında 167. sıradadır.
Peyine B, D: Pāyına A, C.
287
Bu sözün tercümesi D nüshasında 168. sıradadır.
288
Bu sözün tercümesi D nüshasında 169. sıradadır.
286
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[163] 289 منقبة المرء تحت لسانه
Söz ile farķ olur źelìl ü ˘azìz
Söyledükde olur bu şübhe temìz [B175a]
Sözine baķ sözinden aŋla eri
Dili altındadur erüŋ güheri290 [A87b]
[Aşağı ve yüksek olan kimse sözüyle ayırt edilir. Bu şüphe, (insan) söz
söylediğinde seçilip ayrılır. Sözüne bak; insanı sözünden anla! İnsanın aslı,
esası dilinin altındadır.]

[164] 291 مجلس العلم روضة من رياض الجنّة
˘Ulemā ŝoģbetine eyle heves
Yüri cühhālden ˘alāķayı kes
Meclis-i ˘ilme gel ki ģikmetden
Oldı bir ravża bāġ-ı cennetden [C47b]
[Âlimlerin sohbetine heves et! Hadi, cahillerden alâkayı kes; ilim
meclisine gel! Çünkü orası hikmetten ötürü cennet bahçelerinden bir bahçe
olmuştur.]

[165] 292 مشرب العذب مزدحم
Ķanda kim olsa bir vücūd-ı kerìm
Üşer iģsānına faķìr ü yetìm
Çeşmenüŋ ki ola ŝuyı šatlu
Çoķ olur anda izdiģām ü ġulū
[Nerede kerem sahibi, cömert bir vücut (kişi) bulunsa, fakir ve yetimler
onun bağışına üşüşür. Bir çeşmenin suyu tatlı olsa, orada izdiham ve
kalabalık çok olur…]

289

Bu sözün tercümesi D nüshasında 170. sıradadır.
güheri C: hüneri A, B, D.
291
Bu sözün tercümesi D nüshasında 171. sıradadır.
292
Bu sözün tercümesi D nüshasında 172. sıradadır.
290
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[166]

293

الدين
ّ مجالسة االحداث مفسدة

Hem-nişìn olmaķ ehl-i bid˘at ile
Ķalbe ġaflet vėrür ēalālet ile
Kişinüŋ dìnini fesāda vėrür
Vera˘ı ĥırmenini bāda vėrür
[Bidat sahipleriyle birlikte oturmak, kalbe sapıklıkla gaflet verir. İnsanın
dinini fesada uğratır (bozar); takvasının harmanını yele verir!..]

[167] 294 ما ندم من سكت
Olagör ni˘met-i ŝamt ile men˘ūt295
Nādim olmadı ol ki itdi sükūt [D60b]
Cirmi gerçi lisānuŋ oldı ŝaġìr
Beli cirmi ŝaġìr ü cürmi kebìr
[Susma nimetiyle övülmüş ol! Susan kimse pişman olmaz… Gerçi dilin
cirmi küçüktür; ama cürmü (suçu, günahı) büyük…]
296

بالصلوة في الظّلم
ّنور قبرك
ّ
Gėceler içre ėt ķu˘ūd u ķıyām
[168]

297

Tā ki nūr ile ŝubh ola ol şām
Yatma ġafletle dün namāzına šur
Ķıla tā nūrı kabrüŋi ma˘mūr298
[Geceleri (ibadet için) otur, kalk ki o akşam aydınlıkla sabah olsun!
Gafletle yatma; geceleyin namaza kalk ki onun nuru kabrini mamur
(bayındır) etsin!]

293

Bu sözün tercümesi D nüshasında 173. sıradadır.
Bu sözün tercümesi D nüshasında 174. sıradadır.
295
Bu mısrada vezin aksıyor. Eğer mısra, “Olagör ŝamt ni‘met ile men‘ūt” şeklini
alırsa, vezin aksaklığı bir nebze giderilmiş olur.
296
Bu sözün tercümesi D nüshasında 175. sıradadır.
297
Giceler A, C, D: Gice B.
298
ma˘mūr A, B, C: pür-nūr D.
294
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[169]299 نار الفرقة احر من نار جهنّم
ّ
Ey dirìġā aģarr imiş ķat ķat
Nār-ı dūzaĥdan āteş-i firķat
Iŝınurdı yerine ehl-i cahìm
Anlara300 olsa bu ˘aźāb-ı elìm [C48a]
[Eyvahlar olsun, ayrılık ateşi cehennem ateşinden kat kat daha sıcakmış
(yakıcıymış)! Eğer bu acıklı azap onlara olsa, cehennemdekiler yerlerine
ısınırdı…]

[170] 301 نيل المنى فىي الغنى
Her kime ki ġınā ola ģāŝıl
Olur ol ārzūsına vāŝıl
Her murādātı alışur vėrişür302
Her neye ki ŝuna eli ėrişür [A88a]
[Her kim zenginlik elde ederse, o, arzusuna ulaşır; her isteğini karşılıklı
alıp verir. Her neye el uzatsa, ona erişir.]

[171] 303 نعيت الى نفسك حين شاب رأسك
Şol kişi kim sefìd-ser oldı
Mevtden nefsine ĥaber oldı
Deheni dürci bì-güher ķaldı
Gerçi ki anda ģırŝ-ı zer ķaldı
[Başı beyaz olan (saçı ağaran) şu kimsenin kendisine ölümden haber
verilmiştir... Her ne kadar onda altın hırsı kaldıysa da ağzının kutusu incisiz
(dişsiz) kalmıştır…]

299

Bu sözün tercümesi D nüshasında 176. sıradadır.
Anlara B: Olara A, C, D.
301
Bu sözün tercümesi D nüshasında 177. sıradadır.
302
Her murādātı alışur virişür A, D: Her edāyı alışur u virişür B, C.
303
Bu sözün tercümesi D nüshasında 178. sıradadır.
300
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[172] 304 نسيان الموت صداء القلب
Nice yād ola dilde ģāl-i memāt
Ki olur źikri hādimü’l-leźźāt305 [D61a]
Lìk dilden giderme sen anı
Pās ėder göŋli mevt nisyānı
[Ölüm hâli gönülde nasıl hatırlanır ki?.. Onu hatırlamak, anmak
306
lezzetleri yok edicidir. Fakat sen onu dilden (kalbinden veya dilinden)
giderme! Çünkü ölümü unutmak, gönlü paslandırır.]

[173] 307السوء
ّ وحدة المرء خير من جليس
Çün żarardur kişiye hem-dem-i bed
Yeg dürür vahdet içre olmaķ ferd
Çünki andan tevehhüm ola żarar
Ŝoģbetinden ķıl iģtiyāš ü ģaźer
[Mademki kötü canciğer arkadaş insana zararlıdır, o hâlde yalnızlık
içinde tek kalmak daha iyidir. Zarar kuruntusu (ihtimali) olduğunda, onun
arkadaşlığından sakın; ona karşı tedbirli bulun!]

[174] 308وضع االحسان فى غير موضعه ظلم
Cūd u lušf u kerem yerine gerek
Tā ki biŋ yazıla birine gerek
Žulm olur bir maģalle bil anı
Yerine ėtmeseŋ bir iģsānı

304

Bu sözün tercümesi D nüshasında 179. sıradadır.
C nüshasının müstensihi bu sözün tercümesinin 2. beyti yerine sehven 182. sözün
2. beytini yazmıştır.
306
“Hâdimü’l-lezzât” tamlamasıyla “Zevkleri yok edeni çok anın!” manasındaki
hadisin hatırlatıldığını söylemek mümkündür. “Hâdimü’l-lezzât”(lezzetleri yok
eden)in ne olduğu sorulduğunda, Hz. Peygamber “Ölüm…” cevabını vermiştir.
(Nesaî, “Cenâ’iz”, 3, İbn Mâce, “Zühd”, 31, Tirmizî, “Zühd”, 4).
307
C nüshasında bu sözün tercümesi 110., D nüshasında 180. sıradadır.
308
C nüshasında bu sözün tercümesi 111., D nüshasında 181. sıradadır.
305
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[Cömertlik ve iyiliğin yerine olması lâzım ki, (amelleri kaydedenler)
309
birine bin (sevap) yazsınlar. Bir iyiliği (uygun) yerine etmesen, o zulüm
olur.]

[175] 310المنان اكثر من اجره
ّ وزر صدقة
Lušfuŋı minnet ile ėtme hebā
Tā bulasın311 cezā güninde cezā
Minnet ėtme ziyād olur andan
Vizr-i minnet ol ecr-i iģsāndan
[İyiliğini başa kakmakla mahvetme ki, (ahirette amellere karşılık
verileceği) ceza gününde mükâfat elde edesin. Başa kakmanın günahı, o
iyiliğin sevabından daha fazla olur.]

[176] 312وصول مقدم من خاف كنزه
Kimde ki olsa dirhem ü dìnār
Yār olur anuŋ ile her aġyār
Zer ile gül gibi ser üzre olur
Çün tehì-kìse ol’ ayaķda ķalur
[Kimde gümüş ve altın para bulunsa, onunla her yabancı dost olur.
313
Altınıyla gül gibi baş üstünde tutulur.
Kesesi boş olduğunda işi
ilerletemeyip yarıda bırakır.]

309

Burada Allah yolunda harcanan mallara kat kat mükâfat verileceğini bildiren şu
mealdeki ayete işaret edildiği söylenebilir: “Allah yolunda mallarını harcayanların
örneği, yedi başak bitiren bir tane gibidir ki, her başakta yüz tane vardır. Allah
dilediğine kat kat fazlasını verir. (…)” (Kur’an, Bakara Suresi, 2/ 261).
310
Bu sözün tercümesi C nüshasında 112, D nüshasında 182. sıradadır
311
Tā bulasın A, C, D: Bulasın tā B.
312
Bu sözün tercümesi C nüshasında 113., D nüshasında 183. sıradadır.
313
Bazı tarihî, edebî eserlerden anlaşıldığına göre, Latîfî’nin bu kitapçığını telif ettiği
devirde de bazı kimseler kavukla sarık arasına gül, muska, hilâl, hutbe kâğıdı, misvak
vb. şeyler koyardı. (Örnekler için bk. Ahmet Talât Onay, Eski Türk Edebiyatında
Mazmunlar, haz. Cemâl Kurnaz, Ankara 1993, s. 362-63).
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[177] 314ولد الشيخ يتيم
Pìrlikde ˘ıyāle ėtme heves
Şāyed ola yetìm olup bì-kes [D61b]
Veledüŋ pìre ėrmeye mededi
Pìr olanuŋ yetìm olur veledi [A88b]
[Yaşlılıkta çoluk-çocuk sahibi olmaya heveslenme! Eğer (ihtiyarlık
çağında çocuğun) olsa, yetim olup kimsesiz kalır. Çocuğun yaşlıya yardımı
da dokunmaz. Yaşlı olanın çocuğu yetim olur.]

[178] 315هات ما عندك تعرف به
Żāyi˘ olur kişide fażl ü hüner
Anı göstermez ise ĥalķa eger
Hüner oldur ki gösteresin anı
Bileler anuŋ ile tā ki seni
[Kişideki fazilet ve hüner, eğer insan onu halka göstermezse, zayi olur
(yiter, elden çıkar). Hüner, gösterilen, (insanların) seni kendisiyle bildikleri
şeydir.]

[179] 316هربك من نفسك انفع من هربك من االسد
Ādeme gerçi kim ˘adüvdür esed
Nefs andan velì eşerr ü eşed317
Dėmem anı sibā˘ u dedden ķaç
Ger ķaçarsaŋ bu nefs-i bedden ķaç [C50a]
[Gerçi aslan insana düşmandır; fakat nefis ondan daha şerli ve
şiddetlidir. Sana yırtıcı hayvanlardan ve et yiyen yabani hayvandan kaç
demem! Eğer kaçarsan, bu kötü nefisten kaç!]

314

C nüshasında bu sözün tercümesi 114., D nüshasında 184. sıradadır.
C nüshasında bu sözün tercümesi 115., D nüshasında 185. sıradadır..
316
C nüshasında bu sözün tercümesi 117., D nüshasında 186. sıradadır..
317
eşerr ü eşed A, D: eşedd ü esed B, C.
315
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[180] 318 هموم المرء بقدرهمته
Ġayretini ķomaz olursa ĥavāŝ
Bu belādan berìdürür eşĥāŝ
Šaġlar deŋlü gayretüŋ ġamı var
Herkesüŋ himmeti ķadar hemi var
[(İnsan) adı-sanı belli, ileri gelen kişilerden olursa, gayretini (adına ve
namusuna zarar verecek şeylere karşı koyma duygusunu) bırakmaz.
(Sıradan) şahıslar bu belâdan uzaktır. Gayretin dağlar kadar kaygısı var.
Herkesin gayreti kadar kederi var…]

[181] 319 همة المرء قيمته
ّ
Rāh-ı Ģaķķ’a sebìl olur himmet
Her murāda delìl olur himmet
Dūn u bì-himmetüŋ ne raġbeti var
Kişinüŋ himmetince ķıymeti var
[Gayret, Hak yoluna sebil (yol) ve her isteğe delil (kılavuz) olur. Alçak
ve gayretsiz kimsenin ne değeri var?!. İnsanın gayreti kadar kıymeti var.]

[182] 320 الشقى دنياه
السعيد آخرته وهم
ّ هم
ّ
ّ ّ ّ
Ola her kim ki āĥiret-endìş
Ġam-ı dünyā içün yėmez teşvìş [D62a]
Nìk ü bed göŋli içre eyledi cā
Ġam-ı ˘uķbā ile ġam-ı dünyā321
[Her kim ahiret düşünceli (ebedî hayatını daha çok düşünür) olsa, dünya
kaygısı için gam yemez. İyinin kalbinde ahiret tasası, kötünün içinde ise
dünya kaygısı yer tutar…]

318

Bu sözün tercümesi D nüshasında 187. sıradadır..
Bu sözün tercümesi D nüshasında 188. sıradadır..
320
Bu sözün tercümesi D nüshasında 189. sıradadır..
321
ġam-ı dünyā A, C: hem-i dünyā B, D.
319
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[183] 322هلك المرء فى العجب
Meskenet ehli aŋıla öger ėl
Lìk kibr ehli aŋıla söger ėl
Kibr ü ˘ucb ile ŝatmaġıl hünerüŋ
Çünki ˘ucbındadur helāki erüŋ
[Alçak gönüllü olan(lar) anılsa, el-âlem onları över; ama kibirli
kimse(ler) anılsa, insanlar on(lar)a söver. Kibir ve kendini beğenmişlikle
hünerini söyleme! Çünkü kişinin mahvoluşu kendini beğenmişliktedir.]

[184] 323ال امان لمن ال ايمان له
Kimüŋ olmasa ˘ahd ü eymānı
Dėme müˇmin ki yoķdurur ìmānı
Oldı iķrār çünki ìmāndan
Ehl-i ìmān bilindi eymāndan [A89a]
[Kimin sözü ve yeminleri (doğru) olmasa, ona mümin deme! İmanı
324
yoktur onun! Çünkü (içten inandığı şeyleri) dil ile söyleme imandandır.
İman sahib(ler)i yeminlerinden bilinir.]

[185]

325

ال غنى لمن ال فضل له

Şahs-ı bì-fażl olanı ŝanma ġanì
Belki oldur cehālet ile denì
Māl ü cāhına baķma cāhildür
Ģaķķı bilmez her işi bāšıldur
[Fazileti (şahsi meziyeti, ilim, olgunluk ve iyiliği) olmayan şahsı zengin
sanma! Belki o cehaletiyle alçaktır. (Böyle kimsenin) malına, makamına
322

Bu sözün tercümesi C nüshasında 100., D nüshasında 190. sıradadır..
Bu sözün tercümesi C nüshasında 101., D nüshasında 191. sıradadır..
324
İman, kalbin fiili olup İslamca inanılması gereken şeyleri içten doğrulamaktır.
İnanılan şeyleri ikrar, yani dille söyleme ise, o kişinin diğer kimseler tarafından
Müslüman olarak bilinmesi, buna göre muamele görmesi için gereklidir. Bundan
dolayı iman, “Kalb ile tasdik, dil ile ikrar” şeklinde tarif edilir. Kalbin tasdiki
olmayınca, inandığını dille söylemenin Allah katında bir değeri yoktur.
325
Bu sözün tercümesi C nüshasında 102., D nüshasında 192. sıradadır.
323
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bakma; kendisi cahildir… Hakkı (gerçeği, doğruyu, Allah’ın emrini, kendi
varlığında başkasının alacağı payı) bilmez. Her işi boştur onun…]

[186] 326ال فقر للعاقل
˘Āķıl olan kişi faķìr olmaz
˘İzzet ehli olur haķìr olmaz
˘Āķıla ˘aķlı bes çü sermāye
Şeref-i ˘aķl ile bulur pāye
[Akıllı olan kişi fakir olmaz; itibar sahibi olur; hor-hakir olmaz. Akıllıya
aklı sermaye olarak yeter. O, akıl şerefiyle derece elde eder.]

[187] 327ال غم للقانع
ّ
Anuŋ-içün ne ġam ki ķāni˘ ola
Ġam anuŋ-çündürür ki šāmi˘ ola [D62b]
Olmadı ĥalķ içinde ĥār u denì
Şol ki oldı ķanā˘at ile ġanì
[Kanaatkâr olan kişi için ne tasa? (Keder yoktur). Keder, tasa, tamahkâr
olan içindir. Kanaatle zengin olan şu kimse, halk içinde hor ve alçak olmaz.]

[188] 328ال وفاء للمرأة
Zende olmaz vefā bu söz ģaķdur
Maģrem olmaġa gerçi elyaķdur
Ŝayd olurken kişiyi ŝayd eyler
Bend-i keyd ile anı ķayd eyler
[Gerçi sırdaş olmaya pek lâyıktır ama kadında vefa olmaz. Bu söz
gerçektir. Av olurken insanı avlar; hile bağıyla onu bağlar…]

326

Bu sözün tercümesi C nüshasında 103., D nüshasında 193. sıradadır.
Bu sözün tercümesi C nüshasında 104., D nüshasında 194. sıradadır.
328
Bu sözün tercümesi C nüshasında 105., D nüshasında 195. sıradadır.
327
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[189] 329ال حرمة للفاسق
Kendüyi her ki zühde hem-dem ėder
Zühd ü taķvā anı mükerrem ėder
Olmasa šaŋ mı ģürmet-i fāsıķ
Anı ne ĥalķ sever ve ne Ĥāliķ330
[Her kim kendisini zühde canciğer arkadaş ederse, zühd ve takva onu
aziz ve muhterem eder. Fâsığın (günahkârın, doğru yoldan sapmış kimsenin)
itibarı olmasa, buna şaşılır mı?!. Onu ne halk sever, ne de Hâlık…]

[190] 331ال كرامة للكاذب
Kāźibüŋ ĥalķ içinde ģürmeti yoķ
Ķavli ŝādıķ degül kerāmeti yoķ
Ŝanma andına inanur ėl anuŋ
Gerçegin de yalan ŝanur ėl anuŋ [B175b]
[Yalan söyleyenin halk içinde itibarı yok… Sözü doğru değil; bundan
dolayı şerefi yok… El-âlemin onun yeminine inandığını sanma! İnsanlar
onun gerçeğini de yalan sanır!..]

[191] 332 مروة له
ٔ ال دين لمن ال
Aŋma ol nākes ü ĥassi zinhār
Ādemì zümresinden ėtme şümār
Ehl-i dil nākes ü żanìn333 olmaz
Bì-mürüvvet olanda dìn olmaz [A89b]
[O cimri, insaniyetsiz ve alçağı sakın anma! Onu insan sınıfından sayma!
Gönül sahibi, arif, cimri ve pinti olmaz. Mürüvvetsiz (insaniyetsiz) olanda din
olmaz!]

329

Bu sözün tercümesi C nüshasında 106., D nüshasında 196. sıradadır.
Anı ne ģalķ sever vü ne Ĥāliķ B: Anı ister ne ģalķ u ne Ĥāliķ A, C, D.
331
Bu sözün tercümesi C nüshasında 107., D nüshasında 197. sıradadır.
332
Bu sözün tercümesi C nüshasında 108., D nüshasında 198. sıradadır.
333
żanīn C, D: ģayr B: ģaşīn A.
330
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[192] 334ال دين لمن ال غيرة له
Erligi ŝanma rìş ü sebletdür
Belki ol ˘ār ile ģamiyyetdür [D63a]
Müˇmin olmaz o ki ģamiyyeti yoķ
Dìni yoķdur anuŋ ki ġayreti yoķ
[Erkekliği sakal ve bıyık sanma! Muhakkak ki, o hayâ ve hamiyettir.
335
Hamiyeti olmayan mümin olmaz. Gayreti olmayanın dini yoktur.]

[193] 336يحشر الناس على ما فاتهم
Bir kişiye ėrişe nāgeh mevt
Nìk ü bedden ne işde kim ola fevt
Ol kişi ol ˘amelle ģaşr olısar
˘Āķıbet çünki ģaşr ü neşr olısar
[Bir kişiye ansızın ölüm ulaşsa, iyi veya kötü hangi iş üstünde vefat etse,
337
mademki sonunda haşir ve neşir olacak, o kişi o amelle haşrolacak… ]

[194] 338يطلبك الرزق كما تطلبه
ّ
Rızķuŋa sen nice ki339 šālibsin
Cüst ü cū ile aŋa rāġıbsın
Sa˘y ėdüp sen nice ararsaŋ anı
Šālibüŋdür arar o daĥı seni
[Rızkına sen nasıl istekliysen, arayıp sormayla rağbet ediciysen, çalışıp
340
onu nasıl ararsan, o da sana isteklidir, seni arar… ]
334

Bu sözün tercümesi C nüshasında 109., D nüshasında 199. sıradadır.
“Gayret”, burada kişinin adı, namusu, aile ve dini gibi değerli bildiği şeylere saldırı
olduğunda dayanamayıp karşılık vermesi hissi demektir.
336
Bu sözün tercümesi C nüshasında 120., D nüshasında 200. sıradadır.
337
Bu vecizenin, “Her kul ne ile haşir neşir olarak ölmüşse, ona göre diriltilir.”
(Müslim, “Cennet”, 83) mealindeki hadisle benzerliği açıktır.
338
Bu sözün tercümesi C nüshasında 121., D nüshasında 201. sıradadır.
339
nice ki B: nite ki A, D: nitekim C.
340
Bu vecize, hadis olarak rivayet edilen ve rızkın insanı istediğini bildiren sözlerle
benzerlik göstermektedir: “Bir insanı eceli nasıl arayıp bulursa, rızkı da öyle arar.”
335
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[195] 341قدر لك
ّ يأتيك ما
Hergiz olmaz naŝìb olana zevāl
Çünki ķısmetde oldı saŋa nevāl
Yetişür olsa saŋa her ne ķadar
Ol342 ki rūz-ı ķażāda oldı ķader
[Mademki kısmette sana bağışlandı, nasip olana asla zeval olmaz. Kaza
gününde sana (Allah tarafından) takdir edilen şey her ne kadarsa sana ulaşır.
343
]

[196] 344النمام فى ساعة فتنة اشهر
ّ يعمل
Ŝaķın ol kimseden ki fitne ėde
Birbirinden bu ĥalķa söz ilede
Fitne kim olmaya bir ayda tamām
Anı bir demde eyleye nemmām
[Fitne eden, insanlara birbirinden söz taşıyan kimseden sakın! Koğucu,
ara bozucu, bir ayda tamam olmayan fitneyi bir anda yapar!..]

[197] 345يسود المرء قومه باإلحسان إليهم
Ķavmine her ki eyleye iģsān
Ķavmi içre olur ˘ažìmü’ş-şān [D63b]
Anı āĥir o lušf u cūd u siyer
Ķavmine server ü ser-āmed ėder

“İnsanoğlu ölümden kaçar gibi rızkından kaçsa, ölümün ona ulaştığı gibi rızkı da onu
bulur.”
341
Bu sözün tercümesi C nüshasında 122., D nüshasında 202. sıradadır.
342
Ol B, C: Ne A, D.
343
Bu söz, “Kaderde ne yazılmışsa, o olur.” “(Allah tarafından ezelde) takdir edilen
şey, olur.” manasına gelen ve hadis diye rivayet edilen cümleleri (İsmâîl bin
Muhammed el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ ve müzîlü’l-ilbâs ‘amme’ştehere mine’l-ehâdîs ‘alâ
elsineti’n-nâs, Beyrut, 1418/1997, c. 2, s. 281, nr. 2325) andırmaktadır.
344
Bu sözün tercümesi C nüshasında 123., D nüshasında 203. sıradadır.
345
Bu sözün tercümesi C nüshasında 124., D nüshasında 204. sıradadır.
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[Her kim milletine iyilik ederse, halk içinde büyük şan sahibi olur. O
iyilik, cömertlik, hâl ve gidiş, milletine reis ve ileri gelen kişi yapar.]

[198] 346بالصدق منازل الكبار
ّ يبلغ المرء
Ŝıdķ ile himmetüŋ bülend eyle
Ķadr ile źātuŋ ercümend eyle
Her ki ŝıdķ u ŝafā ile ola ŝāf
Menzilidür menāzil-i eşrāf [A90a]
[Doğrulukla gayretini yücelt! Değer ve dereceyle kendini muhterem ve
şerefli hâle getir! Her kim doğruluk ve safa (kedersizlik) ile temiz olsa, onun
derecesi ileri gelen şerefli kişilerin konumudur.]

[199] 347الصبور الى مراده
ّ يصير امر
Hìç ėtme bir işde isti˘cāl
Nice kār ola el vėre fi’l-ģāl
Vaķtine ķatlanur cemì˘-i umūr
Ėrişür ŝabr ile murāda ŝabūr [C51a]
[Bir işte hiç acele etme! Hangi iş, kazanç olursa olsun, o aslında fırsat
348
verir (onun olması mümkündür). Bütün işler vaktini bekler. Çok sabreden
sabırla istediğine erişir.]

[200] 349 السعيد
يسعد
ّ الرجل بمصاحبة
ّ
Her kime eyleseŋ muķāreneti
Eśer eyler saŋa muŝāģabeti
Sü˘edā ile her kim oldı yār
Oldı śevb-i sa˘ādet aŋa şi˘ār
[Her kime yakınlık etsen, onunla arkadaşlık sana tesir eder. Her kim
bahtiyar insanlarla dost olursa, saadet elbisesi ona işaret olur.]
346

Bu sözün tercümesi C nüshasında 125., D nüshasında 205. sıradadır.
Bu sözün tercümesi C nüshasında 126., D nüshasında 206. sıradadır.
348
Üçüncü mısra, “Her işin vakt-i merhunu vardır” manasındaki Arapça sözün
tercümesi gibidir.
349
Bu sözün tercümesi D nüshasında 207. sıradadır.
347
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Ĥātime-i Kitāb Ber-vech-i Mev˘iža-i Ĥišāb-ı Müstešāb350
Vaķtā ki351 bu kelām-ı vahy-peyām ü mu˘ciz-nižām bi-˘ināyeti’l-Meliki’l˘Allām intihā ve itmām buldı ve merķūm u manžūm olan aĥbār-ı vaģyāśār ve i˘cāz-şi˘āruŋ fi’l-vāķi˘ her bir sözi mānend-i naŝŝ-ı ķāšı˘ ve miśāli352 [D64a] bürhān-ı sāšı˘dur... Zìrā ki Ģażret-i Şìr-i Yezdān’uŋ, ya˘nì
˘Aliyy-i ˘ālì-şānuŋ kelimāt-ı ˘āliyyātı ve enfās-ı ģikmet-nikātıdur.353 Her
müˇmin ü muĥliŝ ki tasdìķında tereddüd ėtmeyüp farš-ı iĥlāŝ u i˘tiķād ve
ŝıdķ u ŝafā-yı i˘timād birle rūģ-ı pür-fütūģından istimdād ėdüp ˘amele
getüre, cemì˘-i mühimmāt-ı dìniyye ve dünyeviyye içün naŝāˇiģ-ı354 kāfì
ve mevā˘iž-i vāfìdür. Ümìddür ki bu vāsıša ile mażìķ-ı şeķāvetden šarìķ-ı
sa˘ādete ķadem baŝup lāyıķ-ı raģmet-i Raģmān ve müsteģiķķ-ı niŝāb-ı
ġufrān355 ola.
Rubā˘ì356 [C51b]
هر كه پيروئ پند خردمندان كرد
آخر االمر سرمنزل مقصود رسيد
ازجاده راه روان
و آن كه شد منحرف
ٔ
راه كم كرو زمقصود نشانى نشنيد
İ˘tiźār-ı Ķāˇil-i Risāle357
Pes358, bu kelām-ı vācibü’l-ikrāmuŋ ìrādından [A90b] ġaraż,
mücerred ižhār-ı kelām-ı359 kemāl içün tezyìn-i maķāl ėdüp360 faĥr-i ġurūr

350

Ĥātime-i Kitāb Ber-vech-i Mev˘iže-i Ĥišāb-ı Müstešāb C, D: Ĥātime B: -A.
ki B: kim A, C, D.
352
miśāl-i A, C, D: -B.
353
Zīrā ki Ĥażret-i Şīr-i Yezdān’uŋ ya˘nī ˘Aliyy-i ˘ālī-şānuŋ kelimāt-ı ˘āliyyāšı ve enfāsı ģikmet-nikātıdur. A, C: -B.
354
naŝāˇiģ A, C, D: nāŝiģ B.
355
ve müsteģiķķ-ı niŝāb-ı ġufrān A, C, D: -B.
356
Rubā˘ī B: Ķıš˘a C, D: -A.
357
İ˘tiźār-ı Ķāˇil-i Risāle C, D: -A, -B.
358
Pes B: Ne ānki A, C, D.
359
kelām-ı C: -A, -B, -D.
360
ėdüp A, C, D: içün B.
351
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içün361 bir ķurı ķıyl ü ķāl degüldür.362 Belki aķŝā-yı murād ve mašlūb-ı fi’lfuˇād363 364 الدالّ على اخلري كفائله
mażmūnınca dìn ķarındaşlarına ve āĥiret yoldaşlarına sebìl-i Ģaķķ’a delìl
olup [D64b] ġaflet ve ġurūrdan anları365 intibāhdur. Zìrā ki366 pend ü
mevā˘iž-i terġìb-i nāŝiģ ü vā˘iž müstemi˘leri ģażìż-i ma˘ŝıyetde iken
meyāmin-i āśārıyla evc-i maġfirete iletüp sermāye-i zühd ü ŝalāģ ve
pìrāye-i fevz ü felāģ olur. Ammā ne fāˇide egerçi bu kelām-ı kāfì ģadd-i
źātında367 keder-i kiźb ü şübheden ne ķadar ŝāfì ise368, ķāˇilüŋ televvüś-i
nefsi cihetinden netìce-i ŝafā vėrmez ve zülāl-i mev˘iža-i ģayāt-meˇābı ne
ķadar ˘ayn-ı ģikmetden cārì olsa, nāŝiģüŋ ķasvet-i ķalbi sebebiyle dil-i
sāmi˘a eśeri ėrmez. 369[ نفسك ثم عظ الخليقC52b]  عظmefhūmınca ķālini ģāle
ّ
getürüp ķalb-i ķalbini ķāl ėdüp370 ˘ilmiyle ˘āmil ve aģkāmınuŋ icrāsına
müştaġil olmayıcaķ, mücerred naķl-i āyāt ü aĥbārdan ne ģāŝıl olur?
Nitekim Kelām-ı Ķadìm-i vācibü’t-tekrìmde vārid olmışdur:371
372
الناس بالبر و تنسون انفسكم
ّ كقوله تعالى اتأمرون
ّ
Bu maķūle ĥišāb-ı müstešāba ġāyet ve teˇkìd ü tehdìde nihāyet
yoķdur. Ve bir maģalde dahı aģkām-ı kelām-ı ģikmet-encāmuŋ
mefhūmında373 ķāˇil olup ve374 ˘ilmiyle ˘āmil olmayanlar
361

faģr-i ġurūr içün A, C, D: -B.
degildür B: ola A, B, D.
363
fi’l-fuˇād A, D; C: fuˇād B.
364
“Bir iyiliğe delâlet eden, onu yapan gibidir.” (Müslim, “İmâre”, 133; Tirmizî, “İlim”,
14).
365
anları A, C, D: -B.
366
ki A, C, D: -B.
367
źātında A, B, C: źāta D.
368
ne ķadar ŝāfī ise A, B, D: ķadr-i ŝāfīye C.
369
“Önce nefsine öğüt ver, sonra insanlara nasihat et!..”
370
ķālini ģāle getürüp ķalb-i ķalbini ķāl idüp B: ķālini ģāl, ķalb-i ķalbini ķāl idüp A, C,
D.
371
Nitekim Kelām-ı Ķadīm-i vācibü’t-tekrīmde vārid olmışdur A, C, D: Ķavlūhu Te˘ālā
B.
372
“İnsanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz?..” (Kur’ân, Bakara Suresi,
2/44).
373
mefhūmında A, B, C: mefhūmını D.
374
ķāˇil olup ve A, C, D: -B.
362
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[ يقولون بالسنتهم ما ليس فى قلوبهمD65a] birle tenbìhen tevbìĥ ider ve
bi’l-cümle ıŝšılāģāt-ı zühd ü šā˘āt ve ˘ibārāt-ı ehl-i ˘ibādāt ya˘nì ki376
türrehāt-ı ŝūfiyyūn-ı zerķ-nümūn lisān ile377 āsāndur, ammā hüner oldur
ki ķāˇilüŋ378 cümle ķavl ü fi˘li mesnūn ve maķbūl olup āyāt u ehādìśe
muvāfıķ u mušābıķ ola. Niteki Faĥr-i Kāˇināt ve efēal-i mevcūdāt379
˘aleyhi efēali’ŝ-ŝalavāt buyurur:
380
[ القبول مشكلC52b] نصيحة سهل
[A91a] Üstād-ı māhir ˘aleyhi raģmeti’l-Ķādir bu beyti ne ĥoş
dimişlerdür:381
Beyt382
Ĥoş bilür yār vefā ķāˇidesini illā
İ˘tibār olmıya ol ˘ilme ki gelmez ˘amele
Ĥišāb-ı Ķāˇil Bā-nefs-i Māˇil383
Gel imdi ey nefs-i ĥod-gām ve ey ser-keş-i bì-rām, eger ķavlüŋde
ŝādıķ ve taģķìķında muģaķķıķ u muŝaddıķ iseŋ, bu ˘ilmi ˘amele getür ve
ne da˘vā-yı bì-ma˘nāyı aradan götür.384
Li-müˇellifihi:385
Ey göŋül bunca günāh ile ˘aceb mesrūrsın
Var ise ġāyetde Ģaķķuŋ lušfına maġrūrsın
375

Yüz ķarasın dāˇimā göz yaşlarıdur pāk ėden [B176a]
Ol siyāhı aġ ėdersen ey gözüm maġfūrsın [D65b]
375

“Onlar kalblerinde olmayanı dilleriyle söylerler...” (Kur’ân, Fetih Suresi, 48/11).
ki A, C, D: -B.
377
ile A, B, D: -C.
378
ķāˇilüŋ A, C, D: -B.
379
efđal-i mevcūdāt B, D: -A, -C.
380
“Öğüt vermek kolay, onu kabul (ve tatbik) etmek zordur.”
381
ne ģoş dėmişlerdür B: ne ģūb dėmişlerdür A: ne ģūb dėmişlerdür ki C, D.
382
Beyt C, D: -A, -B.
383
Ĥišāb-ı Ķāˇil Bā-nefs-i Māˇil C, D: -A, -B.
384
Gel imdi ey nefs-i ģod-kām ve ey ser-keş-i bī-rām. Eger ķavlüŋde ŝādıķ ve
taģķīķında muģaķķıķ u muŝaddıķ iseŋ bu ˘ilmi ˘amele getür ve ne da˘vā-yı bī-ma˘nāyı
aradan götür A, C, D: -B.
385
Li-müˇellifihi C, D: Nažm B: -A.
376
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˘Ayn-ı ˘aķl ile nažar ķılsaŋ, ˘ömr-i ˘azìz-i güźerān her laģža vü her
ān çāpük-süvār-ı eyyām-ı serì˘-aķdām ve berìd-i hengām-ı tìz-kām ile
hem-˘inān u hem-pā olup şol semend-i rehvār gibi hemvāre ķaš˘-ı mesāfe
ėtmekde ve mā-i serì˘ü’l-cereyān gibi eyyām u leyālìde ˘ale’t-tevālì geçüp
gitmekdedür.386
Beyt li-müˇellifihi:387
Ey Lašìfì ˘ömr-i fānì her nefes geçmekdedür [C53a]
Şol aķar ŝular gibi kim eylemez bir dem ķarār
Dìger388
ميرود عمر كرانمايه و ما غافل ازو
وه كه جز جرم خطاى نشود حاصل ازو
Aģrā budur ki uĥrā içün a˘rāż-ı dünyādan i˘rāż ėdüp 389موتوا قبل ان تموتوا
mażmūnınca ķable’l-ecel ta˘alluķāt-ı dünyā vü mā-fìhāyı verā-yı žahrına
atup niŝāb-ı leźźet-i dünyādan kendüyi bì-naŝìb ėdüp müdām mülāģažayı aģvāl-i ˘āķıbet ve ehvāl-i āĥiret ola.
Nažm Li-müˇellifihi:390
Devlet ile cihānı šutdun šut
Zāduŋ el vėrdi mālin utduŋ šut
Şikem anbārı çünki šolmaķ yoķ
Çiynedüŋ her ša˘āmı yutduŋ šut
Neśr:391
˘Āķıl ü lebìb oldur ki 392كل آت قريب
ّ feģvāsınca va˘de-i mev˘ūda
müteraķķıb olup her ān vaķtine ģāżır ve ecel-i [D66a] müsta˘cile
müteraŝŝıd ve muntažır ola [A91b] ve ˘alāˇiķ-ı ĥalāyıķdan firār ü ferāġ
386

gitmekdedür A, B, C: gitmekde D.
Beyt li-müˇellifihi C, D: Beyt B: -A.
388
Dīger C: -A, -B, -D.
389
“Ölmeden önce ölünüz.” (Hadis olarak sabit değildir. Aliyyü’l-Kārî, bu cümlenin
sufi sözü olduğunu, “Mecburi ve hakiki ölümden önce (gayr-ı meşru) şehvetlerinizi
terk etmek suretiyle iradi olarak ölün” manasına geldiğini anlatır. (el-Aclûnî, a.g.e., c.
2, s. 384, nr. 2669).
390
Nažm Li-müˇellifihi C, D: Rubā˘ī B: -A.
391
Neśr C: -A, -B, -D.
392
“Her gelecek yakındır.” (İbn Mâce, Mukaddime, 1/18; Aclûnî, a.g.e., c. 2, s. 149, nr.
1942).
387
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mümkin ve müyesser olmasını ķaŝd ėdüp 393لذة
ّ كل
ّ  ذكر الموت يهدمminvālince
Ģaķ źikrini dilden ve mevt [C53b] fikrini göŋülden394 gidermeye. Tā ki
vesāvis-i şeyšān ve hevācis-i nefsāniyye ĥāne-i ķalbine yol bulup rāh-zen
olmaya.
Beyt li-müˇellifihi:395
Devrān Lašìfi ˘ömre henüz vėrmedin ĥalel
Terk ėtmedin cihān seni terk ėt sen anı gel
Neśr:396
Muģaŝŝıl-ı kelām ve netice-i merām budur ki, kārvān-ı revān
menzil-i fenādan sarāy-ı beķāya güźerān397 olmadın mesken-i ķabr -ki
dünyānuŋ āĥir menzili ve uĥrānuŋ evvel menzilidür- aŋa maķarr u
mekān olmadın 398 ال خالص منّاملوتmefhūmınca bu vāķı˘anuŋ vuķū˘ına cāzim
olup levāzımını iģżār u iddiĥāra beźl-i maķdūr ve sa˘y-i meşkūr ėde...
Beyt:399
مونسم درقبر مهر او بود بعداز اجل
هتسى و شن اين سخن كالقبره صندوق العمل
Neśr:400
Ammā bu işi başa iletmege evvelā bir mürşide mürìd ve
istifādesinden müstefìd olmaķ gerekdür401 ki tā mıŝķale-i zühd ü vera˘ ile
āyìne-i dil ü cānı jengār-ı ˘avāˇìķ [D66b] u ˘alāˇiķdan402 pāk ü tābnāk
ėtmege liyāķati ve āyìnesinüŋ mirˇāt-ı dìdār-ı İlāhì ve mažhar-ı [C54a]
envār-ı nā-mütenāhì olmaġa ķābiliyyeti ola.

393

“Ölümü anmak her zevki yok eder.”
göŋülden B: dilden A, C, D.
395
Beyt li-müˇellifihi C, D: Beyt B: -A.
396
Neśr C, D: -A, -B.
397
kārvān-ı revān menzil-i fenādan sarāy-ı beķāya güźerān B: kārvān-ı revān menzili fenādan şāh-rāh-ı beķāya revān A, D: -C.
398
“Ölümden kurtuluş yok.”
399
Beyt B, C, D: -A.
400
Neśr D: -A, -B, -C.
401
gerekdür C: gerek A, B, D.
402
˘avāˇīķ u ˘alāˇiķdan B: ˘alāˇīķ u ˘avāˇiķdan A, C, D
394
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Nažm:403
Šururken404 bunca evhām u ĥayālāt
Tecellì ėde mi Ģaķ nūrı heyhāt
Ķılınca ˘aķluŋı ģırŝ u hevā ķul
Güźer ķıl bu küdūretden ŝafā bul
Neśr:405
Ve bi’l-cümle ˘ārif ü ˘āķıl ve dānā vü kāmil oldur ki televvüś-i
nefsāniyyeden nefs ķaš˘ olmadın nefsin tezkiye ve ķalbin taŝfiye ve rūģın
tecliye ķılup sa˘ādet-i dìn ve yaķìn ile taģŝìl-i rıżā-yı Rabbü’l-˘ālemìn ėdüp
lāyıķ-ı liķā-yı ebed ve müstaģıķķ-ı ŝafā-yı sermed ola.
محمد و آله و صحبه اجمعين
يسرنا اهلل و ّاياكم مع كا ّفة المسلمين اجمعين و صلى اهلل على
ّ
ّ سيدنا
ّ
406
Beyt
من آن كه شرط نصيحت بدى بجاى آرم
اكر قبول كنى ورته هم توميدانى
[Beğenilen Hitap Öğüdü Olarak Kitabın Sonu
Ne zaman ki bu vahiy haberli ve muciz (benzerini meydana getirmekten
âciz bırakıcı) nizamlı söz, her şeyi bilen Sultan’ın yardımıyla tamamlandı…
Yazılmış ve nazmedilmiş olan vahiy izleri ve i˘caz alâmetine sahip haberlerin
gerçekten her bir sözü, manası açık delil ve yüksek isbat gibidir. Çünkü
Allah’ın Aslanının, yani şanı yüksek Hz. Ali’nin yüksek sözleri ve hikmet
nükteleri taşıyan nefesleridir. Her mümin ve ihlâslı olan, onları doğrulamakta
tereddüt etmeyip aşırı ihlâs ve inanç, doğruluk ve güven safası ile (Hz.
Ali’nin) fetihler dolu ruhundan yardım isteyip amele getirse, bütün dinî ve
dünyevî mühim şeyleri için yeterli nasihatlar ve tam öğütlerdir. Onun bu
vasıta ile bedbahtlığın sıkıntılı yerinden saadet yoluna ayak basıp Rahman’ın
rahmetine lâyık ve mağfiret nisabını hak etmiş olması umulur.
Rubai- Her kim akıllı kişilerin öğüdünün ardından giderse, işin sonunda
isteğinin durak yerine erişir. Eğer doğru yolda gidenlerin caddesinden
saparsa, yolunu şaşırmış ve muradına erememiş olur.

403

Nažm B, C, D:-A.
Šururken A, B: Görürken C, D.
405
Neśr D: -A, -B, -C.
406
Beyt C, D: -A, -B.
404
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Kitapçığı Söyleyenin (Yazanın) Özür Dilemesi
Şimdi, bu değer verilmesi dinen gerekli sözün dile getirilmesinden
maksat, sadece olgunluk kelâmını göstermek için lakırdıyı süsleyip gurur
övünmesi için bir kuru dedikodu değildir... Muhakkak ki, isteğin en sonu ve
kalbin taleb ettiği şey, “Bir iyiliğe delâlet eden, onu yapana gibidir” (sözünün)
manasına göre, din kardeşlerine ve ahiret yoldaşlarına Hak yolu için kılavuz
olup gaflet ve gurur(aldanış)dan onları uyandırmaktır.
Çünkü nasihat edicinin öğüt ve vaazları ve vaizin teşviki, dinleyicileri
günahın en aşağısında iken tesirlerinin bereketleriyle mağfiretin zirvesine
eriştirip zühd ve salâh sermayesi, selâmet ve kurtuluşun süsü our. Ama ne
fayda ki, her ne kadar bu yeterli söz aslında yalan ve şüphe bulanıklığından
ne derece temizse, söz söyleyenin nefsinin kirliliği yönünden safa neticesi
vermez ve hayatın barındığı öğüt tatlı suyu ne kadar hikmet kaynağından
akıcı olsa, öğüt verenin kalbinin katılığı sebebiyle dinleyenin kalbine tesiri
ulaşmaz. “(Önce) kendine öğüt ver; sonra insanlara nasihat et!” sözünden
çıkarılan mana gereğince sözünü hâle getirip kalbinin kalbini söz yapıp
ilmiyle amel edici ve hükümlerini yerine getirmeğe uğraşmayınca, sırf ayet
ve haber(hadis)leri nakletmekten ne çıkar? Nitekim saygı gösterilmesi dinen
gerekli Kelâm-ı Kadim’de (şu ayet de) gelmiştir:
407

كقوله تعالى اتأمرون النّاس بالبر و تنسون انفسكم
ّ
Bu tür beğenilen hitaba son ve kuvvetlendirme ve tehdide nihayet
yoktur. Ve bir yerde de hikmet sonlu (İlâhi) Kelâm’ın hükümleri
mefhumunda söyleyici olup ilmiyle amel edici olmayanlar
408

“( يقولون بالسنتهم ما ليس فى قلوبهمOnlar kalplerinde olmayanı dilleriyle
söylerler...”) ayetiyle uyararak azarlar. Ve bütün zühd ve ibadet terimleri ve
ibadet edenlerin ibareleri, yani riya gösteren sofuların saçmasapan sözleri
dille kolaydır. Fakat hüner, söz söyleyenin bütün söz ve fiilinin sünnet ve
makbul olup ayet ve hadislere uygun olmasıdır. Nitekim Kâinatın Övüncü ve
varlıkların en faziletlisi (Hz. Peygamber), dua ve selâmların en faziletlisi
onun üzerine olsun, şöyle buyurur: “Nasihat kolay, onun kabul (ve tatbikı)
zordur.”
407

“İnsanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz?..” (Kur’ân, Bakara Suresi,
2/44).
408
Kur’ân, Fetih Suresi, 48/11.
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Mâhir üstad (her şeye gücü yeten Allah’ın rahmeti onun üzerine olsun!)
şu beyti ne hoş demişlerdir:
Hoş bilür yâr vefâ kā’idesini illâ
İ‘tibâr olmıya ol ilme ki gelmez amele
(Sevgili vefa kaidesini iyi bilir, ama kendisiyle amel edilmeyen ilme
değer verilmez...)
Söz Söyleyenin Düşkün Nefse Hitabı
Ey bencil nefis ve ey boyun eğmeyen dikbaşlı, gel şimdi, eğer sözünde
doğru, gerçeği araştırmanda araştırıcı ve doğrulayıcı isen, bu ilmi amele getir;
yoksa manasız iddiayı ortadan kaldır!
(Yazana ait beyitler)
Ey gönül bunca günâh ile aceb mesrûrsın
Var ise gāyetde Hakk’un lutfına mağrûrsın

Yüz karasın dâ’imâ göz yaşlarıdur pâk iden
Ol siyâhı ağ idersen ey gözüm mağfûrsın
(Ey gönül, bunca günahla şaşılacak derecede sevinçlisin!.. Galiba Cenabı Hakk’ın lütfuna son derece güvenip aldanıyorsun! Yüz karasını daima
temizleyen gözyaşlarıdır... Ey gözüm, o karayı ak edersen, işte o zaman
günahları affedilmiş kişisin…)
Akıl gözüyle baksan (görürsün ki), geçici değerli ömür, her lahza ve her
an seri ayaklı günlerin iyi at sürücüsü ve isteğine çabuk ulaşan zaman
postacısı ile atbaşı beraber ve arkadaş olup şu rahvan at gibi daima mesafe
kat etmekte ve hızlı akan su gibi gün ve gecelerde durmadan birbiri ardınca
geçip gitmektedir.
(Yazarın beyti:)
Ey Latîfî ömr-i fânî her nefes geçmekdedür
Şol akar sular gibi kim eylemez bir dem karâr
(Ey Latîfî, fâni ömür, bir an durmayan şu akarsular gibi her nefes
geçiyor…).
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ميرود عمر كرانمايه و ما غافل ازو
وه كه جز جرم خطاى نشود حاصل ازو
(Değerli ömür geçip gidiyor ve ben ondan gafilim… Vah ki ondan suç
ve hatadan başka bir şey meydana gelmedi...)
Uygun olan, ahiret için dünya arazlarından yüz çevirip “Ölmeden önce
ölünüz!” sözünün manasınca ecelden evvel dünya ve onun içindeki şeylerle
alâkaları arkana atıp dünya zevki nisabından kendini nasipsiz edip devamlı
âkıbet hâllerini ve ahiret isteğini iyice düşünmektir.
Yazanın nazmı:
Devlet ile cihânı tutdun tut
Zâdun el verdi mâlin utdun tut
Şikem anbârı çünki tolmak yok
Çiynedün her ta‘âmı yutdun tut
(Devletle, baht ve nimetle dünyayı ele geçirdiğini farzet! Azığın fırsat
verdi de malını kazandığını farzet! Mademki karın ambarının dolması
mümkün değil; her yemeği çiğneyip yuttuğunu farzet!)
Akıllı ve özlü kişi, “Her gelecek yakındır” (sözünün) manasınca vaad
edilen vadeyi gözetleyici olup her an vaktine hazır ve acele eden eceli
gözetleyici ve onu bekleyici olan ve mahlûkat alâkalarından kaçıp ve
vazgeçip mümkün ve nasip olmasını kast edip “Ölümü anmak her zevki yok
eder” tarzınca Cenab-ı Hakk’ı anmayı dilden ve ölüm düşüncesini gönülden
gidermeyendir. Ta ki şeytanın vesveseleri ve nefsani kuruntular kalbinin
evine yol bulup yol kesici olmasın…
Yazarın beyti:
Devrân Latîfi ömre henüz vermedin halel
Terk etmedin cihân seni terk et sen anı gel
(Latîfî! Zamane henüz ömre bozukluk vermeden ve dünya seni terk
etmeden, gel, sen onu terk et!..)
Sözün özü ve maksadın sonucu şudur ki, giden kervan, fânilik
konağından bâkilik sarayına geçici olmadan, kabir evi -ki dünyanın son
menzili ve ahiretin ilk menzilidir- ona durulan yer ve mekân olmadan,
“Ölümden kurtuluş yok” sözünden çıkarılan manaya göre, bu meydana
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gelen işin oluşuna karar verici olup gerekli şeylerini hazırlamaya ve toplayıp
saklamaya elden geldiği kadar makbul çalışmayı yapsın.
Beyt
مونسم درقبر مهر او بود بعداز اجل
هتسى و شن اين سخن كالقبره صندوق العمل
(Ecelden sonra kabirde sevgili dostum, şu sözdeki varlıktır: Kabir amel
sandığıdır…”)
Fakat bu işi tamamlamak için evvela bir doğru yol gösterici rehberi
isteyici olmak ve onun verdiği faydadan fayalanmak gerekir ki zühd ve takva
parlatıcısı ile kalp ve ruh aynasını engellerin ve (dünyevi) alâkaların
pasından temizlemeğe ve aydınlatmaya liyakati ve aynasının İlâhi yüz aynası
ve sonsuz nurların mazharı olmaya kabiliyeti olsun.
Nazm:
Tururken bunca evhâm u hayâlât
Tecellî ede mi Hak nûrı heyhât
Kılınca aklunı hırs u hevâ kul
Güzer kıl bu küdûretden safâ bul
(Bunca vehim ve hayaller duruken Cenab-ı Hakk’ın nuru görünür mü?
Heyhat!.. Hırs ve heva aklını köle edince, bu bulanıklık ve kederden geç; safa
bul; durul!)
Ve bütün arif, akıllı, bilgili ve olgun (kişi), nefsani kirlenmeden nefis
kesilmeden kendisini temizleyip, kalbini arıtıp, ruhunu parlatıp din ve
sağlam bilgi saadeti ile âlemlerin Rabbinin rızasını kazanıp ebed yüzünü
görmeye lâyık ve sonsuz zevk u safayı hak etmiş olandır.
Allah, bize, size ve bütün Müslümanlara (bu saadeti) nasip etsin;
Efendimiz Muhammed’in (a.s.), onun ailesinin ve bütün arkadaşlarının
şanını yüceltsin!]
من آن كه شرط نصيحت بدى بجاى آرم
اكر قبول كنى ورته هم توميدانى
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