ENÎSÜ’L-ÂRİFÎN
Ahlâk-ı Muhsinî Tercümesi
AZMÎ PÎR MEHMED

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI YAYINLARI: 131
Bilim ve Felsefe Serisi

: 51

Kitabın Adı

: ENÎSÜ’L-ÂRİFÎN
Ahlâk-ı Muhsinî Tercümesi

Müellifi

: Azmî Pîr Mehmed (ö. 990/1582)

Hazırlayan

: Dr. Fatih Koyuncu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Öğretim Üyesi
: Evşen Yıldız, Emine Öztürk, Fakirullah Yıldız

Son Okuma
Arşiv Kayıt

: Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Pertevniyal 474,
Şehid Ali Paşa 1531, Hacı Mahmud Efendi 172
Avusturya Milli Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar Mxt. 391

Kapak Görseli

: Azmî Pîr Mehmed Tasvîri, Meşâ‘irü’ş-Şu‘arâ,
Millet Yazma Eser Kütüphanesi, Ali Emîrî Tarih, Nr. 772, vr. 234a
: AS-64 Basın-Yayın Tanıtım, Org. ve Paz. Ltd. Şti.
Divanyolu Cad. Erçevik İşhanı, No: 203, Sultanahmet-İstanbul
Tel: 0212 513 39 90 / www.as64.org • info@as64.org

Kitap Tasarım

Baskı

: Bilnet Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
Dudullu OSB 1. Cadde No. 16 Ümraniye / İstanbul
Tel: 444 44 03 www.bilnet.net.tr / Sertifika No. 42716

Baskı Yeri ve Yılı

: İstanbul 2019

Baskı Miktarı

: 1. Baskı, 1500 adet

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI
Library of Congress A CIP Catalog Record
Azmî Pîr Mehmed
Ahlâk-ı Muhsinî Tercümesi, Enîsü’l-Ârifîn
1. Edebiyat, 2. Ahlâk, 3. İslam Ahlâkı, 4. Osmanlı, 5. Ahlâk-ı Muhsinî, 6. Hüseyin Vâiz Kâşifî
ISBN: 978-975-17-4253-7
Copyright © Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Her hakkı mahfuzdur.
Bütün yayın hakları Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’na aittir. Başkanlığın izni
olmaksızın tümüyle veya kısmen, hiçbir yolla ve hiçbir ortamda yayınlanamaz ve çoğaltılamaz.
T.C. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
Süleymaniye Mah. Kanuni Medresesi Sok. No: 5 34116 Fatih / İstanbul
Tel: +90 (212) 511 36 37
Faks: +90 (212) 511 37 00
info@yek.gov.tr
www.yek.gov.tr

ENÎSÜ’L-ÂRİFÎN
AHLÂK-I MUHSİNÎ TERCÜMESİ
(İNCELEME - TENKİTLİ METİN)

AZMÎ PÎR MEHMED
(ö. 1582 )

Hazırlayan

Fatih Koyuncu

T Ü R K İ Y E
Y A Z M A
ESERLER
K U R U M U
BAŞKANLIĞI

TAKDİM
İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kurduğu
medeniyetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, zihnî faaliyetlerde bulunma kabiliyetiyle bilim, sanat ve kültür değerleri üretir, ürettiği kültür ve düşünce ile de tarihin akışına yön verir.
Medeniyetler, kültürler, dinler, ideolojiler, etnik ve mezhebî anlayışlar
arasındaki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi zaman da uzlaşma ve iş birliklerine zemin hazırlamıştır.
İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve medeniyet değerlerinin varlığıyla ölçülmüştür. İnsanoğlu olarak daha aydınlık
bir gelecek inşa edebilmemiz, insanlığın ortak değeri, ortak mirası ve ortak
kazanımı olan kültür ve medeniyet değerlerini geliştirebilmemizle mümkündür.
Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük devletler
kuran bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında büyük bir medeniyet ve kültür tasavvuru yatmaktadır.
İlk insandan günümüze kadar gökkubbe altında gelişen her değer, hakikatin farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber olmuştur. İslâm ve Türk
tarihinden süzülüp gelen kültürel birikim bizim için büyük bir zenginlik
kaynağıdır. Bilgiye, hikmete, irfana dayanan medeniyet değerlerimiz tarih
boyunca sevgiyi, hoşgörüyü, adaleti, kardeşlik ve dayanışmayı ön planda
tutmuştur.
Gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz, insan ve âlem tasavvurumuzun temel bileşenlerini oluşturan bu eşsiz mirasın etkin bir şekilde
aktarılmasını sağlamaktır. Bugünkü ve yarınki nesillerimizin gelişimi, geçmişimizden devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının daha iyi
idrak edilmesine ve sahiplenilmesine bağlıdır.

Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda, Medine’de, Kâhire’de, Şam’da, Bağdat’ta, Buhara’da, Semerkant’ta, Horasan’da,
Konya’da, Bursa’da, İstanbul’da ve coğrafyamızın her köşesinde üretilen değerler, bugün tüm insanlığın ortak mirası hâline gelmiştir. Bu büyük emanete sahip çıkmak, bu büyük hazineyi gelecek nesillere aktarmak öncelikli
sorumluluğumuzdur.
Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet projesinin dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak sahip olduğumuz
bu hazinelerin ve zengin birikimin işlenmesiyle mümkündür. Bu miras
bize, tarihteki en büyük ilim ve düşünce insanlarının geniş bir yelpazede
ürettikleri eserleri sunuyor. Çok çeşitli alanlarda ve disiplinlerde medeniyetimizin en zengin ve benzersiz metinlerini ihtiva eden bu eserlerin korunması, tercüme ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi ve etkin bir şekilde
yeniden inşa edilmesi, Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli bir parçasıdır. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar, hiç şüphesiz tarihe, ecdadımıza,
gelecek nesillere ve insanlığa sunacağımız eserleri üretmeye yönelik fikrî
çabaların hasılası olacaktır. Her alanda olduğu gibi bilim, düşünce, kültür
ve sanat alanlarında da eser ve iş üretmek idealiyle yeniden ele alınmaya, ilgi görmeye, kaynak olmaya başlayan bu hazinelerin ülkemize ve tüm
insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim. Aziz milletimiz, bu kutsal
emaneti yücelterek muhafaza etmeyi sürdürecektir.
Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı
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ÖNSÖZ
Ahlâk konusu tarihsel süreç içerinde her toplumu ve ferdi ilgilendiren bir
mesele olmuştur. İslâm’ı kabul eden milletlerin ahlâk hakkında ortak fikirleri
ve ideal görüşleri Kur’ân ve hadis çerçevesinde gelişmiştir. Arap, Fars ve Türk
edebiyatlarında ahlâkî eserler kaleme alındığında İslâm ahlâkı işlenmiş ve ortak
yönlere vurgu yapılmıştır. Klasik Türk edebiyatı sahasında yazılan manzum ve
mensur eserlerde İslâmiyetin etkisi, önceki inanç ve seciyenin ahlâka verdiği
önemle gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak ahlâk konusuna değinilmiştir.
Osmanlı toplumunda Arap ve Fars edebiyatına vâkıf olan yazarlar bu dillerden çok sayıda eser tercüme etmiştir. Türkçeye çevirilen eserlerden biri de
Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin Ahlâk-ı Muhsinî’sidir. Ali Şîr Nevâî, Abdurrahman
Câmî ve Hüseyin Baykara ile arkadaşlıkları olan ve bir dönem kültür şehri haline gelen Herat’ta bulunan Hüseyin Vâiz’in birçok eseri çeşitli dillere tercüme
edilmiştir. Bunlar arasında Ahlâk-ı Muhsinî, başta Türkçe ve İngilizce olmak
üzere birçok dile çevrilmiştir. Bir siyasetnâme özelliği taşıyan bu ahlâkî eserde
kırk bâb bulunmaktadır. Bu bâblarda ibâdet, dua, ihlâs, edep, tevâzu, siyâset,
adâlet, tevekkül ve şefkat gibi bahisler ele alınmıştır. Yazıldığından kısa bir süre
sonra Türkçeye tercüme edilmeye başlanan bu eserin edebiyatımızdaki çevirileri 20. asra kadar devam etmiştir.
Ahlâk-ı Muhsinî tercümeleri arasında en fazla rağbet gören eser Azmî Pîr
Mehmed’in Enîsü’l-Ârifîn’idir. 1566 yılında yazımı tamamlanan eser, 19. asrın
başlarına kadar müstensihler tarafından çoğaltılmış ve bu eserin bir bâbı 1848
yılında Almancaya tercüme edilmiştir.
Enîsü’l-Ârifîn’in diğer Ahlâk-ı Muhsinî tercümelerinden daha çok rağbet
görmesinde Azmî’nin çeviriye yaptığı ilaveler de etkili olmuştur. Yazar, eserin
ana hatlarını Ahlâk-ı Muhsinî’den almış her bölüme başta âyet ve hadis olmak
üzere atasözü, kıssa, büyük zatların sözleri, Arap ve Fars edebiyatına ait birçok
türden örnekler ilave etmiştir. Özellikle dönemindeki şâirlerin divan ve mesnevilerinden ilavelerde bulunarak eserini telifî bir kitap haline getirmiştir.
Enîsü’l-Ârifîn’i edebî anlamda önemli kılan ve rağbet görmesini sağlayan
etkenlerden biri de Azmî’nin eserdeki dili ve üslûbudur. Eserde genellikle orta
nesir tercih edilmiş, akıcı ve didaktik bir üslûp kullanılmıştır. Kaynaklarda
övgü ile bahsedilen ve birçok nüshası olan bu eserin metni üzerine bir incele-
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me yapılmamıştır. Osmanlı toplumunda rağbet gören bu ahlakî eser hakkında
ilmî bir çalışmanın olmaması bu eseri hazırlamamıza vesile olmuştur.
Öncelikle kütüphane ve katalog taraması yapılmış, ancak eserin müellifin
kaleminden çıkan bir yazmasına ulaşılamamıştır. Nüshalar arasında cüz’î farklılıkların olması tenkitli metnin hazırlanmasını gerektirmiştir. Bu doğrultuda
eserin ilmî usûllere göre tenkitli metnini ortaya koymak ve Enîsü’l-Ârifîn üzerine inceleme yapmak çalışmamızın iki ana unsuru olmuştur.
Ahlâk konusunda çalışma yapan veya bu eserden yararlanmak isteyen bir
araştırmacı ve okuyucunun genel hatlarla ahlâk kavramı hakkında bilgi sahibi
olabilmesi amacıyla “Giriş” bölümünde ahlâk kavramı izah edilmiştir. İslâm
ahlâkını anlatan bu kitapta İslâm’da ahlâk konusunda hangi hususlara dikkat
edildiği açıklanmış, eser edebî bir metin olduğu için sanat, edebiyat ve ahlâk
münasebetleri ele alınmıştır. Arap ve Fars edebiyatında ahlâk kitapları ve Türk
edebiyatında ahlâk kitapları hakkında genel bir bilgi verilmiştir.
“İnceleme” bölümünde ilk olarak Ahlâk-ı Muhsinî’nin yazarı Hüseyin
Vâiz-i Kâşifî’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgiler verilmiştir. Bu başlık hazırlanırken yurt içi ve özellikle yurt dışında Hüseyin Vâiz-i Kâşifî ve eserleri
üzerine yapılan ilmî çalışmalardan ve çeşitli kaynaklardan yararlanılmıştır. Çalışmamızın esasını teşkil eden Enîsü’l-Ârifîn’in temel kaynağı Ahlâk-ı Muhsinî
ve Türk edebiyatında Ahlâk-ı Muhsinî tercümeleri bahis konusu edilmiştir.
Burada Ahlâk-ı Muhsinî üzerine yapılan çalışmalardan faydalanılarak eser tanıtılmıştır. Birçok dile çevrilen bu kitabın Türk edebiyatında kimler tarafından
hangi tarihlerde çevirildiği kronolojik olarak sıralanmış, ayrıca bu eserlerin
muhteva ve üslûp özelliklerinden bahsedilmiştir.
Bu bölümdeki bir diğer başlık Enîsü’l-Ârifîn’in müellifi Azmî Pîr Mehmed’e
ayrılmıştır. Azmî hakkında bilgi veren biyografik ve bibliyografik kaynaklar,
ansiklopediler, makale ve tezler incelenerek yazarın hayatı hakkında bilgi verilmiştir. Azmî’nin edebî kişiliği şiirlerinden de örnekler verilerek izah edilmiştir.
Yazarın eserleri yapılan çalışmalardan hareketle kısaca tanıtılmıştır.
Daha sonra, çalışmanın asıl konusu olan Enîsü’l-Ârifîn detaylı olarak incelenmiştir. Burada eserin adı ve yazılma sebebi üzerine durulmuş, Enîsü’lÂrifîn’in hangi tür ahlâk kitabı olduğu ortaya konmuştur. Eserin muhtevası
ayrıntılı olarak ele alınmış, dil ve üslûp özellikleri metinden örneklerle değerlendirilmiştir. Enîsü’l-Ârifîn’in Ahlâk-ı Muhsinî dışındaki kaynakları tespit

Enîsü’l-Ârifîn

edilmiş ve bunlar hakkında kısa bilgi verildikten sonra eserdeki iktibaslar gösterilmiştir. Azmî Pîr Mehmed’in Enîsü’l-Ârifîn’i tercüme ederken nasıl bir yol
izlediği metinden örneklerle izah edilmiştir. Yazarın esere yaptığı ilaveler; giriş
bölümüne yapılan ilaveler, bâblara yapılan ilaveler ve müstakil bölüm ilaveleri olmak üzere üç grupta ele alınmıştır. Ayrıca Azmî Pîr Mehmed’in Enîsü’lÂrifîn’i ile Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin Ahlâk-ı Muhsinî’si ve Azmî’nin çevirisiyle
diğer Ahlâk-ı Muhsinî tercümeleri mukayese edilerek Enîsü’l-Ârifîn’in tesirleri
üzerinde durulmuş ve eserle ilgili genel bir değerlendirme yapılmıştır.
Bu bölümde son olarak Enîsü’l-Ârifîn’in nüshaları tavsif edilerek izah edilmiştir. Eserin nüshaları değerlendirilmiş ve buna göre şecere kurulmuştur.
Ayrıca nüsha farkları gösterilirken ve tenkitli metin kurulurken nelere dikkat
edildiği hakkında bilgi verilmiştir.
“Sonuç” başlığında, bu çalışmanın neticesinde tespit edilen hususlar ortaya
konulmuştur.
“Tenkitli Metin” bölümünde ise eserin dört nüshadan hareketle ortaya konan tenkitli metni bulunmaktadır. Son olarak “Kaynakça” başlığı altında çalışmada yararlanılan kaynaklar sıralanmıştır.
Bu çalışmanın ortaya çıkmasında birçok kişinin katkısı olmuştur. Öncelikle
hiçbir zaman manevî desteğini ve hoşgörüsünü eksik etmeyen eşime teşekkür
ederim. Metin içerisinde yer alan Farsça şiir ve ibareleri tercüme eden Dr. Somayeh Easy Cengiz’e ve Arapça tercümeleri yapan Dr. Öğr. Üyesi Fethullah
Yener’e ve çalışmanın her aşamasında yardımlarını gördüğüm değerli danışman hocam Prof. Dr. Âdem Ceyhan’a şükranlarımı sunarım.
Bu eserin basımını gerçekleştiren Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Muhittin Macit’e, Çeviri Yayım Dairesi Başkanı Doç. Dr. Ferruh
Özpilavcı’ya, kurumda görevli olan uzmanlardan İsmet İpek, Arafat Aydın ve
diğer çalışanlara teşekkür ederim.
Bütün gayretlerimize rağmen eserde görülebilecek kusur ve hataların okuyanlar tarafından mazur görülmesini temenni ederim.
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GİRİŞ
Ahlâk Kavramı
Arapça bir sözcük olan ahlâk “huy, seciye, tabiat” anlamlarına gelen ( )
“hulk” veya “huluk” kelimesinin çoğuludur. Genel olarak, “İnsanın iyi ya da
kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevî nitelikleri, huyları ve bunların
etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışlar bütünü; bu konularla ilgili ilim
dalı” olarak tanımlanmıştır.1
İnsanın fizikî yapısı için ahlâk kelimesinin köküyle aynı şekilde yazılan
“halk”, manevî yapısı için “hulk” sözcüğü kullanılır. İslâm ahlâkçıları “hulk”
kelimesini “hulk-ı tabiî” ve “hulk-ı kesbî” olarak ikiye ayırmışlardır. İnsanın
yaratılışında var olan seciyeye hulk-ı tabiî; fiil ve davranışlar şeklinde meydana
gelip sırf görüşüp kaynaşmaya dayalı olan huya hulk-ı kesbî denilmiştir. Ahlâkın hem derûnî hem de davranış olarak dışa yansıma özelliği vardır.2 İnsanın
bu davranışlarıyla ilgili olarak ahlâk için birçok tanım yapılmıştır. İbn Miskeveyh, Gazzâlî, Birgivî, Kınalızâde Ali; son devirden A. Behçet, A. Nazîmâ,
A. Şeref, A. İrfan, A. Nazif gibi birçok ahlâkçılara göre ahlâk, “Nefiste köklü
bir şekilde yerleşip kendisinden fiil ve davranışlar düşünmeden, zorlamaya ihtiyaç duymadan, suhûletle (kolaylıkla) meydana gelen hey’et-i râsiha”ya denir.3
Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı gibi ahlâk, insanda yerleşmiş bir
karakter yapısına işaret eden ve fertlerin irâdî hareketleriyle ilgilenen bir alan
olmuştur. Zamana, toplum ve kültürlere göre farklılık gösteren davranış yöntemlerine karşılık ahlâk, daha çok zorunlu ve değişmeyen davranış kurallarını
göstermektedir.4
Ahlâk ilmi insan hayatının düzenlenmesinde ve idare edilmesinde etkin rol
oynamaktadır. Etik olarak da adlandırılan ahlâk; bir kişinin, bir topluluğun,
bir milletin, bir kültür çevresinin eylemlerine yön veren inanç, değer, norm,
buyruk, yasak, tasarımlar topluluğu ve ağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
bakımdan ahlâk her zaman yaşamın içindedir, ona her toplumda ve tarih sürecinde rastlanır. Bir Hristiyan ahlâkı, İslâm ahlâkı, Yahudi ahlâkı, Budist
ahlâkından bahsedildiği gibi; hümanist ahlâk, hoşgörü ahlâkı, köle ahlâkı, iş
1
2
3
4

Mustafa Çağrıcı, “Ahlâk”, DİA, c. 2, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 1989, s. 1.
Hüsameddin Erdem, Son Devir Osmanlı Düşüncesinde Ahlâk, Sebat Ofset Matbaacılık, Konya 1996, s. 54.
Erdem, age., s. 55.
Recep Kılıç, Ahlâkın Dini Temelleri, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2012, s. 2.
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ahlâkı, meslek ahlâkı, aile ahlâkı, birey ahlâkı ve bilim ahlâkı gibi kavramlardan da bahsedilebilir.5 Bütün dinlerin ve inançların ehemmiyet verdiği ahlâk
mefhumu, insanlığın üzerinde önemle durduğu bir unsur olmuş ve olmaya
devam edecektir.
Terim olarak ahlâk üç farklı şekilde kullanılır: İlk olarak umumî hayat tarzını, ikinci olarak bir grup davranış kurallarını, üçüncü olarak da davranış
kuralları veya hayat tarzları üzerinde yapılan fikrî araştırmayı ifade eder. İslâm
ahlâkı, Hristiyan ahlâkı denildiğinde birinci gruba; meslek ahlâkı, aile ahlâkı
söz konusu olduğunda ikinci gruba dâhil olur. Ahlâk felsefesinin konuları da
üçüncü grubun kapsamına girer. Ahlâk meselesi felsefenin yanında dinin de
mevzuları arasında yer almaktadır.6
Ahlâk ilmi nazarî ve amelî ahlâk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır: Nazarî
ahlâk, insanın ahlâkî şahsiyeti ile ahlâkî fiillerini; bu fiillerin âmilleri, değerleri, kuralları ve gayelerini konu edinir. Ahlâkın temellerini tespit ile fiil ve
temayüllerin esaslarını inceler. Ayrıca bunların sevk ve irade şekillerini tayin
eder. Görevle hak arasındaki ilişki, görevi kavramakta vicdanın rolü, insanın
sorumluluğu gibi ahlâkın teorik kısımlarını ele alır. Amelî ahlâk, insanın ahlâklı olabilmesi için nasıl yaşaması gerektiğini, yapması ve terk etmesi gereken
şeylerin neler olduğunu, insanların fiillerinden hangisinin iyi ve güzel olduğunu bildiren ilimdir. Yani amelî ahlâk tatbik edilmesi istenen davranışlardır.7
Felsefe tarihi boyunca ahlâk için farklı temellendirmeler yapılmıştır. Ahlâka
temel olarak düşünülen esaslar din ve din dışı olmak üzere iki gruba indirgenmiştir. Ahlâkın din ile temellendirilmesi hususunda her dönemde birçok filozof
farklı görüş ileri sürmüştür. Din ile temellenen ahlâk teorilerinin esas özellikleri,
Allah’ın varlığı, vahiy göndermesi ve elçi olarak seçtiği kişilerde ahlâkî vasıfların
bulunması gibi hususlardır. Din dışı temellendirmelerde ise farklı filozoflar tarafından “akıl, sezgi veya duygu” esas olarak kabul edilmiştir.8
İlk çağ felsefesinde Sofistler, her şeyin ölçüsü olarak insanı esas aldıkları için
relativist (göreceli) bir anlayışı hâkim kılmışlardı. Onlara göre ahlâk kuralları
5
6
7

8

Özlem Doğan, Etik-Ahlâk Felsefesi, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 2004, s. 17-18
Kılıç, age., s. 2-3.
Ahmet Hamdi Aksekî, Ahlâk Dersleri Ahlâk İlmi ve İslâm Ahlâkı, sad. Ali Arslan Aydın, Yasin Yayınevi,
İstanbul 2014, s. 26; Mustafa Çağrıcı, Anahatlarıyla İslâm Ahlâkı, Ensar Neşriyat, İstanbul 2012, s. 22-23;
Agâh Sırrı Levend, “Ümmet Çağında Ahlâk Kitaplarımız”, TDAY Belleten, Ankara 1963, s. 90. Ayrıntılı
bilgi için bk. Osman Pazarlı, İslâmda Ahlak, Remzi Kitabevi, İstanbul 1980, s. 35-39.
Kılıç, age., s. 14.
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toplumlar, kültürler ve fertler arasında değişiklik gösterir. Her alanda kesin
bilginin imkânını reddeden bu sofist düşünceye karşı ilk defa Sokrat tümevarım metodunu geliştirerek kavramların genel-geçer bir tarifine ulaşmayı ve
değerlerin göreceliliği meselesini aşmayı denemiştir. Sokrat, ahlâklı ve erdemli
olmayı aklın olgunlaşmasına ve bilginin açık olmasına bağlamıştır. Bu görüşe
göre bir kimsenin bile bile bir kötülük işlemeyeceğine inanılmıştır. Platon ve
Aristo da Sokrat’ın bu konudaki görüşlerini geliştirmiş ve onlar da ahlâkı akıl
ile temellendirmişlerdir.9
Diğer taraftan Butler, H. Bergson ve G.E. Moore gibi filozoflar iyilik ve
kötülük gibi ahlâkî kavramların sezgi ile bilineceğini savunmuşlardır. İlk çağda Aristippus, Epikür; yakın çağda Locke, D. Hume, J. Bentham ve J.S. Mill
gibi filozoflar da ahlâkı duygu ile temellendirmişlerdir.
Son olarak ahlâkın din ile temellendirilmesi görüşü vardır. Din ile temellendirilen ahlâk teorileri Allah’ın varlığı ve vahyin olması gerçeğinden hareket
etmiştir. Bu konuyu Hristiyan dünyasında William of Ockham gibi Protestan
düşünürler, İslâm dünyasında ise Mu‘tezile, Eş‘arî ve Maturidî kelâmcıları ele
almıştır.10
İslâm dünyasında ahlâk felsefesi ile ilgili yapılan tartışmalarda daha çok iki
soru üzerinde yoğunlaşılmıştır. İyi, kötü ve adalet gibi ahlâkî değerlerin ontolojik statüleri ile bu değerlerin bilgi kaynağının ne olduğu, sualleri tartışma
konusu olmuştur.
Allah’ın iradesinden çok kulun kendi yaptığı fiillerin yaratıcısı olduğunu
savunan Mu‘tezile kelâmcılarına göre iyilik, kötülük, adalet gibi ahlâkî değerler, Allah’ın iradesinin haricinde gerçek bir varoluşa sahiptir. Bir davranışın
iyi veya kötü olması Allah’ın emir ve yasaklarına nispetle değil, o davranışta
bulunan fayda ve zararlı olma gibi birtakım özellikler sebebiyledir. Mu‘tezile
kelâmcıları, ahlâkî değerlerin umumen sadece insan aklıyla bilinebileceği görüşünü savunmuşlardır.11
Gazzâlî’nin de dâhil olduğu Eş‘arî ekolüne mensup kelâmcılara göre iyilik,
kötülük ve adalet gibi ahlâkî değerlerin Allah’ın murad ettiği şeyden başka
9
10
11

Kılıç, age., s. 15.
Kılıç, age., s. 16. Ahlâk görüşleri hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Bedia Akarsu, Ahlak Öğretileri, Remzi
Kitabevi, İstanbul 1982.
Kılıç, age., s. 88-89.
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herhangi bir anlamı yoktur. Buna göre Allah tarafından buyurulan, istenilen
ve tarif edilen davranışlar iyi; yapılması menedilen davranışlar kötüdür. Değerlerin iyi veya kötü olarak nitelendirilmesi Allah’ın vahiyle bildirmesi sonucunda öğrenilir. Sadece akıl, vahiyden bağımsız olarak bu bilgiye ulaşamaz.
Maturidî görüşüne göre iyilik, kötülük gibi değerler ontolojik anlamda objektiftir. Davranışlar bizzat iyi, kötü ve bu ikisi arasında bulunanlar olarak üç
gruba ayrılır. İlk ikisinin bilgisine vahiyden bağımsız olarak insan aklı sahip
olabilir; fakat üçüncü grup davranışlar ancak vahiyle bilinirler.12
İslâm’da Ahlâk Anlayışı
İslâmiyet öncesi Arap toplumundaki ahlâk anlayışı; câhiliye şiiri, atasözleri,
yabancı kaynaklar, ilk dönem İslâmî belgeler, Kur’ân ve hadislerden öğrenilmektedir. Câhiliye toplumunda şeref, cesaret ve cömertlik bütün erdemlerin
üstünde yer alıyordu. Bu erdemler daha çok mürûe (mürüvvet) kavramıyla
izah ediliyordu. Dönemin ahlâkî anlayışını gösteren diğer bir kavram da kabile
mensupları arasında dayanışmayı sağlayan asabiyetti.13
Câhiliye toplumu İbrahimî geleneğe saygı duymuş ve ahlâk açısından etkisi
bazı alanlarda süregelmiştir. Ahlâk zihniyetini gösteren hayır, hak, şecaat, sehâ,
cûd ve vefâ gibi ahlâkî kavramların yanında bunların zıtlarının kullanımı da
yaygındı. Bu kavramlar evrensel bir ahlâk anlayışından çok kabileci bir karakter taşımaktaydı. Erdemlerin temel amacı kişi ve kabile şerefini artırmaktı.
Bundan dolayı gurur, övünme ve soyluluk yarışı ortaya çıkmıştı.
Câhiliye ahlâkının en geniş sınırı kendi kabilesinin dışına çıkmamasıdır.
Bu da asabiyet denilen soy birliğinden kaynaklanmaktadır. Asabiyet fikrinin
kabile içinde birliğin teşekkülü, can ve mal güvenliğinin sağlanması gibi konularda cüz’î anlamda olumlu katkıları olmuştur. Bunun dışında başka aile
ve kabilelerin hak ve menfaatlerine saldırmak gibi birçok olumsuz sonuç doğurmuştur. Örfler kabilelere göre değiştiği için kapsayıcı ve kuşatıcı olmaktan
uzak olmuştur.14 İslâm dininin ortaya çıkmasıyla câhiliye telakkîlerinde büyük
bir değişiklik olmuştur.

12
13
14

Kılıç, age., s. 89-90.
Mustafa Çağrıcı, İslâm Düşüncesinde Ahlâk, Dem Yayınları, İstanbul 2013, s. 19.
Çağrıcı, age., s. 20-24.
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Her dinin ve görüşün kendine mahsus özellikleri olduğu gibi İslâm’ın da
kendine özgü bir ahlâkî esası vardır. İslâm ahlâkının temel kaynağı Kur’ân
ve onun ışığında gelişen sünnettir. Bütün semavî dinlerin esas amacı ahlâk
ve faziletin yükselmesi olmuştur. Bu nedenle din ile ahlâk arasında çok güçlü bir bağ vardır; çünkü ahlâkın kaynağı esas olarak dindir. Bu konuda Hz.
Muhammed, “Din, iyi ahlâktır.”15, “Sizin dinen iyi olanınız ahlâken de iyi
olanınızdır.”16 buyurmuştur.17
Tefsirciler, hadisçiler ve fıkıhçılar, Kur’ân-ı Kerîm ve hadislerin ahlâkî
prensiplerini açıklayıp, temellendirmeye çalıştıkları oranda “nassî ahlâk” olarak nitelendirilen şeyin esasını oluşturmuşlardır. İslâm ahlâkının gelişmesinde
iki merhale oldukça önemlidir. İlk olarak Kur’ân-ı Kerîm ve hadislerin ahlâkî
kaidelerinin bir noktaya kadar asıl yorumsuz formları; ikinci olarak yukarıda
adı geçen üç grup yazarlar tarafından geliştirilen ahlâk teorileridir.18
Kur’ân-ı Kerîm’de ahlâk kelimesi bulunmamakta, bunun yerine sözcüğün
tekil hali olan hulk sözcüğü yer almaktadır.19 Ayrıca pek çok âyette amel kelimesinin kapsamı ahlâkî davranışları içine alacak şekilde geniş tutulmuştur.
Ahlâkî-dinî olarak iyiyi ifade etmek için bir dizi terim kullanılmıştır. Adalet
(adl, kıst), iyilik (birr, hayır, hasene, ihsan, mâruf), takvâ, hidâyet, sıdk, hak,
istikamet, sabır ve şükür gibi değerler tavsiye edilmiş; yalan, azgınlık, hayasızlık, israf ve dalalet gibi kötü davranışlardan uzak durulması istenmiştir. Doğru
eylemler genelde “sâlihât” diye adlandırılmış, günahlar ve yanlış fiiller ise “seyyiât” olarak isimlendirilmiştir.20
Allah insanı en güzel şekilde yaratmış, ona kendi ruhundan üflemiş, onu
şan ve şeref sahibi kılmıştır.21 İnsanın bu özelliğinden başka bir de topraktan
yaratılan, hissiyatlarına hudut konulmayan, nefsî olan beşerî yönü vardır. İnsanın mahiyetindeki bu iki zıt durum onun ahlâkî bakımdan çift kutuplu bir
varlık olduğu anlamına gelir. Yaratıcı, insan nefsine fücûrunu da takvâsını da
15
16
17
18
19
20
21

Gazzâlî, İhyâ, 3/50.
Buhârî, “Edebü’l-Müfred”, 285.
Erdem, age., s. 80-81.
Macid Fahri, İslâm Ahlak Teorileri (Ethical Theories in İslâm), çev. Muammer İskenderoğlu-Atilla Arkan,
Litera Yayıncılık, İstanbul 2004, s. 29.
Ayrıntılı bilgi için bk. Şuara, 26/137; Kalem, 68/4.
Macid Fahri, age., s. 30.
“Biz insanı en güzel biçimde yarattık.” Tin, 95/4; “Ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman,
siz hemen onun için secdeye kapanın.” Hicr, 15/29; “Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık.”
İsrâ, 17/70.
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ilham ederek iyiliğin ve kötülüğün kaynakları olan kabiliyetleri birlikte vermiştir. Bu durumun neticesini Kur’ân-ı Kerîm, “Nefsini temiz tutan kurtuluşa
ermiş, onu kirletense ziyan etmiştir.”22 şeklinde izah eder.23
Kur’ân-ı Kerîm’de, insanın ahlâkî mahiyeti hakkında tamamen iyimser
veya kötümser bir yaklaşım yerine, ihtiyatlı bir iyimserlik tercihi vardır. Âyetlerde insan hakkındaki bu ihtiyatlı tutum, İslâm ahlâkının temelinin dinî kaynaklı olması sonucunu doğurmuştur. Daha genel anlamda Kur’ân-ı Kerîm
ve sünnete göre hakkında nas bulunan konularda yükümlülüğün kaynağı
dindir.24 Bununla birlikte ahlâkî hükümlere aykırı olmamak kaydıyla anne-baba, devlet gibi başka otoriteler de bazı yükümlülükler koyabilir ve bunlara da
uymak gerekir.25
Kur’ân-ı Kerîm ve sünnette ahlâkın fert ve toplumun hayatına maddî-manevî
faydaları, kötü davranışların zararları üzerinde durulmuştur. Kur’ân-ı Kerîm ahlâkı, sadece belirli bir kitleye veya zümreye mahsus bir ahlâk değildir. Aksine
maddî, zihnî ve psikolojik bakımdan her seviyedeki insanın problemlerini ve
isteklerini dikkate alan, bununla birlikte ona içinde bulunduğu durumdan daha
ideal olana çıkma imkânı sunan dinamik bir ahlâktır. İslâm ahlâkında insanların
yapmak zorunda olduklarının yanında “mâruf, ihsan ve hasene” gibi yapılmasında kişinin fazilet ve derecesinin artacağı durumlar da söz konusudur.26
Kur’ân-ı Kerîm’de insanların dikkatine sunulan ve yapılması arzu edilen
ahlâkî kavramlardan biri hayr ve birr (iyilik ve güzellik)dir. Hayra çağırmayı ve
iyilik edip kötü fiillerden sakınılmasını, “Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip
kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun; işte onlar kurtuluşa erenlerdir.”27
âyeti ve yine burada emredilen hususların ehemmiyet ve önemine binaen aynı
hususlara “Onlar, Allah’a ve ahiret gününe inanırlar; iyiliği emreder, kötülükten menederler; hayırlı işlere koşuşurlar.”28 âyetinde değinilmiştir. Ayrıca,
bu tür fiiller Kur’ân terminolojisinde salih amel olarak adlandırılır. Bu ahlâk
ilkelerine riayet edenleri Allah, “İman edip sâlih ameller işleyenlere gelince,
22
23
24
25
26
27
28

“Nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini
kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.” Şems, 91/8-9.
Çağrıcı, age., s. 31.
“Allah ve Resûlü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme
hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resûlü’ne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.” Ahzab, 33/36.
Çağrıcı, age., s. 33.
Çağrıcı, age., s. 36.
Âl-i İmrân, 3/104.
Âl-i İmrân, 3/114.
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halkın en hayırlısı da onlardır. İşte bunlar iyi insanlardandır.”29 âyetinde iyi
kullar olarak vasıflandırmıştır.
Yaratıcı, Kur’ân-ı Kerîm’de insanların adaletli olmasını, iyi ve güzel işler
yapmasını arzu etmiş, kötülüğü ve fenalığı menetmiştir. Bu husus şu şekilde
ifade edilir: “Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye
size öğüt veriyor.”30
Kur’ân-ı Kerîm’de vurgulanan hususlardan biri de insanın yaptığı işlerden
sorumlu tutulmasıdır. Bu sorumluluk duygusu insanların davranışlarını kontrol altına almasını ve ahlâkî değerlere dikkat etmesini sağlamıştır. Nitekim bu
minvalde âyette, “Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız.”31 denilmektedir. İslâm dini bu şekilde insanları “mekârim-i ahlâk, ahlâk-ı hasene,
ahlâk-ı hamîde” denilen iyi huylar ve güzel hasletlere ulaştırma arzusundadır.
İslâm’ın öngördüğü bu ahlâkî terakkînin ulaşacağı son nokta, insanın gaye
bakımından kaygılarını terk etmesi, cennet arzusundan ve cehennem korkusundan geçip Allah’ın emrine ve rızasına uygun davranışta bulunmasıdır.32
İslâm dininde insanlara güzel huyları ve ahlâkî güzel vasıfları kazandırmak
esastır. Bundan dolayı Kur’ân-ı Kerîm, bir din tebliğcisi ve temsilcisi olan
Hz. Muhammed’in yüce bir ahlâka sahip olduğunu, “Sen elbette yüce bir
ahlâk üzeresin.”33 âyetiyle belirtmiş ve onu, “Andolsun ki Resûlullah, sizin
için, Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler
için güzel bir örnektir.”34 hitabıyla güzel ahlâk örneği göstermiştir. Peygamber’in ahlâkî model olma konusu hadislerde de yerini almıştır. Meselâ,
“Ben, ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.”35 “Onun ahlâkı,
Kur’ân (ahlâkı) idi.”36, “Rabbim beni edeplendirdi, ne de güzel edeplendirdi.”37 hadisleri meseleyi izah eder.38 Bundan dolayı Peygamber’in sahabileri
onun hayatını bizzat titizlikle takip etmişler, onun her halini kendilerine
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Beyyine, 98/7.
Nahl, 16/90.
Nahl, 16/93.
Bk. Macid Fahri, age., s. 29-42.
Kalem, 68/4.
Ahzâb, 33/21.
Muvatta, “Hüsnü’l-hulk”, 8.
Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 139.
Münâvî, Feyzü’l-Kadir, 1/310.
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örnek alarak gelecek nesillere büyük bir gayret ve itina ile nakletmişlerdir.
Hadis kitaplarının yanında siyer, şemâil ve hilye kitapları Hz. Peygamber’in
hayatını, fizikî özelliklerini ve ahlâkî şahsiyetini anlatan rivayetleri ihtiva etmektedir.39
Bütün bu deliller Kur’ân-ı Kerîm’den sonra ahlâkî konuda sünnetin kaynaklığına ve önemine vurgu yapmaktadır. Bu iki kaynak İslâm inancına mensup insanların dinî ve dünyevî hayatının genel çerçevesini çizmiştir. Kur’ân-ı
Kerîm bir ahlâk kitabı gibi sistematik olarak ele alınmamakla birlikte bir ahlâk
sistemi oluşturacak zenginlikte nazarî ve amelî kurallar getirmiştir.
Sanat, Edebiyat ve Ahlâk Münasebeti
Birçok tanımı yapılan sanat, “İlmî nazariyeleri, el yatkınlığı ve öğrenimle
elde edilen vasıtalarla uygulama; akla ve kalbe en yüksek güzellik tadını verecek şekilde bir duygu ve düşünceyi ifade çabası” olarak izah edilmiştir.40
Sanat insanî bir faaliyettir ve insanı etkileyen her şey sanatı da etkilemektedir. Sanat, insanın iç dünyasında beliren birtakım duyguları dış dünyada elle
tutulur, gözle görülür bir şekilde gösterme arzusunun mahsulüdür. Birey nasıl duymaya ve düşünmeye başladığı andan itibaren gerçek anlamda hayata
girmişse, insanlık da duygularını ve düşüncelerini sesler, çizgiler ve renkler
yardımıyla semboller halinde şekillendirmeye başladığı zamandan itibaren
tarih sahnesinde yerini almıştır.41 Güzeli arama gayesinde olan sanat, insanın
kendisini ifade etme yollarından biridir. Sanat telakkîleri her döneme göre
değişmekle birlikte kendisini bir resimde, bir sanat eserinde, bir kitapta ve
bir notada göstermektedir.
Sanatın kaynağı noktasında birçok teori ortaya konmuştur. Bunlar sanatın kaynağını taklide, yaratmaya, oyuna, dine, cinsiyete, iş ve ritme bağlayan
teorilerdir.42 Platon sanatın taklit olduğu fikrini öne süren ilk filozoftur. Ona
göre dünyadaki varlıklar ideaların birer kopyası, birer taklididir; sanat eseri de
bu doğal nesnelerin taklididir.43

39
40
41
42
43

Çağrıcı, Anahatlarıyla İslâm Ahlâkı, s. 50.
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Sanatı yaratma olarak düşünen görüşe göre tabiattaki nesnelerin gerçekliği
mükemmellikten yoksundur. Sanat ise mükemmelliğe ulaşma çabasındadır.
Sanat idealde olan mükemmelliği hayal gücü ile meydana getirir.44
Sosyolojik görüş sanatı dine bağlayarak açıklamak ister. Buna göre insanlığın ilk dönemlerinde mağaralarda yapılan resimler bir estetik kaygıdan değil
dine hizmet gayesi için yapılmıştır.45
Sanatın menşei konusunda İslâm âlimleri, Kur’ân-ı Kerîm’de insanın yaratılışından bahseden, “Biz insanı en güzel biçimde yarattık.”46 ve “... sonra
onu şekillendirip ona ruhundan üfledi.”47 âyetlerini esas almışlardır. Yaratıcının sahip olduğu sıfatlardan bir kısmına insan cüz’î şekilde mazhar olmuştur.
Fıtratına güzellik duygusu dercedilen insanda Allah’ın “Cemâl” ismi tecelli
etmiştir. “Allah güzeldir, güzel olanı sever.”48 hadisi ve yukarıdaki âyetler insanda güzellik ve sanat duygusunun fıtrîliğine işaret etmektedir.49
İslâm’daki tevhid akidesi gereğince her şeyin “bire” doğru gittiği anlayışı,
İslâm sanatlarındaki motif, desen ve kompozisyonda kendini bütün geçici değerlerden soyutlayıp hakikate ve bire doğru yol alış şeklinde ifade eder. İslâm
sanatının sonsuzluğu işleyen eserlerinde maddeden sıyrılıp metafizik âlemi yakalama çabası bulunmaktadır. Geleneksel ve İslâmî anlamda bir sanatı önemli kılan şey özellikle sanatçının kişisel tasavvurundan çok sanatın muhtevası,
temsilî gücü ve nesnel unsurlarıdır. İslâm sanat anlayışında sanatın gerçeklik
ve hakikat anlayışıyla sıkı bir ilişkisi vardır. Hakikati anlama ve anlatmanın en
iyi yolu onu herhangi bir dil düzeyinde güzel bir ifadeye kavuşturmaktır.50
İslâm anlayışında sanat, hakikat ve hikmetle canlı bir alışveriş içindedir.
İslâm düşüncesinde varoluş ve kendini bulma arayışı ahlâkî ve manevî değerlerin güzelliğini somutlaştırarak onun hissedilmesinde önemli rol oynar. Sanat
ve edebiyat varoluşsal ve kalıcı değerlerin ne olduğunu kavramada ve insanın
kendisinde var olan özelliklerini bulmada etkili bir yol olur.
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Ahlâkî ve manevî değerlerin güzelliğinin somut bir şekilde hissedilmesinde
sanatın katkısı fazladır. İslâm sanatları İslâm maneviyatının derinden anlaşılmasını sağlar. İslâm kültüründe sanatı hayatın her alanında görebilmek mümkündür. İçinde yaşanılan evden kitap ciltlerine, camilerdeki hüsn-i hatlardan
mezar taşlarına kadar sanat her alanda etkilidir.51
İslâm sanat anlayışında üç ana başlık esastır: İmanın özünü oluşturan “tevhid”, tevhidin insanî kavrama düzeyinde tezahürü olan “ihsan” ve bu ikisi
arasındaki ilişkinin mahiyet ve biçimini belirleyen “Kur’ân-ı Kerîm ve hadisler.” Özellikle Kur’ân-ı Kerîm, sanat etkinliklerinin şekil ve muhtevalarına bir
düstur olmuştur.52
Bölgeler arası farklılıklar olmakla beraber “İslâm sanatı” adı altındaki bütün ürünlerde İslâmî temel prensiplerin muhtelif derecelerde uygulandığı görülmektedir. İslâm sanatında ulaşılmak istenen güzellik Batılı düşünürlerin
telakkî ettikleri gibi değildir, “mutlak güzellik”tir. Gülün güzelliği, yaratıcının
“Cemâl” sıfatının ondaki tecellîsindendir. Müslüman nazarında sanat, ilâhî
hakikate ulaşmaya bir vesiledir.53
Sanatla ahlâk ilişkisi konusunda Süleyman Fehmi şunları söylemektedir:
“Mademki her sanat eseri, iyi yahut kötü bir etki meydana getiriyor, mademki bu etki eylem ve hareketin başlangıcını teşkil ediyor, sanatın ahlâktan vazgeçmesi doğru değildir. Özellikle edebiyatta ahlâka daha fazla dikkat edilmelidir; çünkü her kelime, bir düşünce, her düşünce ise embriyo
halinde bir eylem ve harekettir. Paul Bourget’in dediği gibi, ‘Yaptığımız
işler düşüncelerimize benzer olarak meydana gelir.’ Toplum sanattan vazgeçebilir; fakat ahlâktan asla vazgeçemez. Ahlâk bozucu düşünceleri, duyguları anlatanlar gerçekte birer edebiyat suçluları gibi anlaşılır.”54

İslâm düşüncesinde sanat ve ahlâk ilişkisini ele alan Muhammed Kutub,
din ve sanat arasındaki ilginin karşılıklı nefrete dönüşeceğini belirtir. Ona göre
dünyevî sanat, güzelin; din ise hakikatin peşindedir. Fakat İslâm sanatında bu
nefretin olmayacağını söyler. Şöyle ki:
“İslâm sanatı; varlığı, İslâm düşüncesi açısından canlandıran bir sanat metodudur. Kâinat, hayat ve insanın; İslâm’ın insan, kâinat ve hayat tasavvurunun perspektifi açısından güzelce ifade edilmesidir. İslâm sanatı güzel ile
51
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Ali Yıldırım (haz.), Süleyman Fehmi, Edebiyat, Fırat Üniversitesi Yayınları, Elazığ 2004, s. 26.

Enîsü’l-Ârifîn

gerçek arasında tam bir ahengin ve uyumun teminini hazırlayan bir sanattır. Çünkü kâinatta güzel bir gerçektir; gerçek ise güzelin doruğu... Ve işte
buradan başlamak üzere doruğa doğru çıktıkça varlıkta tüm gerçeklerin
buluştuğu tepe noktasında din ile sanat buluşurlar.”55

Sanat, kendileriyle ifade edildikleri araçların doğasına dayanılarak işitsel,
görsel ve edebiyat olarak üç grupta sınıflandırılmıştır. Bir bakıma görsel sanat
grubuna dâhil olan edebiyatta bir şiir ve roman gözle görülebilir. Edebiyat aynı
zamanda işitsel sanattır. Okunan bir şiir dinlenebilir, bu yönüyle işitsel sanat
grubuna dâhil olabilir. Edebiyattaki asıl amaç olan estetik değeri okuma ve
işitme vermez. Edebiyatın ifade vasıtası dil ve kelimelerdir. Kelimeler birtakım
sembollerin anlamlarıdır. Edebî sanatlar bir bakıma sembolik sanatlardır.56
Bilindiği gibi edebiyat kelimesi “edeb” sözcüğünden gelmektedir. Edeb kelimesi terim olarak, “Bir toplumda örf, âdet ve kural halini almış iyi tutum ve
davranışlar veya bunları kazandıran bilgi”57 anlamında kullanılmaktadır. Edeb
kelimesi hakkında yapılan detaylı tariflerden biri de, “Halk arasında hüküm
süren en güzel ahlâk; insanı fenalıklardan sakındırıp iyiliğe sevk eden meleke;
güzel huy ve hayırlı amel” tanımıdır.58 Cemil Meriç’e göre edebin iki amacı
vardır: İlk olarak manzum ve mensur söz söylemekte meleke kazanmak; ikinci
olarak âyet ve hadislerden hüküm çıkarmak ve Arapça ibarelerin anlamlarıyla
mecazlarını kavramaktır.59 Ö. Ferit Kam, edeb kelimesini açıklarken eskilerin
güzel ahlâkın tamamını bu kavram çerçevesinde ele aldığını ifade eder. Ayrıca
iyi ve güzel ahlâka ulaştıran bilgi yolunu lugat, sarf, nahiv, iştikak, meânî,
beyan, bedî, aruz ve kafiye gibi birtakım parçalara ayırarak bunların geneline
edebiyat veya edebî ilimler ismi verildiğini söyler.60 Edeb kavramı zaman içerisinde kazandığı çeşitli anlamlarla Türk-İslâm kültür tarihinde benimsenmiş
ve 19. asra kadar “edeb, ilmü’l-edeb veya ulûm-ı edebiye” tabirleri kullanılmıştır. Bu yüzyıldan sonra edebiyat kelimesi yer edinmeye başlamıştır.61
Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı üzere ahlâk, edebiyatın temel unsuru olarak yerini almıştır.
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Edebiyat, insan tarafından meydana getirilen ve ondan izler taşıyan bir
alandır. Ahlâk ise insanla ortaya çıkan, onun varlığını bir bütünlük içerisinde anlamlandıran şahsiyetine ve eylemlerine bir nitelik atfedilmesine imkân
sağlar. Eser müessirden izler taşıyacağı için edebiyat ve ahlâk arasında sıkı bir
bağ vardır. Gerek yazarın gerekse okuyucunun edebî metne kurduğu ahlâkî
etki edebiyat teorilerinin tartışma meselelerinden biri olmuştur. Edebiyatın
teorik meselelerine ilk eğilen metinler arasında kabul edilen Platon’un eserleri
ve Aristo’nun Poetika’sında tartışma konularından biri ahlâk ve sanat ilişkisidir. Platon sanatın insana ahlâkî bir katkısı olmadığı sürece yararlı ve güzel
olmayacağını düşünür.62 Sanat ve edebiyat insanın hayat ve dünyaya ilişkin
anlayışının derinleşmesinde önemli katkı sağlar.
Unutulmamalıdır ki sanat eserlerinin işlevi bir amaç etrafında toplanmaz.
Kimine göre zevk vermek, kimine göre dinî ve ahlâkî öğütler vermek olabilir.
Sanata nesnel bir işlevin tanımlanması çok zordur. Bu konuda farklı görüşler
bulunmaktadır.63
Sanatı yansıtma olarak anlayan kuramlar edebiyatın dünyayı ve toplumu
yansıtan bir ayna gibi olduğu görüşündedirler. Bazı düşünürler sanat eserinin sadece gerçekliği yansıtma aracı olarak görülmesinin eksiklik olacağını
savunan faydacı ve didaktik denilebilecek bir tutum benimser. Anlatımcılık
kuramında ise önemli olan sanatçının duygularını dile getirmesi ve aktarmasıdır. Bu anlayışta ahlâk değerlerinin işe karıştığı olur; çünkü bazı yaşantıları ahlâk açısından değerli bulmak mümkün olmaktadır. Biçimci kuramlar
sanat eserinin dış dünyadan, sanatçıdan ve okurdan bağımsız, kendi başına
yeterli olduğunu savunmaktadır. Okur merkezli kuramlara göre ise okuyanları
düşünmeden hiçbir edebiyat kuramının olmayacağı kanaati vardır. Kuramları savunanlar arasında değer ölçütleri konusunda anlaşmazlık büyük ölçüde
edebiyat ile ahlâk arasındaki ilişkiden kaynaklanır. Sanatın kendine özgü bir
estetik yaşantısı vardır ve bu durum kendi başına bir değerdir. Bunun yanında
sanatın bir de ahlâk ve din gibi alanlarda etkileri vardır. Bu konuda üç ana
grup belirmektedir: İlk olarak edebiyatı ahlâk, din ve politika gibi alanlardaki yaşantımıza dair sorunlara göre ele alan ve edebiyatı bu noktada sorumlu
sayan; ikinci olarak edebiyatı her şeyden önce bir sanat olarak değerlendiren;
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üçüncü olarak ise edebiyat ile ahlâk gibi değerler arasında bir bağ gören ve edebiyatın ahlâk sahasında olumlu neticelerinin sanatın sınırları içinde kalınarak
sağlanabileceğini savunan görüştür.64
Edebiyat-ahlâk ilişkisi konusundaki tartışmalarda temel meselelerden biri
edebiyatın işlevi olmuştur. Bu husus eser ve insan merkezli olduğu için ahlâk
meselesi konuya dâhildir. René Wellek, edebiyatın işlevinin temeline zevk verme, beğenme ve yararlı olmayı alır.65
Tanzimat döneminde edebiyatın ahlâkla olan ilişkisine başta Namık Kemal, Ahmed Midhat Efendi ve Mizancı Murad gibi önde gelen isimler değinmişlerdir.66 Namık Kemal insanın bu dünyadaki en büyük faziletinin “nef‘-i
nâs ve hayr-ı nâs” olduğunu ve edebiyatçının da bu kaygıyla hareket etmesi
gerektiğini ifade eder. Ayrıca insanlara faydalı eser bırakanların ilelebed hayırla
anılacaklarını söyler.67
Namık Kemal, “Mukaddime-i Celâl” isimli yazısında romanı tanımlarken
ahlâkı temel şart olarak saymıştır. “Romandan maksat güzerân etmemişse bile
güzerânı imkân dâhilinde olan bir vakıayı ahlâk ve âdât ve hissiyât ve ihtimalata müteallik her türlü tafsilatıyla beraber tasvir etmektedir.” der.68 Bu görüş
onun edebî bir eserde ahlâkî değerlerin olması yönündeki hassasiyetini göstermektedir. Ona göre edebiyat “edeb”den türediği için edepli olunmak şarttır.
“Hakîkat-i hâlde lafzen edebiyatın me’haz-ı iştikâkı ise mânen edebin masdar-ı
intişârı edebiyattır.”69 Ayrıca Namık Kemal, “Zamanımızda yazılan hikâyeler
mi ahlâka hizmet edecek?” sorusuna şu şekilde cevap verir: “Evet onlar hizmet
edecek, insan öyle kuru kuruya mev‘ize dinlemeğe kâni olmuyor, eğlenerek
istifade etmek istiyor.”70
Ahmed Midhat Efendi edebiyat ve ahlâk konusuyla ilgili olarak “Romancı
ve Hayat” başlıklı makalesinde roman ve hikâyelerin toplum ahlâkı için faydalı olup olmadığını tartışır. Romanın umumî ahlâka uygun olduğunu ve ona
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muvafık düşmeyen bir metne roman demenin mümkün olmadığını düşünür.
Burada ahlâkı, edebiyatın bir ön şartı olarak görür: “Romanların ahlâk-ı umûmiyenin aynı olduğunu yahut olması lazım geldiğini biz kabul eyledik, siz kabul etmemekte muhtarsınız.”71 diyerek bu meseledeki kanaatini net olarak ifade eder.
Bu konuda görüş bildiren bir başka kişi Mizancı Murad’dır. Ona göre edebiyat, “Bir kavmin terceme-i ahvâli ve hayat-ı mâneviyesidir.” ve “Cemiyet-i
mütemeddinenin kıymet-i medeniyesi kütüb-i fenniyesinden ziyâde, kütüb-i
edebiyesinde rû-nümâ olur.”72 Edebiyatın toplumla beraber var olduğunu
düşünen yazar, edebiyatın toplumu şekillendirecek bir güce sahip olduğu
inancındadır. Ona göre, “İstifâde-i umumiye cihetiyle en mühim kısm-ı edebiyât, bizde en az terakkî eden -daha doğrusu- bizde henüz beşikte bulunan
edebiyât-ı ahlâkiyedir.”73 Yani toplumun temel taşı olan ahlâk bu yönüyle
edebiyatla kesişmektedir. Ayrıca Mizancı Murad ahlâkın dinî yönüne vurgu
yapar. Eserin hakikate benzerlik ve ahlâkî niteliğinin ancak şeâir-i İslâmiyye
içerisinde şekillenmesiyle bir kıymet taşıyacağını belirtir.74 Yazar ediplerin birinci vazifesinin ahlâkı düzeltmek olduğunu şu sözlerle ifade eder: “Üdebânın
birinci vazifesi tehzib-i ahlâktır. Âdâb-ı milliyeyi gözetmek gibi cemiyete karşı
vergi vermeyen üdebâ rağbete mazhar olamazlar ve eserleri kocakarı masalları
arasında kaybolur gider.”75
Tanzimat sonrası ortaya çıkan bu anlayışta hiç şüphesiz geleneğin izlerini
bulmak mümkündür. Klasik Türk edebiyatı tarihinde ortaya konan eserler
incelendiğinde kaynağı din olan ahlâkî öğenin ön planda olduğu görülecektir. Ahlâkın tespit ettiği kurallar İslâm dininin esas kaynakları olan Kur’ân-ı
Kerîm ve hadislere dayanır. Dinî ahlâk, ümmet çağının fikir hayatının temelini teşkil eder. Çağdaş anlayışla edebî gelişmeleri düşünce tarihi açısından incelemek zorunda olan bir edebiyat tarihçisi için ahlâk kitapları, üzerinde önemle
durulması gereken eserlerdir. Ayrıca Klasik Türk edebiyatı sahasında kaleme
alınan ahlâkî eserlerin çoğu sanat anlayışı ve üslûba verilen önem bakımından
edebî eserlerin sınırları içerisindedir.76
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Arap ve Fars Edebiyatında Ahlâk Kitapları
İslâm’ın ilk yıllarında âyet ve sünnetin tarif ettiği ahlâk kurallarına riayet
edilmekteydi. Hicrî ikinci asrın başından itibaren ortaya çıkan yeni durumlar (fetihler ve farklı toplumların İslâm’a girmesi gibi) ahlâk anlayışında cüz’î
farklılıklar ortaya çıkarmakla birlikte, bu görüşün temelinde yine Kur’ân ve
hadisler yerini almıştır. Ayrıca sahâbenin hayatlarında şekillenmiş olan geleneksel İslâm ahlâkına bağlılığı esas alan anlayış varlığını sürdürmüştür. Genel
olarak ahlâka ve bu alanın özel meselelerine dair eserlerin yazıldığı bir literatür
meydana gelmiştir. Bu konudaki çalışmaları, hadis ve fıkıh âlimleri tarafından
yapılan hadislerin tasnifi dönemine kadar götürmek mümkündür. Nitekim
hemen hemen bütün hadis kitaplarında “Kitabü’l-edeb”, “Kitabü’l-birr” ve
“Kitabü Hüsni’l-hulk” gibi başlıklar altında özellikle ahlâka dair hadislerin bulunduğu bölümler mevcuttur.77 Ayrıca ahlâkla ilgili olan âdâb bahisleri Arap
edebiyatında önemli bir tür haline gelmiştir. Bunda Câhız’ın tesiri ve temsilciliği önemlidir.78
İslâm’ın ilk yıllarında din ahlâk üzerine kurulmuş, hatta ahlâk ayrı bir şey gibi
algılanmayıp ahlâkî emirler itikadî emirler gibi telakkî edilmişti. “Size peygamber
neyi verdiyse onu benimseyiniz, neyi yasakladıysa ondan uzak durunuz.”79 emrine sadakatle uyulmuştu. Fakat daha sonra meydana gelen ilmî, fikrî ve sosyal
gelişmeler ahlâk alanında müstakil eserlerin yazılmasına yol açmıştır.
Bir eserin tam bir ahlâk kitabı olup olmadığını tespit etmede güçlükler
ortaya çıkmaktadır. Bu zorluk daha çok ahlâkî eser yazanların İslâmî ilimlerin
başka dallarında şöhret sahibi olmalarından kaynaklanmaktadır. Meselâ, bir
kelâmcı hayır, şer, mükellefiyet, irade, kaza, kader gibi ahlâkın da alanına giren konulara daha çok kelâmî açıdan ve kendi mesleğine göre bakmıştır. Bu
açıdan bir kitabın ahlâka dair olup olmadığını tespit için tasnife tâbi tutulması
gerekli olmuştur. Kesin bir tasnif yapmanın güçlüğü kabul edilmekle beraber
pratik fayda sağlayacağı düşüncesiyle bu kitaplar gelenekçi, tasavvufî ve felsefî
ahlâk olarak kategorize edilmiştir.80
Kur’ân ve sünnetin, aslî ve mutlak kaynak kabul edildiği ahlâk eserleri gelenekçi ahlâk kitaplarıdır. Bu ahlâk metinlerinde daha çok Kur’ân-ı Kerîm ve
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hadislerde yer alan emir ve kaideler benimsenir; işlenen konularla ilgili âyet
ve hadislerden birçok örnek verilir. Bu alanda yazılmış önemli eserlerden biri
Abdullah b. Mübârek’in (ö. 181/797) Kitâbü’z-Zühd ve’r-Rekâ’ik adlı eseridir.
Buhârî’nin (ö. 256/870) el-Edebü’l-Müfred’i gibi yalnızca ahlâka dair hadislerin bulunduğu eserlerden başka, İslâm kültür tarihi boyunca kırk hadis yazma
geleneği de yaygın olmuştur. Ayrıca fıkıh kitaplarında amelî ahlâk konularıyla tefsir ilminde “Ahkâmü’l-Kur’ân” türündeki eserler ahlâkla ilgili konuların
bu ilimde de ele alındığını göstermektedir. Geleneksel İslâm ahlâkından bahseden eserler bir hayli fazladır. Bunların en önemlilerinden biri Mâverdî’nin
(ö. 450/1058) Edebü’d-Dünyâ ve’d-Dîn isimli kitabıdır. Eser gerek muhtevası gerek edebî olma özelliğiyle her devirde İslâm ülkelerinde rağbet görmüştür. Hz. Muhammed’in ahlâkını insanlık için bir hayat ideali olarak gösteren İbn Hazm’ın dinî-felsefî mahiyetteki el-Ahlâk ve’s-Siyer’i edebî yönüyle
de ahlâk kitapları arasında önemli bir yere sahiptir. Ebû Nasr et-Tabersî’nin
(ö. 548/1154) Mekârimü’l-Ahlâk’ı da Hz. Muhammed’i hayatın her alanına
ait tutum ve davranışlarıyla bir ahlâk ideali olarak gösteren geleneksel bir ahlâk
kitabıdır.81
Ehl-i sünnet müntesipleri arasında tasavvufî düşünceler üzerine eserler yazılmıştır. Bu kitapların hemen hepsi tasavvufî ahlâkın temel hususiyetlerini ve
özelliklerini muhafaza etmiştir. Bu grup arasında ahlâkî yönü öne çıkan eserlerden biri Muhâsibî’nin er-Riâye’sidir. Bu alanda yazılmış önemli eserlerden
biri de Ebû Talib el-Mekkî’nin (ö. 386/996) Kûtü’l-Kulûb’udur. Ayrıca Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) İhyâu Ulûmi’d-Dîn adlı eseri de bu türe dâhil edilmiştir.
Yazıldığı günden beri rağbet gören ve birçok dile tercümeleri yapılan bu kitap,
ahlâk eserleri arasında önemli bir yere sahiptir.82
İslâm filozofları felsefenin temel problemlerinden biri olan ahlâk meselesini
ele almış ve bu konuda eserler yazmışlardır. İslâm felsefesinde bazı istisnalar dışında biraz tasavvufî sayılabilecek ahlâkî hayat telakkîsi benimsenmiştir.
Eserlerinde ahlâka geniş ölçüde yer veren önemli şahıslardan biri Ebu Nasr
Muhammed el-Fârâbî’dir. Müellif, Kitabu’t-Tenbih alâ Sebîli’s-Saâde ve es-Siyasetü’l-Medeniyye adlı eserlerinde ahlâk konusuna geniş ölçüde yer vermiştir.
Ayrıca Aristo’nun (M.Ö. 384-322) Nikomahos Ahlâkı’nı şerh etmiştir.83
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Ahlâk konusunda Fars edebiyatında da önemli eserler kaleme alınmıştır.
Klasik dönemlerden günümüze kadar hikmet, öğüt, nasihat ve ahlâk gibi konuların ele alındığı kitapların tamamı ahlâkî eserler olarak değerlendirilir. Fars
edebiyatında yazılmış ahlâk kitaplarının en eski şekilleri pendnâmelerdir. Fars
toplumunda öğüt içerikli metinler Sâsânîler döneminde ve sonraki devirlerde oldukça önemsenmiştir. Fars edebiyatında İslâm’dan önce kaleme alınan
eserler İslâm sonrası ilk çağlardan itibaren Arap ve İslâm toplumlarında ilgi
görmüş ve İbn Mukaffâ (ö. 142/759) gibi tercümanlar vasıtasıyla birçok eser
Arapçaya çevrilmiştir.84
İslâm öncesi dönemde İran’da çoğu Pehlevî dilinde kaleme alınmış ahlâk
ve nasihat içerikli eserlerden meydana gelen “Öğüt edebiyatı” Pehlevî edebiyatının önemli bir bölümünü oluşturur. Yâdgâr-ı Bozorgmihr, Enderz-i Pîşînegân, Pendnâme-i Enûşirvan, Pendnâme-i Bozorgmihr bu dönemde kaleme
alınmış önemli eserler arasındadır.85
Fars edebiyatında İslâm’ın kabul edilmesinden sonra yazılan ilk devirlere ait
ahlâk konulu eserlerde, klasik dönemdeki kavramlar ve içerikler biraz değişikliğe
uğrayarak İslâmî ölçülere göre uyarlanmıştır. Fars kültürünün birikimi ve İslâm
medeniyetinin karışımıyla zengin bir alt yapı meydana gelmiştir. Vasiyetnâme,
mevâiz ve hikem gibi adlandırmalarla eserler kaleme alınmıştır.863
İbn Miskeveyh’in (ö. 421/1030) Arapça olarak yazdığı Tehzîbü’l-Ahlâk ve
Tathîrü’l-A’râk isimli eser, ahlâk kitapları arasında önemli bir yere sahiptir. Bu
kitap ahlâk konusunda yazılmış ilk sistematik çalışma olarak görülür. Grek
ahlâk kültüründen de yararlanan yazar din-ahlâk ilişkisi, çocuk eğitimi ve ahlâkın yüksek amacının ne olduğu konularını işlemiştir.87
Fars edebiyatındaki önemli eserlerden biri de Ubeyd-i Zâkânî’nin (ö. 14.
yy.) yaşadığı dönemdeki bir kısım insanların ahlâk ve davranışlarını tenkit ettiği Ahlâku’l-Eşrâf adlı eseridir. Yazar, ahlâkla ilgili temel kavramların yanında
hikmet, şecaat, iffet, adalet, hilm ve hayâ gibi konular üzerinde durmuştur.88
Fars edebiyatında ahlâkî konuda yazılmış bir diğer önemli eser Nasîruddin
Muhammed b. Hasan et-Tûsî’nin (ö. 672/1274) Ahlâk-ı Nâsırî’sidir. Ahlâk
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ve ahlâk felsefesi konularının esas alındığı eserde beşerî sıfatlar, huylar ve alışkanlıklar inceleme konusu yapılmış, rûhî ve manevî hastalıkları teşhis ve tedavi
yolları aranmıştır. Bu şekilde ahlâkı koruma ve güzelleştirme yolları gösterilmiştir. Ahlâk-ı Nâsırî’nin temel kaynağı İbn Miskeveyh’in Tehzîbü’l-Ahlâk
isimli eseridir.89
Ahlâk konusunda yazılmış ve rağbet görmüş eserlerden biri de Celâleddin
ed-Devvânî’nin (ö. 908/1502) Ahlâk-ı Celâlî’sidir. Eserin esas adı Levâmi‘u’l-İşrâk fî Mekârimi’l-Ahlâk’tır; fakat Ahlâk-ı Celâlî ismiyle meşhur olmuştur. Eser
başlıklarının değişik olması ve yazarın kendine has ifade tarzıyla yaptığı bazı
ekleme ve çıkarmaların yanında şekil ve muhteva açısından Ahlâk-ı Nâsırî’nin
kopyasıdır. Kitapta ahlâkın güzelleştirilmesi ile aile, idarî, siyasî ve sosyal ahlâk
konuları üzerinde durulmuştur.90
Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin Ahlâk-ı Muhsinî isimli eseri Fars edebiyatında
kaleme alınmış önemli ahlâk kitapları arasında yer alır. Bu eser yazıldığı dönemden itibaren rağbet görmüş ve birçok dile çevrilmiştir. Bir siyasetnâme
özelliği taşıyan bu kitabın Türkçeye farklı dönemlerde birçok tercümesi yapılmıştır.91
Ebu Muhammed Rûzbihân-ı Şîrâzî’nin Ahlâk-ı Şemsî’si ve Muhammed
el-İsfahânî’nin Mekârimü’l-Ahlâk’ı bu alanda yazılmış önemli ahlâkî eserlerdendir.92
Türk Edebiyatında Ahlâk Kitapları
İslâm’ı kabul eden milletlerin kültür ve edebiyat tarihleri incelendiğinde
Kur’ân ve hadislerden faydalanarak çok sayıda eser kaleme alındığı görülür.
Bunlar Allah, Hz. Muhammed, dört halife ve din büyükleri ile ilgili dinî-ahlâkî eserlerdir. Bu türden dinî metinler Arap ve Fars edebiyatında bulunduğu
gibi Türk edebiyatında da önemli bir yekûn teşkil etmektedir.
Ahmed Yesevî ile başlayan dinî-tasavvufî edebiyat Anadolu’ya Türklerin
göç etmesiyle burada da etkili olmuştur. Bu yoğun hareketle tasavvuf yaygınlaşmış; dinî-edebî ürünler meydana gelmiştir. Daha sonra Osmanlı Dev89
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leti’nin Anadolu’da yerleşmesi ve hâkimiyetinin artmasıyla da dindışı ve özellikle dinî-edebî birçok metin ortaya çıkmıştır.93 Agâh Sırrı Levend, Divan
edebiyatında İslâmî eserlerin önemini, “Ümmet çağındaki Türk edebiyatının
en önemli ve bereketli ürünleri dinî eserlerdir.” ifadesiyle izah etmektedir.94
Müslüman toplumlarında yazılan eserlerdeki ahlâkî unsurlar -Kur’ân-ı
Kerîm ve hadislerin etkisi, ayrıca toplumlar arası etkileşim olması hasebiylegenele hitap etmektedir. Bundan dolayı dilimize Arapça ve Farsçadan birçok
ahlâkî eser tercüme edilmiş, bu eserlerdeki değerler benimsenmiştir. Özellikle
İhyâu Ulûmi’d-Dîn, Pend-i Attar, Bostan ve Gülistan gibi Arapça ve Farsça
yazılan birçok eser Osmanlı medreselerinde okutulmuştur.95
İslâm’ın etkisi ve önceden benimsenen inanç ve seciyenin ahlâka verdiği
önemle, ortaya çıkan eserlerde ahlâk konusu gerek doğrudan gerekse dolaylı
olarak ele alınmıştır. Klasik Türk edebiyatında da birçok telif ve tercüme ahlâkî eser bulunmaktadır.
Klasik Türk edebiyatında ahlâkı, dinî kurallar ve tasavvufî düşüncelerden
ayırmak mümkün olamayacağından bir eserin dinî, tasavvufî veya ahlâkî olarak kategorize edilmesi oldukça zordur. Dinî bir eser aynı zamanda tasavvufî,
dinî-tasavvufî bir eser aynı zamanda ahlâkî bir metin olma özelliğini taşır.
Bundan dolayı ancak kapsadığı esas fikre bakarak bir esere dinî, tasavvufî ya
da ahlâkî denilebilir. Meselâ, yüz hadis veya kırk hadis konusunda yazılmış
eserler dinî ve ahlâkî açıdan önem arz eder; fakat hadisler esas olarak dinî çerçeve içerisinde yer alır.96
Agâh Sırrı Levend ahlâk kitaplarını konularına ve amaçlarına göre şu şekilde sınıflandırmıştır: Genel Ahlâk, Siyasetnâmeler, Nasihatnâmeler, Mev‘iza
Yollu Eserler, Ahlâkî Güzel Sözler, Fütüvvetnâmeler, Kabusnâme Çevirileri,
Kelile ve Dimne Çevirileri, Hikâyelerle Süslenmiş Ahlâkî Eserler, Ahlâkî Fıkralar ve Hikâyeler, Atasözleri, Türlü Eserler.97
93
94
95

96
97

Ali Yılmaz, “Türk Edebiyatında Esmâ-i Hüsnâ Şerhleri ve İbn-i Îsâ-yı Saruhânî’nin Şerh-i Esmâ-i Hüsnâ’sı”,
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 2, sy. 1, 1998, s. 1-2.
Agâh Sırrı Levend, “Dinî Edebiyatımızın Başlıca Ürünleri”, TDAY Belleten, 1972, s. 35.
Ayrıntılı bilgi için bk. Cevat İzgi, Osmanlı Medreselerinde İlim, İz Yayıncılık, İstanbul 1997, c. 1. s. 163178; Cahid Baltacı, XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri, Marmara Üni. İlahiyat Fak. Yayınları, İstanbul 2005, c. 1, s. 87-90; Şükran Fazlıoğlu, “Ta‘lîm ile İrşâd Arasında: Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın
Medrese Ders Müfredatı”, Dîvân İlmî Araştırmaları, sy. 18, 2005, s. 140-141.
Agâh Sırrı Levend, “Ümmet Çağında Ahlâk Kitaplarımız”, s. 91-92.
Levend, agm., s. 96-97.
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Bu bölümlerde ayrı gruplarda yer alan eserler arasında bazı konularda
ortak noktalar vardır. Meselâ, siyasetnâmelerde daha çok zulüm ve adalet
konusu işlenir. Bu bahisler genel ahlâk kitaplarında da ele alınmıştır. Genel
ahlâk türünde yazılan eserlerde işlenen konulara nasihatnâmelerde rastlamak
mümkündür.98 Manzum ve mensur eserlerin aynı sınıfta yer alması bu tasnifteki problemlerden biridir. Zira mesneviler için bu tasnif tamamen geçerli
değildir.99
Ahlâk kitapları başlığı altında değerlendirilen siyasetnâmeler genellikle
devlet yönetimini ele almaktadır. Bu eserlerde amaç devleti idare edenlere veya
herhangi bir idarecilik vazifesinde bulunanlara idare sanatı hakkında önerilerde bulunmaktır. İslâm kültüründe yazılan siyasetnâmelerin en önemli kaynaklarından biri Fars edebiyatında yazılan eserlerdir. Siyasetnâmelerde devlet
yönetimi esas olarak konu edilmiştir. Bu eserler özellikle ilk ve ortaçağlarda
siyasal otoriteyi elinde bulunduran hükümdarlar için kaleme alınmıştır. Bu
türdeki kitaplarda başta hükümdarlarda ve idarecilerde olması gereken özellikler, devleti yönetmenin şartları ve esasları izah edilir ve devlet idaresinde
olması gereken ideal yöneticilik vasıfları için öğütler verilir. Bu tür eserlerde
siyaset sanatı dışında ibadet, ahlâk ve âdâb-ı muaşeret gibi konuların işlendiği
dinî-ahlâkî siyasetnâmeler de vardır.100
Siyasetnâme türündeki eserler daha çok sultanların veya vezirlerin istekleri
üzerine kaleme alınmıştır. Bu eserler telif veya tercüme eserlerdir. Sultanlarla
ilgili eserlerde saltanatın esasları ve şartları, sultanlar için lazım olan hususlar,
sultanların halkla ilişkisi ve âdil olması, saltanatın devamlılığı için gerekli olan
vasıflar gibi konular işlenir. Daha çok “Nasihatü’l-Mülûk, Tuhfetü’l-Mülûk,
Zahiretü’l-Mülûk ve’s-Selâtin, Enîsü’l-Mülûk” gibi isimler bu eserlere ad olmuştur.
Vezirlerle ilgili olan eserlerde vezirliğin gereği ve şartları, vezirlerin sultanlara ve halka karşı sorumlulukları gibi konular ve tarihte vezirliğiyle ün yapmış
kişilerden örnekler anlatılır. “Nasihatü’l-Vüzerâ, Tuhfetü’l-Vüzerâ, Hadikatü’l-Vüzerâ, Âsâf-nâme” gibi isimler bu tarzda kaleme alınmış metinler için
başlık olmuştur.
98 Levend, agm., s. 97.
99 Emine Yeniterzi, “Anadolu Türk Edebiyatında Ahlâkî Mesneviler”, TALİD, c. 5, sy. 10, 2007, s. 435.
100 Kadir Canatan, İslâm Siyaset Düşüncesi ve Siyasetnâme Geleneği, Doğu Kitabevi, İstanbul 2014, s. 6-7.
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Genel olan siyasetnâmelerde ise siyaset sanatı dâhil ibadet, yaratılış ve adalet gibi konular işlenir.101
Klasik dönem Osmanlı siyasetnâmeleri, İslâm çerçevesi altında varlığını devam ettiren üç ana siyasî felsefe ve düşünce temeline dayanmaktadır:
1. Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig isimli eserinde kısmen eski Hint felsefesinin etkisiyle karışmış eski Türk siyasî telakkîleri,
2. Nizâmülmülk’ün Siyasetnâmesi’nin oluşturduğu eski Hint siyasî düşüncesiyle karışmış İran siyasî telakkileri,
3. Platon ve Aristo’nun fikirlerine dayanmak suretiyle ünlü filozof el-Kindî’nin risaleleri ile başlayıp Fârâbî’nin el-Medinetü’l-Fâzıla ve Kitâbü’s-Siyâse
isimli meşhur eseriyle devam eden eski Yunan ve İran siyasî düşüncesi ile İslâm
anlayışının sentezinden oluşan Müslüman Arap siyasî düşüncesi.102
Ahlâk türleri arasında önemli bir yeri olan nasihatnâme kitapları literatürde
bir yekun teşkil eder. İyi, güzel ve yararlı olan konular doğrudan teşvik ve tavsiye edilmiştir. Verilen öğütler âyet, hadis, atasözleri, çeşitli kıssa ve hikâyelerle
anlatılmıştır. Genel olarak “nasihatnâme ve pendnâme” adlarıyla yazılan öğüt
kitaplarına, “Bahr-ı Nasâyih, Ahlâknâme, Bûstân-ı Nasâyıh, Te’dîbnâme,
Âyîne-i Nasîhat, Öğüt Risalesi, Pend-i Ricâl, İbretnâme, Câmi‘u’n-Nesâyih,
Mir’atü’l-Ahlâk” gibi isimler verilmiştir.103
Edebiyatımızda ahlâk başlığı altında tasnif edilen nasihatnâmeler için ayrıca bir gruplandırma yapılmıştır. Konuyla ilgili Mahmut Kaplan tarafından
yapılan tasnif şu şekildedir:

101 Ahmet Uğur, Osmanlı Siyâset-nâmeleri, MEB Yayınları, Ankara 2001, s. 4; Bursalı Mehmet Tahir siyasetle
ilgili İslâmî eserleri 26 tanesi Arapça, Farsça ve Türkçe, 172 eser tespit etmiştir (Bk. Bursalı Mehmet Tahir,
Siyâsete Müteallik Âsâr-ı İslâmiyye, Kader Matbaası, İstanbul 1332). Ayrıca edebiyatımızda kaleme alınan
siyasetnâmeler için bk. Agâh Sırrı Levend, “Siyâset-nâmeler”, TDAY, Ankara 1962, s. 167-194.
102 Ahmet Altay, “Klâsik Dönem Osmanlı Siyasetnâme Geleneğine Genel Bir Bakış”, Turkish Studies, 6/3
Summer, 2011, s. 1805.
103 Mehmet Arslan, “Divan Edebiyatında Nasihat-nâmeler (Pend-nâmeler ve Vak’a-nüvis Es’ad Efendi’nin
Pend-nâme’si)”, Türk Dili ve Edebiyatı Makaleleri, Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, 2004, sy. 4, s. 25.
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1. Konularına göre nasihatnâmeler
2. Nazım şekillerine göre nasihatnâmeler
3. Telif veya tercüme oluşlarına göre nasihatnâmeler104
Konularına göre nasihatnâmeler; dinî-tasavvufî nasihatnâmeler, sosyal
muhtevalı nasihatnâmeler, çeşitli ilimlerle ilgili nasihatnâmelerdir. Nazım şekillerine göre nasihatnâmeler; mesnevî şekliyle yazılan nasihatnâmeler, kaside
şekliyle yazılan nasihatnâmeler, gazel şekliyle yazılan nasihatnâmeler, terci-i
bend şekliyle yazılan nasihatnâmeler vs.’dir.
Edebiyatımızda ahlâk kitapları üzerine önemli çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan biri Bursalı Mehmet Tahir’in Ahlâk Kitaplarımız isimli eseridir. Tahir,
burada manzum-mensur toplam 108 eser hakkında kısa bilgi vermiştir.105 Yazar bu kitaba Zamanımız Erbâb-ı Ma’ârifi Taraflarından Ahlâka Dair Yazılan
Matbû Âsâr başlığı altında doksan dokuz eser ilâve etmiştir.106
Ahlâk kitapları hakkında yapılan bir diğer müstakil çalışma, Mehmet Ali
Aynî tarafından kaleme alınan Türk Ahlâkçıları isimli eserdir. Burada on ahlâk
kitabı örnekler verilerek tanıtılmıştır.107
Ahlâk kitapları hakkında yapılan bir diğer önemli çalışma, Agâh Sırrı Levend’in “Ümmet Çağında Ahlâk Kitapları” isimli makalesidir. Bu yazıda 283
ahlâk kitabı; yazarı, kütüphane numarası, eser hakkında varsa yapılan çalışmaların bilgisi verilerek tanıtılmıştır. Bu kitapta sadece İstanbul ve Ankara
kütüphaneleri taranmıştır.108

104 Mahmut Kaplan, Hayriyye-i Nâbî, AKM Yayınları, Ankara 2008, s. 2.
105 Eserde bazı hatalar bulunmaktadır. Hatalardan biri çalışma konumuz olan Enîsü’l-Ârifîn’in Azmî Pir Mehmed’in oğlu Azmizâde Hâletî’ye atfedilmesidir. Bk. Sadettin Özdemir, “Ahlâk Kitaplarımız”, SDÜ İlahiyat
Fakültesi Dergisi, sy. 22, Isparta 2009, s. 165.
106 Ayrıntılı bilgi için bk. Mahmut Kaplan, Ahlâk Kitaplarımız, Malatya 2002; Özdemir, s. 161-176.
107 Ayrıntılı bilgi için bk. Mehmed Ali Aynî, Türk Ahlâkçıları, İstanbul 1939.
108 Bk. Levend, Ümmet Çağında Ahlâk Kitaplarımız, s. 89-115.
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Edebiyatımızda ahlâk konusu üzerinde önemle durulmuştur. Yazarlar bu
konuda topluma katkı sağlamak amacıyla kendi bilgi ve düşüncelerini eserlerinde ortaya koymuşlardır. İlk yazılı metinler arasında yer alan Orhun Yazıtları’ndan109 itibaren öğüt verme devam etmiş, her dönemde ahlâk konusunda
telif ve tercüme birçok eser kaleme alınmıştır.
Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’i,110 Edip Ahmet Yüknekî’nin Atabetü’l-Hakâyık’ı,111 Ahmed Yesevî’nin Dîvân-ı Hikmet’i,112 Âşık Paşa’nın Garibnâme’si,113 Mevlânâ Celâleddin’in Mesnevî’si,114 Hatiboğlu Mehmed’in Bahrü’l-Hakâyık’ı,115 Bedr-i Dilşâd’ın Murâdnâme’si,116 Taşlıcalı Yahya’nın Gencîne-i Râz’ı,117 Zaîfî Pîr Mehmed’in Bostân-ı Nesâyih’i,118 Vizeli Behiştî’nin
Heşt-Behişt’i,119 Şemseddin Sivâsî’nin Mir’âtü’l-Ahlâk’ı,120 Nâbî’nin Hayriyye’si,121 Sünbülzâde Vehbî’nin Lutfiyye’si122 edebiyatımızdaki manzum ahlâkî
eserlerden bazılarıdır.123

109 Ayrıntılı bilgi için bk. Talât Tekin, Orhon Yazıtları, TDK Yayınları, Ankara 2014.
110 Ayrıntılı bilgi için bk. Reşit Rahmeti Arat, Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig I (Metin), TDK Yayınları, Ankara
2007.
111 Ayrıntılı bilgi için bk. Reşit Rahmeti Arat, Edib Ahmed b. Mahmud Yükneki Atebetü’l-Hakayık, TDK Yayınları, Ankara 2006.
112 Ayrıntılı bilgi için bk. Hayati Bice, Hoca Ahmed Yesevî Dîvân-ı Hikmet, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,
Ankara 2010.
113 Ayrıntılı bilgi için bk. Kemal Yavuz, Âşık Paşa Garib-nâme, c. I-II, TDK Yayınları, Ankara 2000.
114 Ayrıntılı bilgi için bk. Adnan Karaismailoğlu, Mevlânâ Mesnevi, 6 Cilt, Akçağ Yayınları, Ankara 2007.
115 Ayrıntılı bilgi için bk. Vahit Türk, Bahru’l-Hakayık, TDK Yayınları, Ankara 2009.
116 Ayrıntılı bilgi için bk. Âdem Ceyhan, Bedr-i Dilşad’ın Murâd-nâmesi, MEB Yayınları, İstanbul 1997.
117 Ayrıntılı bilgi için bk. Bekir Çınar, Taşlıcalı Yahya Gencîne-i Râz (İnceleme-Metin), Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 1995.
118 Ayrıntılı bilgi için bk. Abdulhakim Koçin, Zaîfî ve Bustân-ı Nasâyıh’ı (İnceleme-Tenkitli Metin), Yüksek
Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1991.
119 Ayrıntılı bilgi için bk. Emine Yeniterzi, Behiştî’nin Heşt Behişt Mesnevisi (İnceleme-Metin), İstanbul 2001.
120 Ayrıntılı bilgi için bk. Birgül Toker, Şemseddin-i Sivasî Mir’âtü’l-Ahlâk, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,
Ankara 2010.
121 Ayrıntılı bilgi için bk. Mahmut Kaplan, Hayriyye-i Nâbî.
122 Ayrıntılı bilgi için bk. Süreyya Beyzadeoğlu, Lütfiyye, Bedir Yayınları, İstanbul 2004.
123 Türk edebiyatındaki ahlâk kitapları hakkında daha geniş bilgi için bk. Kaplan, Ahlâk Kitaplarımız; Levend,
agm., s. 89-115; Emine Yeniterzi, “Anadolu Türk Edebiyatında Ahlâkî Mesneviler”, s. 433-468; Mahmut
Kaplan, “Türk Edebiyatında Manzum Nasihat-nâmeler”, Türkler Ansiklopedisi, c. 11, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 791-799; Arslan, agm., s. 25-44; Hüsameddin Erdem, “Osmanlı’da Ahlâk ve Bazı
Ahlâk Risaleleri”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 10, 2000, s. 25-64; Atilla Batur, Ahlâkî
Mesnevilerde İdeal İnsan Tipi, Divan Kitap Yayınları, Kütahya 2010, s. 17-87.
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Klasik Türk edebiyatı tarihinde ahlâk türünde manzum birçok eser kaleme
alındığı gibi mensur olarak yazılan metinler bir yekun teşkil etmektedir. Ahlâk-ı Cemâlî,124 Maârifnâme,125 Şerh-i Ahlâk-ı Adudiyye,126 Terceme-i Zahîretü’l-Mülûk,127 Şerefül-İnsân,128 Ahlâk-ı Alâî,129 Enîsü’l-Ârifîn ve Mir’âtü’l-Ahlâk130 anlatım açısından ön plana çıkan ve rağbet gören bazı mensur eserlerdendir.

124 Ayrıntılı bilgi için bk. Mustafa Öz, “Ahlâk-ı Cemâlî”, DİA, c. 7, İstanbul 1993, s. 308-309.
125 Ayrıntılı bilgi için bk. Mertol Tulum, Sinan Paşa Maârif-nâme Özlü Sözler ve Öğütler Kitabı, AKM Yayınları, Ankara 2013.
126 Ayrıntılı bilgi için bk. Kevser Kösem, İsmail Müfit b. Ali el-İstanbulî’nin Şerhu Ahlâk-ı Adudiyye Adlı Eseri,
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya 2008; Hüsamettin
Erdem, “Ahlâk-ı Adudiyye”, DİA, c. 2, İstanbul 1989, s. 14; Elzem İçöz, Taşköprizâde’nin Şerhu Ahlâk-ı
Adudiyye Adlı Eseri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sakarya 2007.
127 Ayrıntılı bilgi için bk. Aynî, age., s. 226-242; Bursalı Tahir, age., c. 2, s. 226.
128 Ayrıntılı bilgi için bk. Sadettin Eğri, “Lâmiî Çelebi ve Şerefü’l-İnsân’ı”, Yedi İklim, sy. 67, Ekim 1995,
s. 45-46; Günay Kut, “Lâmiî Çelebi”, DİA, c. 27, İstanbul 2003, s. 97. Ayrıntılı bilgi için bk. Sadettin
Eğri, Lâmiî Çelebi Şerefü’l-İnsân, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Ankara 1997.
129 Ayrıntılı bilgi için bk. Ahmet Kahraman, “Ahlâk-ı Alâî”, DİA, c. 2, İstanbul 1989, s. 15-16; Ayşe Sıdıka
Oktay, Ahlâk-ı Alâî, İz Yayıncılık, İstanbul 2011; Enfel Doğan, Ahlâk-ı Alâî (Metin-Sözlük-Sentaks İncelemesi), Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2006;
Mustafa Koç, Kınalızâde Ali Çelebi, Ahlâk-ı Alâ’î, Klasik Yayınları, İstanbul 2007; Fahri Unan, Ahlâk-ı
Alâ’î (Çeviriyazı Metin) Kınalı-zâde Ali Çelebi, TTK Yayınları, Ankara 2014; Hüseyin Algül, Ahlâk-ı Alâ’î
Kınalızâde Ali Efendi, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul 1974; Ahmet Acarlıoğlu, Ahlâk-ı Alâ’î’de Aile,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2010; Füsun
Dikmen (ed.), Devlet ve Aile Ahlakı Kınalızâde Ali Efendi, Tutku Yayınevi, Ankara 2010.
130 Ayrıntılı bilgi için bk. Nurgül Sucu, Bostanzâde Yahyâ Efendi ve Mir’âtü’l-Ahlâk’ı (İnceleme-Metin), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2010, s. 6; Mustafa Çağrıcı,
“Bostanzâde Yahyâ Efendi” , DİA, c. 6, İstanbul 1992, s. 311-312.

İNCELEME

HÜSEYİN VÂİZ-İ KÂŞİFÎ
Hayatı
İranlı meşhur müfessir, mutasavvıf ve şair Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin asıl adı
Hüseyin, babasının ismi Ali’dir. Molla Hüseyin, Mevlânâ Hüseyin ve Kemâleddin Hüseyin olarak da anılan yazarın tam adı Kemâleddin Hüseyin b. Alî-i
Beyhakî-yi Sebzevârî’dir. Yazar, İran’ın Horasan bölgesinde Sebzevâr’da doğdu.
1456 yılında Meşhed’e gittiğinde otuz yaşlarında olduğu kabul edilirse doğduğu tarih olarak 1427 yılı civarı tahmin edilmektedir. Vaazlarıyla tanındığı için
“Vâiz” lakabını almış ve şiirlerinde ilmî müşkülleri çözdüğü için ona “Kâşifî”
mahlası verilmiştir. İyi bir eğitim gören yazar, Herat’a gittiğinde ilmî şahsiyeti ve
vaazlarıyla kendini halka kabul ettirmişti. Şöhreti etrafa yayılan Hüseyin Vâiz-i
Kâşifî bir süre Nişabur’da bulunmuş ve oradan Meşhed’e gitmiştir. Dönemin
ünlü Nakşibendî Şeyhi Sa‘deddîn-i Kâşgarî’nin Herat’ta öldüğü haberi üzerine
onu rüyasında görmüş, mezarını ziyaret etmek için Herat’a gitmiştir.131
O dönemde Herat şehrinde Timur’un torunlarından olan Hüseyin Baykara’nın saltanatı devam ediyordu. Herat şehri Ali Şîr Nevâî, Molla Câmî gibi
şairlerin, Devletşah ve Handmir gibi edip ve tarihçilerin, Bihzad ve Şah Muzaffer gibi ressamların, Sultan Ali Meşhedî gibi hattatların yetişip korunduğu
bir ilim ve kültür merkeziydi.132 Burada Sa‘deddîn-i Kâşgarî’nin müridlerinden
meşhur Abdurrahman Câmî ile tanıştı. Onun vesilesiyle Nakşibendî tarikatına
intisab etmiştir. Müellif, Herat hükümdarı Hüseyin Baykara ve onun veziri
Ali Şîr Nevâî’nin himayesine girmiş ve onların teşvikiyle birçok eser telif etmiştir. Herat’ta yirmi sene vâizlik görevi yapmıştır. Molla Câmî’nin ölümünden sonra doğduğu yer olan Sebzevâr’a dönmüş ve 910/1505 yılında burada
vefat etmiştir. Türbesi Sebzevârın güneybatısında Dervâze-i Nîşâbur’dadır.133

131 Adnan Karaismailoğlu, “Hüseyin Vâiz-i Kâşifî”, DİA, c. 19, İstanbul 1999, s. 16-17; Alî Şîr Nevâî, Mecâlisü’n-Nefâyis I (Giriş ve Metin), haz. Kemal Eraslan, TDK Yayınları, Ankara 2001, s. 138; Ragıp İmamoğlu,
İyilerin Ahlâkı (Ahlaku’l-Muhsinîn), I. Kısım, Doğuş Matbaası, 1965, s. V.
132 İmamoğlu, age., s. III-IV.
133 Karaismailoğlu, agmd., s. 17. Bazı kaynaklarda Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin vefat yerinin Herat olduğu belirtilmiştir. Bk. İmamoğlu, age., s. VI.
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Hüseyin Vâiz, Şiîlerin yoğun olarak yaşadığı Sebzevâr’da Sünnîlikle, Herat’ta ise Şiîlikle itham edilmiştir. Onun Ravzatü’ş-Şühedâ isimli eserindeki,
“Ali içinde doğduğu için Müslümanlara Kâbe’yi tavaf etmek vacip olmuştur.” ifadesi Şiîlikle itham edilmesinde etkili olmuştur.134 Ali Şîr Nevâî, onun
bu anlayışta olmadığını fakat töhmetten de kurtulamadığını söyler.135 Onda
Ehl-i Beyt sevgisinin güçlü olduğu âşikâr olmakla birlikte Şiîlikle ilgili aşırı bir
tutumu olmamış, Sünnîler arasında da herhangi bir uyumsuzluk sorunu görmemiştir. Aksine verdiği vaazlarla halkın sevgisini kazanmıştır. Ancak İranlı
biyografi yazarlarının çoğu onu Şiî âlimler arasında sayarlar.136 Hüseyin Vâiz-i
Kâşifî’nin ölümüne;
ش زان
د כאه

ف ا אم
و אت او ا

אر

ا

در
כ

beyti tarih düşürülmüştür. Bu beyitteki “ ” ا د כאهibaresindeki harflerin
ebced hesabındaki rakamsal karşılıkları toplandığında Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin vefat tarihi olan 910/1505 yılı çıkar.
Handmir, Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin nücûm ve inşâ ilminde bir benzerinin
olmadığını söyler. Onun güzel, tesirli ve Dâvûdî bir sese sahip olduğunu; Herat’ta vaazları sırasında âyet ve hadislerdeki incelikleri güzel bir şekilde insanlara aktardığını ifade eder. Ayrıca vaazının çok kalabalık olduğunu ve insanların
yer bulmakta sıkıntı çektiğini bildirir. Sarayda, Emir Ali Şîr Camii’nde, Medrese-i Sultânî’de ve ölümüne kadar muhtelif yerlerde vaaz vermiştir. Kâşifî’nin
vefatıyla Herat’ta oğlu Reşahât-ı Aynü’l-Hayât isimli eseriyle meşhur olan Fahreddin Ali vaaz vermeye başlamıştır.137
Nevâî’nin aktardığına göre Hüseyin Vâiz-i Kâşifî âlim bir zat olup latif bir
kişiliğe sahipti. Onun vâkıf olmadığı ilimler çok azdı. Özellikle vaaz vermede,
nesir ve nücûm ilminde öndeydi. Nevâî, bu bilgileri kendi ifadesiyle şu şekilde
izah etmektedir: “Mevlânâ zü-fünûn ve rengî ve pür-kâr vâki‘ boluptur. Az fen
bolgay kim dahlı bolmagay, husûsen va‘z ve inşâ ve nücûm ki anıng hakkıdır,
her kaysıda müte‘ayyin ve meşhûr işleri bar.”138 Nevâî, Hüseyin Vâiz-i Kâşifî
134 Karaismailoğlu, agmd., s. 17.
135 Mir Nizamüddin Ali Şir Nevâ’î, Mecâlisü’n-Nefâ’is, haz. Ali Asgar Hikmet, Tahran 1323, s. 268.
136 İmamoğlu, age., s. VII; Abdülhamit Birışık, “Osmanlıca Tefsir Tercümeleri ve Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin
Mevâhib-i Aliyye’si”, İslâmi Araştırmalar Dergisi, c. 17, sy. 1, 2004, s. 62; Mes’ud Radevî, “Der-Mezheb-i
Erbâb-ı Fütuvvet”, Tehasusî İtlâât-ı Hikmet ü Marifet, 1389, sy. 54, s. 19-20.
137 Handmir, Habibü’s-Siyer fi Ahbari Efradi’l-Beşer, c. 4, Tahran 1333, s. 345-46; İmamoğlu, age., s. VI-VII.
138 Ali Şîr Nevâî, s. 138. Ayrıca Nevâî, Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin başından geçen bir hadiseye yer verir. Kâşifî
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hakkında ayrıca şu bilgileri de verir: Çok iyi bir vâiz olan Kâşifî’nin vaazları
o kadar kalabalık olurdu ki dinleyicilerin çoğu yer bulamazdı. Vaazlarında
oluşan izdihamın sebeplerinde biri de Kâşifî’nin sesinin Hz. Dâvûd gibi güzel
olmasıydı. Hüseyin Vâiz’in, ahlâk ilmine dair meşhur ve dengi olmayan çok
güzel eserleri vardır. Eserlerinden biri de Cevâhirü’t-Tefsîr’dir. Bu eser değerli
madenlerin bulunduğu bir deryadır. Kâşifî’nin vaazına gelenlerden biri vaazın
tamamını nazma çevirir ve onu manzum olarak halka okurdu.139
Şiirler de kaleme alan Kâşifî’nin eserlerindeki üslûbu değişiklik gösterir.
Özellikle ilmî eserlerinde sade bir dil kullanır bazen de Sâdî’nin Gülistan’ı
tarzında eser kaleme alır. Ahlâk-ı Muhsinî ve Ravzatü’ş-Şühedâ adlı eserleri
böyledir. Nesirde müstakil bir tarzı olmamakla birlikte kimseyi de taklit etmemiştir.140
Eserleri
Hüseyin Vâiz-i Kâşifî tefsir, tasavvuf, edebiyat ve gizli ilimler başta olmak
üzere birçok konuda eser kaleme almıştır. Kâşifî mahlasıyla şiirler de yazmış;
fakat şair olarak önemli bir etki bırakmamıştır. Yazar, inşâ sahasında daha
çok dinî ve ahlâkî eserleriyle meşhur olmuştur.141 Müellifin velûd olması ve
kolaylıkla eser kaleme almasından dolayı kitaplarının sayısı hakkında farklı
rakamlardan bahsedilir. On dört, yirmi altı ve otuz civarında eserinin olduğu
kaynaklarda zikredilir.142 Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin eserleri muhteva açısından
herhangi bir tasnife tâbi tutulmadan aşağıda tanıtılmıştır:
vaaz verdiği sırada bir kişi gelir ve Hâfız’ın bir beytinin yazılı olduğu kâğıdı ona verir. Vâizleri tenkit eden bu
beyti Hüseyin Vâiz okuduktan sonra minberden iner, kâğıdı veren kişiyi arar, bulamaz. Bu hadise üzerine
bir müddet vaaz vermez, daha sonra tekrar vâizliğe devam eder. Nevâî bu hadiseyi şöyle nakleder:
“Şehr şûhlardan biri Hâce Hâfız’nıng bu matla’ın kim
در اب و
و ان אر د

139
140

141
142

ت

وا אن
ن

(Vâizler minber ve mihrapta gösteriş yapar, böyle hareket edenler yalnız kaldıklarında o işi başka şekilde
yaparlar.)
Bitip minberning üstide koygan irkendür alıp okugaç köp mütegayyir ve muztarib bolup haylî hâric-i
mebhas söz aytıp niçe vakt va‘z aytmadı. Hasm-i nâ-ma‘lûm hod öz maksûdın hâsıl kıldı, amma Mevlânâ
kılganınıng hata irkenige vâkıf bolgaç yana öz işi başıga bardı.” (Bk. Ali Şîr Nevâî, age., s. 139.)
Mir Nizamüddin Ali Şir Nevâ’î, age., s. 268-69; İmamoğlu, age., s. VII-VIII.
Muhammed Taki Bahar, Sebk-i Şinasi Ya Tarih-i Tatavvur-i Nesr-i Farisî, c. 3, Tahran 1370, s. 198; İmamoğlu, s. VIII. Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin hayatı hakkında ayrıca bk. Kenan Özçelik, Âşık Çelebi Terceme-i
Ravzatü’ş-Şüheda (İnceleme-Metin), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Bursa 2015, s. 3-9.
Karaismailoğlu, agmd., s. 17.
Mes’ud Radevî, agm., s. 20.
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Cevâhirü’t-Tefsîr li-Tuhfeti’l-Emîr
Kâşifî’nin, Ali Şîr Nevâî’ye ithaf ettiği bu eser, Kur’ân-ı Kerîm’in başından Nisâ sûresinin 84. âyetine kadar olan bölümün tefsirini ihtiva eder.
Müellif eserini dört cilt olarak planlamış; fakat birinci cildi yazdıktan sonra
Ali Şir Nevâî için daha kısa bir tefsir kaleme alma düşüncesiyle bu çalışmadan vazgeçmiştir. Eserin giriş bölümünde, dört ana başlık altında Kur’ân
ilimlerine dair yirminin üzerinde konu ele alınmıştır. Tâhirü’l-Mevlevî bu
eser hakkında, “Cevâhirü’t-Tefsîr cidden bir eser-i bî-nazîrdir.” ifadesini
kullanmıştır.143 Eserin Hindistan, Türkiye ve Avrupa ülkelerinde birçok
nüshası vardır.144
Mevâhib-i Aliyye (Tefsîr-i Hüseynî)
Eserin tam adı el-Mevâhibü’l-Aliyye fî Tefsîri’l-Kemâli’r-Rabbâniyye’dir.
Yukarıda belirtildiği gibi Hüseyin Vâiz-i Kâşifî Cevâhirü’t-Tefsîr isimli eserini bitirmekten vazgeçmiş bunun üzerine 897-899/1492-94 yılları arasında daha sade bir dille ve kısa cümlelerle bu eseri kaleme almıştır. Bu tefsir,
eserin isminde yer alan “Aliyye” kelimesinden de anlaşılacağı üzere Ali Şîr
Nevâî’ye ithafen yazılmıştır. Eser Kur’ân’ın tam bir tefsiri değildir. Yurt
dışında ve yurt içinde eserin birçok nüshası bulunmaktadır. Ayrıca birçok
baskısı yapılan tefsir, Ebulfazl Mehmed Efendi (ö. 1574) tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Selanikli Ali b. Veli b. Hamza Terceme-i Tefsîri’l-Mevâhibi’l-Aliyye adıyla 952/1546 yılında bu eseri Türkçeye aktarmıştır. Şeyh
Ömer Adûlî Niğdevî, Gurabzâde Ahmed en-Nâsıh ve Muhammed Sâdık
İmânkulî de bu tefsiri Türkçeye tercüme etmiştir. Mevâhib-i Aliyye’nin
Türkçeye aktarılmış en önemli tercümelerinden biri İsmail Ferruh Efendi
tarafından 1830’da Mevâkib adıyla muhtasar olarak yapılmıştır. İsmail Ferruh esere bazı şerhler yaparak gerekli gördüğü yerlerde et-Tıbyân, Beyzâvî,
Zemahşerî tefsirleri ile Hazîn Tefsîri’nden faydalanarak ilâvelerde bulunmuştur. Bu çevirinin 1865 yılından itibaren birçok baskısı yapılmıştır.
Ayrıca Tâhirü’l-Mevlevî İsmail Ferruh’un tercümesini beğenmemiş eserin
inceliklerini daha iyi aktarmak için metni çevirmeye başlamış, fakat Bakara
143 Zülfikar Güngör, “Beyânü’l-Hak’dan: Mevlânâ Hüseyin Vâiz ve Tefsir-i Hüseynî”, Tasavvuf İlmî ve Akademik
Araştırma Dergisi, Ankara 2002, s. 365.
144 T. W. Arnold, “Kâşifî”, İslâm Ansiklopedisi, c. 6, MEB Yayınları, Eskişehir 1997, s. 414; Karaismailoğlu,
agmd., s. 17; İmamoğlu, age., s. IX; Ali Şîr Nevâî, age., s. 139.
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sûresinin sonunda kalmıştır.145 Bu eserin Urduca ve Peştucaya tercümeleri
vardır.146
Câmi‘ü’s-Sittîn
Müellif bu eserinde Yûsuf sûresini tasavvufî olarak tefsir etmiştir.147
Ravzatü’ş-Şühedâ
Hüseyin Vâiz-i Kâşifî bu eserinde Ehl-i Beyt’e yapılan zulümleri ve
Kerbelâ vak’asını anlatmıştır. Hüseyin Baykara’nın torunlarından Mirza
Mürşidüddin namına telif edilen eser Hüseyin Vâiz’in en meşhur kitabıdır. Maktel türünün şaheseri olarak kabul edilen kitap 908/1502-03 yılında
yazılmıştır. Müellif, Kerbela hadisesini anlatan eserleri incelemiş, burada
maktellerde sıkça işlenen “ıstırabın yüceliği” fikrine ağırlık vermiştir. Yazar, Hz. Âdem’den itibaren bazı peygamberlerin çektikleri sıkıntı üzerinde
durmuş, daha sonra Hz. Muhammed ve ailesine özellikle de Kerbela hadisesine yer vermiştir.148 On bâb ve bir hatime üzere düzenlenen eserde
ilk bâb bazı peygamberlerin imtihan edilmesi, ikincisi Hz. Muhammed’in
imtihan edilmesi, üçüncüsü Hz. Muhammed’in vefatı, dördüncüsü Hz.
Fâtıma, beşincisi Hz. Ali, altıncısı Hz. Hasan, yedincisi Hz. Hüseyin’in
menkıbeleri, sekizincisi Müslim ve Ukayl, dokuzuncusu Hz. Hüseyin’in
şehit edilmesi, onuncu bölüm Ehl-i Beyt’in olayları ve katiller hakkındadır.149 Eser, kompozisyonu ve üslûbuyla kısa sürede tanınmış ve toplum
tarafından benimsenmiştir. Ravzatü’ş-Şühedâ, İran’da taziye meclislerinde
yüzyıllardır okunan bir metin olup tertibi bakımından daha sonra yazılan
eserlere örnek olmuştur.150 Eser, özellikle Safevîler devrinde ağlama ve zikir
toplantılarında okunması sayesinde şöhret bulmuştur. Bu toplantılara “ravza” veya “ravzahânî” (Ravzatü’ş-Şühedâ adlı eserin okunması) adı verilmiş,
bunu okuyanlara da “ravzahân” denilmiştir.151 İlk defa Bombay’da basılan
145 Güngör, agm., s. 366.
146 Karaismailoğlu, agmd., s. 17; İmamoğlu, age., s. IX; Kâtip Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, c. 1, ter. Rüştü Balcı,
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2013, s. 391; Edward G. Browne, A Literary History of Persia, Volume
III, Cambridge At The University Press London, 1956, s. 442; Birışık, s. 62-64; Mustafa Kaplan (haz.),
Mevâkib Tefsîri, c. I, Cihangir Yayınları, İstanbul 2012, s. 5-6.
147 Karaismailoğlu, agmd., s. 17.
148 Şeyma Güngör, Fuzûlî, Hadikatü’s-Süedâ, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1987, s. XXIV.
149 Kâtip Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, c. 2, ter. Rüştü Balcı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2013, s. 751.
150 İlyas Üzüm, “Hüseyin”, DİA, c. 18, İstanbul 1998, s. 522-23.
151 Ethem Ruhi Fığlalı, “İsnâaşeriyye”, DİA, c. 23, İstanbul 2001, s. 145,
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eserin ilmî neşri Muhammed Ramazan ve Ebu’l-Hasan Şa’rânî tarafından
yapılmıştır. Bu eserin Türk edebiyatında birçok tercümesi vardır. Eseri Âşık
Çelebi Terceme-i Ravzatü’ş-Şühedâ,152 Câmî-i Rûmî Saadetnâme153 adıyla
Türkçeye tercüme etmiştir. Fuzûlî’nin Hadîkatü’s-Süedâ isimli kitabı bu
eserin genişletilmiş tercümesidir. Eserin Deh Meclis ve Müntehâb-ı Ravzatü’ş-Şühedâ adıyla kısaltılmış metinleri vardır.154
Ahlâk-ı Muhsinî
Bu eser hakkında detaylı bilgi ileride verilmiştir.
Envâr-ı Süheylî
İbn Mukaffâ’nın Arapçaya tercüme ettiği Kelîle ve Dimne, Ebu’l-Maâlî tarafından Farsçaya çevrilmiştir. Envâr-ı Süheylî ise bu tercümenin kısaltılmışıdır. Kitap, Hüseyin Baykara’nın emirlerinden Şeyh Ahmed Süheylî’nin isteği
üzerine yazılmış; bundan dolayı da esere Envâr-ı Süheylî ismi verilmiştir. On
dört bölümden meydana gelen bu ahlâkî eserde müellif belâgatın türlü sanatlarını kullanmıştır. Şark toplumunda rağbet gören bu kitap birçok dile tercüme
edilmiştir. İlk defa Kalküta’da basılan eserin daha sonra Berlin ve Londra’da
baskıları yapılmıştır.155 Envâr-ı Süheylî, Alaaddin Ali Çelebi tarafından Hümâyunnâme156 adıyla Türkçeye tercüme edilmiştir. Eser ayrıca Fransızca, İngilizce, Gürcüce ve Urducaya tercüme edilmiştir. Ebu’l-Fazl el-Allâmî bu esere
İyâr-ı Dâniş adıyla bir nazîre yazmıştır.157
Mahzenü’l-İnşâ
Müellif, Hüseyin Baykara ve Ali Şîr Nevâî’ye ithaf için kaleme aldığı bu
eserini 907/1501-02 yılında yazmıştır. Metin bir başlık, üç sayfa ve bir hâtime
bölümünden oluşur. Mektup yazma sanatıyla ilgili olan eserde kâtibin eğitimi,
152 Ayrıntılı bilgi için bk. Kenan Özçelik, agt.
153 Ayrıntılı bilgi için bk. Orhan Aydoğdu, Câmî-i Rûmî’nin Saadet-nâme Adlı Eseri (Metin/Sözlük) [1b-50a],
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 2014.
154 Karaismailoğlu, agmd., s. 17; İmamoğlu, age., s. IX; Browne, age., s. 441.
155 Londra baskısı için bk. James Michael, Persian Fables From The Anwarı Sooseyly Of Hüssein Vāiz Kāshify,
London 1827.
156 Ayrıntılı bilgi için bk. Tuncay Bülbül, Hümâyûn-nâme (İnceleme-Tenkitli Metin), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2009.
157 Arnold, agmd., s. 414; Karaismailoğlu, agmd., s. 17; İmamoğlu, age., s. IX; Enver Konukçu, “Ebü’l-fazl
el-Allâmî”, DİA, c. 10, İstanbul 1994, s. 314. Ayrıca bk. Christine Van Ruymbeke, “Kashifi’s Forgetten
Materpice: Why Rediscover the Anvâr-i Suhaylî”, İranian Studies, Volume 36, number 4, 2003, s. 571-588.
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hitabetle ilgili, cevapla ilgili, zorunlu olan şeylerin durumları hakkında bilgiler
bulunmaktadır. Son bölümde dua ve övgü yer almaktadır.158
Esrâr-ı Kâsımî
Kâşifî’nin bu eseri sihir, tılsım ve ilm-i kimyaya dairdir. Eser, ilki Bombay’da olmak üzere dört defa basılmıştır. Müellifin oğlu Fahreddin Ali Safî
esere Keşf-i Esrâr-ı Kâsımî ismiyle bir şerh yazmıştır.159
Fütüvvetnâme-i Sultânî
Fütüvvet ve fütüvvet erbabı hakkında yazılan bu kitap, Muhammed Cafer
Mahcûb tarafından yayımlanmıştır. Abdülbaki Gölpınarlı bu eseri tanıtmış ve
kısa bir tercümesini yapmıştır.160
Bedâyi‘ü’l-Efkâr fî Sanâyi‘i’l-Âsâr
Müellifin, şiirin hatlarından ve belagatin mecaz ve istiare gibi sanatlarından
bahsettiği kitabıdır. Eser Rahim Müslüman Ali tarafından Rusça bir girişle
neşredilmiştir. Eserin Türkçe çevirisi Muallim Nâci tarafından Mecmua-i Muallim’de tefrika edilmek suretiyle yayımlanmıştır.161
Risâle-i Hâtimiyye (Kısas u Âsâr-ı Hâtim-i Tâ’î)
Hüseyin Vâiz-i Kâşifî, bu eseri 1486 yılında Hüseyin Baykara adına yazmıştır. Kitapta cömertliğiyle meşhur Hâtem-i Tâî ile ilgili hikâyeler bulunmaktadır. Schefer ve M.R. Celâlî tarafından yayımlanan eser Dâstân-ı Hâtim-i
Tâ’i adıyla Türkçeye çevrilmiştir. Ayrıca eserin Hint, Urdu, Felemenk ve Malay dillerinde çevirileri yapılmıştır.162

158 Kâtip Çelebi, age., s. 1307-1308; Karaismailoğlu, age., s. 17; İmamoğlu, age., s. IX.
159 Karaismailoğlu, agmd., s. 17; İmamoğlu, age., s. X.
160 Karaismailoğlu, Hüseyin Vâiz-i Kâşifî, s. 17. Ayrıntılı bilgi için bk. Abdülbaki Gölpınarlı, “‘Fütüvvetnâme-i Sultanî ve Fütüvvet Hakkında Bazı Notlar”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, XVII/1-4,
1955, s. 127-55.
161 Arnold, agmd., s. 414; Karaismailoğlu, agmd., s. 17; İmamoğlu, age., s. X; Abdullah Uçman, “Mecmûa-i
Muallim”, DİA, c. 28, İstanbul 2003, s. 272. Ayrıca bk. Marta Simidchieva, “İmitation and Innovation in
Timurid Poetics: Kashifi’s Badāyi‘ al-afkār and its Predecessors, al-Mu‘jam and Hadā‘ig al-sihr”, İranian
Studies, Volume 36, number 4, December 2003, s. 509-530.
162 Karaismailoğlu, agmd., s. 17; İmamoğlu, age., s. IX.
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Letâ’ifü’t-Tavâ’if
Kâşifî’nin bu eseri fıkralardan ibarettir.163
Lübâb-ı Ma‘nevî (Lübâb-ı Mesnevî)
Eserin tam adı el-Lübâbü’l-Ma‘neviyyü fî İntihâbi’l-Mesnevî’dir. Müellifin
bu eseri Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Mesnevî-i Ma‘nevî isimli eserinden
yaptığı seçmeleri ihtiva eder.164
Lübb-i Lübâb-ı Ma‘nevî
Kâşifî’nin Lübâb-ı Ma‘nevî olarak neşrettiği eserinin kısaltılmış halidir.165
er-Risâletü’l-Aliyye fi’l-Ehâdisi’n-Nebeviyye
Hüseyin Vâiz-i Kâşifî, kırk hadis konusunda yazdığı bu eserini 875/1470
yılında tamamlamıştır. Yazar bu kırk hadis şerhini Şemseddin Ebu’l-Meâlî Ali
el-Muhtâr en-Nessâbe en-Nakib’e ithaf etmiştir. İbadetlerin temel prensiplerinin çoğunu kapsayan bir kırk hadis tercümesidir. Sekiz temel prensip şeklinde
düzenlenen eserde bunların her biri beş bağlantı içerir. Prensipler Allah’ı birleme,
ibadet, Kur’ân ve duaların güzellikleri, ahlâk güzelliği, çirkin vasıflar, saltanat ve
idareciliğin kuralları ve bazı pratik bilgilerdir. Son olarak da çeşitli konularla
ilgili hadisler vardır. Eser Abdurrahman Hibrî166 ve Taşköprîzâde Kemâleddin
Mehmed Efendi tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir.167
Sahîfe-i Şâhî
Eser, Kâşifî’nin Arapça ve Farsça mektuplarını ihtiva eder. Bu risalenin taş
basması yapılmıştır.168

163 Karaismailoğlu, Hüseyin Vâiz-i Kâşifî, s. 17.
164 Kâtip Çelebi, age., s. 1266; T. W. Arnold, agmd., s. 414; İmamoğlu, age., s. IX.
165 Arnold, agmd., s. 414; İmamoğlu, age., s. IX; Karaismailoğlu, agmd., s. 17. Kâtip Çelebi Hüseyin Vâiz-i
Kâşifî’nin Mesnevi’den seçmeler yaptığı Cevâhirü’l-Esrâr ve Zevâhirü’l-Envâr isimli eserinin olduğunu söyler.
Lübb-i Lübâb-ı Ma’nevî ile Kâtip Çelebi’nin bahsettiği kitabın aynı olabileceği akla gelmektedir (Bk. Kâtip
Çelebi, age., s. 1266).
166 Bk. Sevim İlgürel, “Hibrî, Abdurrahman Efendi”, DİA, c. 17, İstanbul 1989, s. 428.
167 Kâtip Çelebi, age., s. 716; Karaismailoğlu, agmd., s. 17; İmamoğlu, age., s. IX.
168 Karaismailoğlu, agmd., s. 18.
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İhtiyârâtü’l-Kâşifî
Müellifin ilm-i nücûmun alt konularından olan ihtiyârât bahsini işlediği
eseridir. İhtiyârât, hangi işlerin ne vakitte yapılmasının uygun olacağını burçlara bakarak tayin etmeye denir. Bu eser bir mukaddime, iki makale ve hâtime
bölümünden oluşur.169
Seb‘a-i Kâşifiyye
Müellifin ilm-i nücûma dair kaleme aldığı Mevâhibü’z-Zuhal, Meyâminü’lMüşteri, Kavati‘i’l-Mirrîh, Levâmi‘ü’ş-Şems, Mebâhicü’z-Zühre, Menâhicü’l-‘Utârid ve Levâ’ihu’l-Kamer adlı risaleleridir. Ayrıca Kâşifî, hocası Fahreddin Hâce
Ehad’ın astronomiyle ilgili Lübâbü’l-İhtiyârât fî Ta‘yîni’l-Evkât adlı eserini tamamlamıştır.170
Fâtımiyyât
Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin Hz. Fâtıma’nın büyüklüğüne dair çeşitli sözleri
ihtiva eden eseridir.171
Tuhfetü’s-Salât
Müellifin 889/1484-85 yılında tamamladığı bu kısa eserde, bir mukaddime, sekiz bölüm ve hatime kısmı vardır.172 Bu risaleyi Osmanlı devlet adamlarından aynı zamanda inşâ sahasında eser veren Okçuzâde Mehmed Şâhî Bey
1612 yılında Türkçeye tercüme etmiştir.173
Velûd bir yazar olan Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin Zâdü’l-Ârifîn,174
Mersadu’l-Esnâ, Kitâb der-Ed‘iyye ve Evrâd-ı Me’sûre, Tuhfetü’l-Aliyye fî
İlmi’l-Hurûf ve Beyânı Esrârihâ, Âyine-i İskenderî ve Câm-ı Cem isimli
eserleri de vardır.175

169
170
171
172
173
174
175

Kâtip Çelebi, age., c. 1, s. 79; İmamoğlu, age., s. IX-X.
Karaismailoğlu, agmd., s. 18; İmamoğlu, age., s. X.
Yaşar Kandemir, “Fâtıma”, DİA, c. 12, İstanbul 1995, s. 222.
Kâtip Çelebi, age., s. 333.
Christine Woodhead, “Okçuzâde Mehmed Şâhî”, DİA, c. 33, İstanbul 2007, s. 336.
Tevfik Rüştü Topuzoğlu, “Hezec”, DİA, c. 17, İstanbul 1998, s. 303.
Mes’ud Radevî, agm., s. 20; İmamoğlu, age., s. X.
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AHLÂK-I MUHSİNÎ VE TÜRKÇE TERCÜMELERİ
Ahlâk-ı Muhsinî
Fars edebiyatının önde gelen müelliflerinden Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin
ahlâkî eseridir. Yazar, bu kitabı Hüseyin Baykara’nın oğlu Ebu’l-Muhsin Mirza için 900/1494-95 yılında kaleme almıştır. İki isimle anılan
eserin yaygın kullanımı Ahlâk-ı Muhsinî’dir. Hüseyin Baykara’nın oğlu
Ebu’l-Muhsin’e izafetle bu isim kullanılır. İkinci olarak bazı kütüphane
kayıtlarında da yer alan “iyilerin ahlâkı” anlamına gelen Ahlâk-ı Muhsinîn
adı zikredilmektedir.176 Eser, Ahlâk-ı Nâsırî ve Ahlâk-ı Celâlî’den sonra
Farsça yazılmış ahlâk kitapları arasında çok meşhur olmuş ve rağbet görmüştür.177 Kınalızâde Ali Çelebi, Ahlâk-ı Alâ’î isimli eserinin dîbâcesinde
Ahlâk-ı Muhsinî’nin üslûp açısından açık ve akıcı olduğunu, Ahlâk-ı Nâsırî
ve Ahlâk-ı Celâlî’den daha ziyade toplumda benimsendiğini ve şöhret bulduğunu şu cümlelerle ifade eder:
“... Ba‘dehu fasîh-i cihân ve belîg-i nüktedân vâ‘iz-i hıtta-i Horâsân Mevlânâ Hüseyin-i Vâiz, Mirza Muhsin bin Hüseyin Baykara nâmına Kitâb-ı
Ahlâk-ı Muhsinî tasnîf eyledi. Her çend esâlib-i mebânîsi evvelkiler (Ahlâk-ı Nâsırî ve Ahlâk-ı Celâlî) gibi tahkîkât-ı hikemiyye ve tedkîkât-ı ilmiyye üzerine müştemil değildir, ammâ çün terâkib ü me‘ânîsi vuzûh u zuhûr
ile müttesim ve elfâz u ibârâtı levh-i uzûbet ü sühûlet üzre mürtesemdir.
Kulûb-ı âmmede cây-gîr ve evvelkilerden ziyâde şöhret-pezîr olmuştur.”178

Eserin mukaddime bölümünde Hüseyin Baykara övülmüş ve Ebu’l-Muhsin Mirza’dan bahsedilmiştir. Kâşifî, yaratılış olarak medenî olan insanın ahlâkî kurallara uyması gerektiğini vurgulamıştır. Hikemî sözler, etkili hikâyeler
ve yazarın akıcı üslûbu eserin kıymetini ve değerini arttırmıştır. Kitapta genel
itibariyle toplumun her kesimine hitap eden konular olmakla birlikte idareci176 Muhammed Taki Bahar, eserin bahsedilen iki isimle de tanındığını ve şöhret bulduğunu belirtir (Bk. Bahar,
s. 197).
177 M. Nazif Şahinoğlu, “Ahlâk-ı Muhsinî”, DİA, c. 2, İstanbul 1989, s. 17; İmamoğlu, age., s. XII-XIII.
178 Mustafa Koç, age., s. 32. Ayrıca Kınalızâde eserini ithaf ettiği Sadrazam Ali Paşa için şu mısraları dile getirirken Ahlâk-ı Muhsinî’den ve onun müellifi Hüseyin Vâiz’den bahseder:
“Nâsır adına Nasîr-i Tûsî
Dedi ahlâk u zuhûr eyledi fen
Ba‘dehu şem‘-i Devân nisbetten
Oldu Ahlâk-ı Celâlî rûşen
Muhsin adına Huseyn Vâ‘iz
Yâdigâr eyledi ahlâk-ı hasen” (Koç, s. 36.)
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lerin nasıl davranması gerektiği üzerinde önemle durulmuştur. Hüseyin Vâiz
Mevlânâ’dan, Hâfız’dan, Hakim Senâî’den, Sa‘dî’den birçok şiir almış, Aristo
ve Platon gibi büyük filozofların öğütlerine de yer vermiştir. Eserde Sebk-i
Hindî tarzı edebî anlatım etkilidir. Metinde mecaz, istiare, mübalağa ile müteradif kelime ve cümleler dikkati çekmektedir.179
Eser geleneksel İslâm ahlâkından kırk konu üzerine bina edilmiştir. Bu
bâblar sırasıyla şunlardır:
1. İbadet, 2. İhlâs, 3. Dua, 4. Şükr, 5. Sabr, 6. Rızâ, 7. Tevekkül,
8. Hayâ, 9. İffet, 10. Edeb, 11. Himmet (Gayret), 12. Azm (Sağlam ve
kat’î karar), 13. Cidd ü Cehd (Çalışma ve çabalamak), 14. Sebat (Yerinde durmak, kararlı olmak), 15. Adalet, 16. Afv, 17. Hilm (Yumuşak huyluluk), 18. Hulk u Rıfk (İyi huyluluk), 19. Şefkat, 20. Hayrât (Yapılan iyilikler), 21. Sehavet (Cömertlik), 22. Tevazu (Alçak gönüllülük), 23. Emanet (Güvenilirlik), 24. Vefâ (Sözünde durmak), 25. Sadâkat (Doğruluk),
26. İncâh-ı Hâcât (İhtiyaçları karşılamak), 27. Te’ennî (Dikkatli davranmak), 28. Müşâvere (Danışma), 29. Hazm (Basiretle hareket etmek),
30. Şecaat (Yiğitlik), 31. Gayret, 32. Siyaset, 33. Teyakkuz (Uyanıklık), 34. Firâset (Çabuk kavrayış), 35. Kitmân-ı Esrâr (Sırları saklamak),
36. İğtinâm-ı Fursat (Fırsatı kaçırmamak, fırsattan faydalanmak),
37. Riâyet-i Hukuk (Hakları gözetmek), 38. Sohbet-i Ahyâr (İyilerle görüşmek, arkadaşlık etmek), 39. Def‘-i Eşrâr (Kötülükleri ortadan kaldırmak), 40.
Terbiyet-i Hadem ü Haşem (Hizmet edenleri yetiştirmek, eğitmek).
Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin ahlâk konulu bu eseri genel manada çok rağbet
görmüş ve birçok dile çevrilmiştir. Kâtip Çelebi, Ahlâk-ı Muhsinî’nin Doğu
dillerinde muteber ve elden ele dolaşan bir kitap olduğunu ifade eder.180 Eser
özellikle Hindistan’da çok beğenilmiş, İngiliz egemenliği döneminde yüksek
öğretimin ders müfredatı kapsamında okutulmuştur.181 Ebu Muhammed Hasan b. Rûzbihân-ı Şîrâzî Ahlâk-ı Şemsî (veya Ahlâk-ı Şemsiyye) adıyla esere bir
nazîre yazıp Şemseddin Muhammed Kurd’a ithaf etmiş; fakat adı geçen kitap
Kâşifî’nin eseri kadar rağbet görmemiştir. Ahlâk-ı Muhsinî ilk olarak 1809
179 İmamoğlu, age., s. XIV-XV; Şahinoğlu, agmd., s. 17.
180 Kâtip Çelebi, age., s. 81.
181 G.M. Wickens, “Aklaq-E Mohseni,” Encyclopædia Iranica, http://www.iranicaonline.org/articles/
aklaq-e-mohseni-less-commonly-known-as-jawaher-al-asrar-an-ostensibly-serious-treatise-on-ethics-by-the-prolific-pro.
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yılında Hindistan’ın Kalküta şehrinde basılmıştır. Daha sonra yine Hindistan,
Lakna’da 1293/1877 yılında basılmıştır.
Ahlâk-ı Muhsinî tarihçi Âgehî Muhammed Rıza (ö. 1874) tarafından Doğu Türkçesine çevrilmiştir. Hüseyin Vâiz’in bu eseri Avrupalı müsteşriklerin
ilgisini çekmiş, belli başlı Batı dillerine kısmen tercüme edilmiştir.182 İlk kez
İngilizceye H.G. Keene tarafından 1850 yılında çevrilmiş,183 aynı eser 1867
yılında Londra’da da basılmıştır.184 Çeşitli ülkelerin kütüphanelerinde yazma
nüshası bulunan eserin Hindistan’da taş basması yapılmıştır.185 Eser üzerine
1949 yılında Tahran’da yapılmış ilmî bir neşir vardır.186 Önemli bir ahlâk kitabı olan ve aynı zamanda bir siyasetnâme özelliği taşıyan bu eser, Türkçeye
farklı dönemlerde birçok kez tercüme edilmiştir.
Yukarıda bahsedildiği gibi genel siyasetnâme türüne giren eserde siyaset sanatı dâhil ibadet, yaratılış ve adalet gibi konular işlenir. Ahlâk-ı Muhsinî’de ideal bir yöneticide olması gereken ahlâkî vasıflar kırk olarak kabul edilmiştir. Bu
değerlerin bir kısmı hükümdarla Allah arasında, bir kısmı da halkla hükümdar
arasındadır. Bundan dolayı müellif eserini kırk bâba taksim etmiştir.187 Eser Fars
ahlâk edebiyatının geç Ortaçağ dönemini temsil eden kodlara sahiptir.188
Ağdalı bir dilden uzak olan eserde yazarın üslûbu zarif ve güzel, mevzuları
ifadede akıcıdır. Her bir kavram önce terim olarak izah edilmiş, daha sonra konuyla ilgili âyet ve hadislere yer verilmiştir. Eserde ele alınan kavramlar açıklanırken mevzuyla ilgili hikâyelere yer verilmiş, bu şekilde tahkiyeli anlatım tercih edilmiştir. Özellikle kıssalardaki şahıslar İslâm büyükleri veya Arap ve Fars
edebiyatında önemli kabul edilen kişilerdir. Eser, böylece Sultan Baykara’nın
oğlu Ebu’l-Muhsin’in ahlâklı ve iyi bir yönetici olması için adeta danışmanlık
vazifesinde bulunmuştur.189
182 Arnold, agmd., s. 413.
183 Bk. H.G. Keene, Akhlāķ-ı Muĥsinį or The Morals of The Benefıcent Literally Translated From the Persian of
Husain Vāiz Kāshifį, Hertford (Austin), 1850.
184 H.G. Keene, Akhlāķ-ı Muĥsinį or The Morals of The Benefıcent, London 1867.
185 Hüseyin Vâiz Kaşifi, Ahlak-ı Muhsini, Bombay 1300.
186 Şahinoğlu, agmd., s. 17.
187 Hüseyin Vâiz-i Kaşifi, Ahlak-ı Muhsini, Bombay 1300, s. 6-7; İmamoğlu, s. XIII.
188 Ayrıntılı bilgi için bk. Maria Eva Subtelny, “A Late Medieval Persian Summa on Ethics: Kâşifî‘s Ahlâq-ı
Muhsinî,” Iranian Studies, Volume 36, Number 4, December 2003, s. 601-614; Wickens, G.M., “Akhlaq-e Mohseni,” In Encyclopedia Iranica, edited by Ehsan Yarshater, Volume 1/7, December 15, 1984,
s. 724-25.
189 Subtelny, agm., s. 602.
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Bu eserin diğer bir özelliği, Timurlular idaresindeki İslâm devletlerinde
kamu düzenini koruma ve denetlemekle görevli teşkilatta muhtesibin varlığını
desteklemesidir. Eserde muhtesip, toplum hayatında İslâmî kurallara uygunluğun teminatı olarak görülür. Yazara göre dinî hükümleri icra etmek isteyen
her sultan yeryüzünde Allah’ın gölgesidir; ancak şeriatın ve ahkâmın uygulanması için ülkenin her tarafına muhtesipler görevlendirilmelidir. Muhtesipler
dinde sebatkâr ve hamiyetperver olmalı, iffet, takvâ, emanet, doğruluk ve tokgözlülük vasıflarını taşımalıdır.190
Hüseyin Vâiz-i Kâşifî, eserin adının Ahlâk-ı Muhsinî olduğunu gösteren ve
900 yılında tamamladığını belirten şu beyitle kitabına son vermiştir:
ق

א

ا

ق

אر

ا

Yukarıdaki beyitte
 ا قibaresindeki harflerin ebced hesabındaki
sayı değerleri toplandığında eserin yazım yılı olan 900/1494-95 senesine tekabül eder.
Yukarıda bahsedildiği gibi Ahlâk-ı Muhsinî ahlâk kitapları arasında birçok
dile tercüme edilen ve rağbet gören bir eserdir. Hüseyin Vâiz-i Kâşifî tarafından kaleme alınan Ahlâk-ı Muhsinî’nin Anadolu sahasındaki tercüme süreci
XVI. asırdan başlayıp XX. yüzyıla kadar devam etmiştir. Aşağıda Ahlâk-ı Muhsinî’nin Türkçe tercümeleri hakkında sırasıyla bilgi verilmiştir.
Ahlâk-ı Muhsinî’nin Türkçe Tercümeleri
Firâkî Abdurrahman Çelebi’nin Terceme-i Ahlâk-ı Muhsinî’si
Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin Ahlâk-ı Muhsinî isimli eserinin edebiyatımızdaki
ilk tercümesi, Kütahya’da Firâkî Abdurrahman Çelebi tarafından yapılmıştır.
Firâkî’nin asıl adı Abdurrahman’dır. Zeyniye tarikati şeyhlerinden Kütahyalı bir zatın oğludur. İyi bir eğitim alan Firâkî medrese öğrenimini tamamladıktan sonra babasının isteği üzerine memleketine dönmüş ve orada
vâizlik yapmıştır. Âşık Çelebi onun için, “Kürsî’de Hüseyn Vâiz’dir, nazmda Asmaî ve Câhız’dır.”191 der. Şehzade Bayezid Kütahya’da Firâkî’nin vaazını beğenmiş ve ona caize vermiştir. Firâkî’nin ölüm tarihi ile ilgili olarak
190 Cengiz Kallek, “Hisbe”, DİA, c. 18, İstanbul 1998, s. 141.
191 Âşık Çelebi, Âşık Çelebi, Meşâirü’ş-Şuarâ (İnceleme-Metin), haz. Filiz Kılıç, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, İstanbul 2010, s. 1154.
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kaynaklarda muhtelif tarihler zikredilmiştir. Hasan Çelebi ve Riyâzî 988/
1580-81,192 Gelibolulu Âlî 990/1582-83,193 Müstakimzâde ve Kafzâde Fâizî
993/1585,194 Bursalı Tahir 983/1575-76,195 senelerini göstermişlerdir. Yazarın Terceme-i Ahlâk-ı Muhsinî,196 Kırk Sual,197 ve 5.000 beyitlik manzum bir
tarih olan Sa‘âdetnâme’si198 vardır.199 Âşık Çelebi, ayrıca onun Letâîf’inden
bahseder.200
Firâkî, Ahlâk-ı Muhsinî tercümesini 1550 yılında tamamlamış ve o dönemde Kütahya’da bulunan Şehzade Bayezid’e sunmuştur. Müellif eserin giriş kısmına çeşitli manzum ilâvelerde bulunmuştur. Bu bölümünde Şehzade Bayezid
için yazılan bir kaside mevcuttur.
Yazar bu önemli eserden toplumun genelinin faydalanması gerektiği düşüncesiyle Ahlâk-ı Muhsinî’yi tercüme ettiğini şu cümlelerle ifade eder:
“... Ǿilm-i aħlākuñ vāķıfı Mįr Ĥüseyn VāǾiž-i Kāşifį ĥażretlerinüñ yevmen
mine’l-eyyām Lālā Pāşā-yı lüǿlüǿ-kelām elinden Aħlāķ-ı Muĥsinį nām bir
kitāb-ı pür-nikāt-ı muĥteviyyü’l-āŝār ve’l-āyāt Ǿucūbe-i zamān ve maĥbūbe-i devrānları vāśıl olup ol kitāb-ı şāfį-cevābuñ ǾAcemiyyü’l-lisān olduġından nefǾ-i Ǿāmme ve intifāǾ-ı tāmmesi olduġı ecilden āyįne-i żamįr-i şāhį ve
mirǿāt-ı mücellā-yı ħāŧır-ı pādişāhįde müşāhede-i śabūr istidǾā-yı terceme
ĥāśıl oldı. Ol maĥbūb-ı ǾAcemį’nüñ Rumiyāne libāsla pįrāste vü Türkį etvārla ārāste olması maŧlūb idügine fi’l-cümle işāret-i pür-beşāret-i vezįr-i
śāǿibü’r-reǿy ü śāĥibü’t-tedbįr olduķda terceme-i kitāb-ı müsteŧābı taĥrįre
şürūǾ olındı.”201

192 Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu‘arâ (Tenkitli Metin B), haz. Aysun Sungurhan, Kültür Bakanlığı
e-kitap, s. 158; Riyâzî, Riyâzu’ş-Şu‘arâ, haz. Namık Açıkgöz, Kültür Bakanlığı e-kitap, s. 255.
193 Mustafa İsen (haz.), Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı, AKM Yayınları, Ankara 1994, s. 253.
194 Müstakim-zâde Süleyman Sa’deddin, Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb, Kültür Bakanlığı
Yayınları, Ankara 2000, s. 337; Kaf-zâde Fâizî, Zübdetü’l-Eş‘âr, haz. Bekir Kayabaşı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya 1997, s. 438.
195 Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. II, haz. Cemal Kurnaz-Mustafa Tatçı, Bizim Büro Yayınları,
Ankara 2009, s. 363.
196 Bk. Mehmet Avçin, Terceme-i Ahlâk-ı Muhsînî (1b – 99a) (İnceleme – Metin), Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya 2011.
197 Komisyon, “Firâkî”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, c. 3, Dergâh Yayınları, İstanbul 1979, s. 237.
198 Bk. Şaban Er, Se’âdetnâme Yavuz Sultan Selîm Han ve Kanûnî Sultan Süleyman Han’ın Gazâları, Kütahyalı
Firâkî Abdurrahman Çelebi, Kutup Yıldızı Yayınları, İstanbul 2013.
199 Ahdî, Gülşenü’ş-Şuarâ, haz. Süleyman Solmaz, AKMB Yayınları, Ankara 2005, s. 468-69; Âşık Çelebi, age., s.
1153-1158; Riyâzî, age., s. 255; İsen, age., s. 253; Kınalızâde Hasan Çelebi, age., s. 157-58; Bursalı Mehmed
Tâhir, age., s. 363; Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî, c. II, haz. Cemal Kurnaz-Mustafa Tatçı, Bizim Büro Yayınları,
Ankara 2001, s. 760.
200 Âşık Çelebi, age., s. 1154.
201 Firâkî, Terceme-i Ahlâk-ı Muhsinî, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, TY 3773, vr. 10a-10b.
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Firâkî’nin esere bazı küçük ilâveleri de olmuştur. “Sehavet” bâbında Şehzade Bayezid’in cömert oluşundan bahsetmiş; “Firaset” bölümünde Hamdullah
Hamdî’nin Kıyafetnâmesi’nden faydalanmıştır. Eserin sonunda da müellifin
yazdığı Kalem Kasidesi bulunmaktadır.202 Ayrıca bâblara bazı beyitler ilâve etmiştir.
Firâkî eserini kaleme alırken genel olarak süslü bir dil kullanmamış, orta
nesri tercih etmiştir. Eserin dili giriş bölümünde özellikle de Şehzade Bayezid’in övgüsünün yapıldığı kısımlarda süslü nesre yaklaşmıştır. Müellif, deyim
ve atasözlerine sıkça yer vermiştir.203 Firâkî’nin bu eseri Anadolu sahasında
yazılan ilk Ahlâk-ı Muhsinî tercümesi olması bakımından önemlidir.204
Azmî Pîr Mehmed’in Enîsü’l-Ârifîn’i
Bu eser, çalışmamızın esasını oluşturduğu için üçüncü bölümde ayrıntılı
olarak incelenmiştir.
Ebulfazl Mehmed Defterî’nin Terceme-i Ahlâk-ı Muhsinî’si
Ahlâk-ı Muhsinî’nin Türkçe tercümelerinden biri de Ebulfazl Mehmed
Defterî tarafından yapılmıştır.
Asıl adı Mehmed olan Ebulfazl, Tevârîh-i Âl-i Osmân yazarı İdris-i Bitlisî’nin oğludur. Zekâsının kuvveti ile tanınan Ebulfazl bir süre Bursa Sultâniye Medresesi müderrisi Kâdî-i Bağdâdî’nin muîdi olmuş; daha sonra Semendire, Rudnik, Yenişehir ve Manisa gibi şehirlerde kadılık vazifelerinde bulunmuştur. Hama, Humus ve Karaman’ın tahririni yapmış ve yaptığı hizmetlerin
beğenilmesi sonucunda Anadolu defterdarlığına getirilmiştir. Yazara “Defterî”
nisbesi bu görevinden dolayı verilmiştir. 1554 yılında Mimar Sinan’a bir cami, bir mektep ve kendisi için bir türbe yaptırmıştır.205 Müellif, 982/1574-75
yılında hac yolcuğu için gittiği Şam’da vefat etmiştir. Burada vefat ettiği için
yaptırdığı türbeye defnedilememiştir.
202 Avçin, agt., s. 93-95.
203 Avçin, agt., s. 95-97.
204 Eserin tespit edilen beş nüshası şunlardır: Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Reşid Efendi Bölümü, Nr. 1077;
Topkapı Müzesi Saray Kütüphanesi, Revan Bölümü, Nr. 393; İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Nr. TY 3773; Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Kütüphanesi, Nr. 27596; Mısır Milli
Kütüphanesi, Tasavvufı Türkî, Nr. 21 (Bk. Mısır Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu, c. I, s. 166).
205 Bk. Ahmet Nezih Galitekin, Hadîkatü’l-Cevâmi‘ İstanbul Câmileri ve Diğer Dînî-Sivil Mimârî Yapılar Ayvansarâyî Hüseyin Efendi Alî Sâtı Efendi Süleymân Besîm Efendi, İşaret Yayınları, İstanbul 2001, s. 463-465.
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Velûd bir yazar olan Defterî, tasavvufa ve edebiyata dair birçok eser
kaleme almıştır. Müellifin başlıca eserleri şunlardır: Zeyl-i Heşt Bihişt,
Selimşâhnâme, Dîvân, Târîh-i Ebulfazl, Kısas-ı Enbiyâ, Cerîde-i Âsâr ve
Harîde-i Ahbâr, Terceme-i Tefsîr-i Hüseyin Vâiz, Terceme-i Hulâsâ-i Târîh-i
Vassâf, Terceme-i Tefsîr-i Mevâhibü’l-Aliyye, Medâricü’l-İ‘tikâd fî Tercemeti
Menâhici’l-İbâd. Müellif ayrıca Hâfız-ı Şîrâzî’nin dîvânına nazîre yazmıştır.206 Ebulfazl Mehmed’in kaleme aldığı önemli eserlerden biri de Terceme-i Ahlâk-ı Muhsinî’dir.
Defterî’nin anlattığına göre, Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin Ahlâk-ı Muhsinî
isimli eseri Anadolu’da tanınmış; fakat eserin dili Farsça olduğu için halkın
geneli bu kitaptan istifade edememiştir. Ebulfazl Mehmed’den Ahlâk-ı Muhsinî’nin Türkçeye tercüme edilmesi istenmiştir. Yazar, ilk önce bu eseri çeviremeyeceğini söylese de özellikle devlet erkânından birinin ısrarı üzerine kitabı
tercüme etmiştir. Yazar, eseri çevirmekteki maksadının hikâyeleri anlatmak ve
ibareleri öğretmek olduğunu söyler. Bunun için kitabın aslında yer alan metni
süslemek ve sanatı göstermek amacıyla söylenen Farsça beyitleri nakletmemiş;
bazen manayı ifade etmekle yetinmiştir. Ebulfazl bu durumu eserinde şu cümlelerle belirtir:207
“... ħuśūśā ķıdvet-i müfessirįn ve zübdetü’l-müzekkirįn Mevlānā Şeyħ Ĥüseyin el-Kāşifį raĥimehu’llāh taĥt-nişįn-i ĥıŧŧa-i Ħorāsān olan Sulŧān Ĥüseyin Bayķara evlādından olan Şāhzāde Mįr Ebū’l-Ĥasan ismine tavśįf itdügi Aħlāķ-ı Muĥsinį’yle müsemmā kitāb sāǿir kütüb-i aħlāķdan muǿaħħar
vāķiǾ olup ve leŧāǿif-i ĥikāyāt u žarāǿif-i vāķıǾātı cāmiǾ olmaġın ... ve egerçi
bu diyār-ı maǾdelet-rüsūm memālik-i Rūm mevālįsi vü ahālįsi el-ĥāmdü
li’llāh cemįǾ-i elsinenüñ esfārı muŧālaǾasına ķādirlerdir. Fe-emmā baǾż-ı evsāŧu’n-nās zebān-ı Fārisįyle tamāmca istįnāsları olmaduġı cihetden ol risāle-i aħlāķ terceme-i Türkįyle mütercem olmasını maķśūd idindiler ve bu
eķall-i enām ve taķbįl-i enāmil-i Ǿulemāǿ-yı eyyāmla müfteħir ve muĥaśśılu’l-merām olan turāb-ı aķdāmu’l-fużalāu’l-kirām Ebu’l-fażl Muĥammed
bin İdrįs efāżılu’llāh Ǿalā uśūlihi min füyūż-i Ǿālemi’t-taķdįm bu murāduñ
itmāmına ilzām u ibrām ķıldılar... Ol müǿellif-i Ǿazįzüñ rūĥ-ı pür-fütūĥından istimdād u isticāzeden śoñra neyle’l-istiĥlābu’ŝ-ŝevāb ol nüsħa-i
kitāb dįbācesinden iftitāĥ olındı ve memdūĥuñ elķābı vü ismi tercemesi
206 Ahdî, age., s. 117-118; Kınalızâde, age., s. 751-754; Hadâ’iku’l-Hakâ’ik fî Tekmileti’ş-Şakâ’ik Nev‘îzâde
Atâyî’nin Şakâ’ik Zeyli, haz. Suat Donuk, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Yayınları, İstanbul 2017, s. 651653; Bursalı Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 3, s. 8-9; Nail Tuman, s. 775; Âşık Çelebi, s. 1188-1192; Abdülkadir Özcan, “Ebü’l-Fazl Mehmed Efendi”, DİA, c. 10, İstanbul 1994, s. 356-357.
207 Aynî, age., s. 207; Ebulfazl Defterî, Terceme-i Ahlâk-ı Muhsinî, Süleymaniye Ktp., Ayasofya, Nr. 2828, vr.
2b-3a.
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mābeyninde ŧayy olınup maķśūda şürūǾ olunduġı maĥalden ibtidā eylemek iħtiśār-ı ġaraża aśvab görüldi. Ve bu tercemede aśıl nüsħada tarśįǾ-i
mübhemį içün įrād olınan Fārisį ebyāt tercemesi ve vezn ü riǾāyeti lüzūm-ı
mā-lā-yelzem ķabįlinden edį ve li-hāźā āgāhį nažm u ebyāt tercemesinde
beyān-ı feĥvā-y-ıla iktifā olınmaġla neŝrde daħi lāzım geldi. Zįrā Ǿarż-ı aślį
tefhįm-i ĥikāyet ve taǾlįm-i Ǿibāretdür.”208

Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’den birkaç eser tercüme eden Ebulfazl Mehmed bu
eserini Türkçeye aktarırken süslü bir üslûptan uzak durmuş, daha çok sade ve
orta nesri tercih etmiştir.209
Rıdvan b. Abdülmennân’ın Terceme-i Ahlâk-ı Muhsinî’si
Anadolu sahasındaki Ahlâk-ı Muhsinî tercümelerinden bir diğeri de
Rıdvan b. Abdülmennân tarafından yapılmıştır. Müellif hakkında kaynaklarda fazla bir bilgiye rastlanmamıştır. Nerede ve ne zaman doğduğu
bilinmeyen Rıdvan b. Abdülmennân Enderunludur. Çeşnigir başı olup
982/1575 yılında gurebâ-yı yesâr ağası, kısa bir süre sonra ulûfeciyân-ı
yemîn ağası olmuştur. Müellifin vefat tarihi hakkında herhangi bir bilgiye
ulaşılamamıştır.210
Yazar, Ahlâk-ı Muhsinî tercümesini 1574’ten sonra Sultan II. Selim’in
kızı İsmihan Sultan’ın isteği üzerine kaleme almıştır. Bazı bilgiler eserin
yazım tarihi ile ilgili fikir vermektedir. İlk olarak metnin giriş bölümünde
III. Murad’ın ismi anılmıştır. III. Murad 22 Aralık 1574’te tahta çıkmıştır.
Ayrıca Terceme-i Ahlâk-ı Muhsinî’nin “Hâtime” bölümünde eseri tercüme
etmeye başladığı zaman gurebâ ağalığına getirildiğini ve kısa bir zaman
sonra eseri tam bitirmeden ulûfeciyân-ı yemîn ağalığına görevlendirildiğini
bildirmektedir.211 Gurebâ ağalığına 1575 yılında getirilen Rıdvan b. Abdülmennân’ın eserini 1575 veya 1576 yılında tamamlamış olması kuvvetle
muhtemeldir.

208 Süleymaniye Ktp., Ayasofya, Nr. 2828, vr. 2b-3a.
209 Bu eserin bazı yazma nüshaları şunlardır: Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Ayasofya, Nr. 2828; Topkapı
Müzesi Saray Kütüphanesi, Hazine, Nr. 347; Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Fatih, Nr. 3468; Mısır Milli
Kütüphanesi, Ahlâk-ı Türkî, Nr. 1 (Bk. Mısır Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu, c. I, s. 166).
210 Mehmet İpşirli, Selânikî Tarihi, c. 1, TTK Yayınları, Ankara 1999, s. 103; Mehmet Süreyya, Sicill-i Osmanî, c. 5, haz. Nuri Akbayar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1996, s. 1387.
211 Rıdvan b. Abdülmennân, Terceme-i Ahlâk-ı Muhsinî, Milli Kütüphane, 60 Hk 40, vr. 175a.
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Rıdvan b. Abdülmennân bu eseri kaleme alma sebebini izah ederken bazı
hususlara dikkat çeker: Ahlâk-ı Muhsinî’nin ahlâk kitapları arasında meşhur
olduğunu ve padişahlara lazım olan önemli sıfatların bu eserde bulunduğunu
belirtir. Fakat eser Farsça olduğu için bu dili bilmeyenlerin Ahlâk-ı Muhsinî
ile bir münasebet kuramayacaklarını ve eserdeki güzelliklerden istifade edemeyeceklerini belirtir. Temelde aslına daha uygun, kolay ve anlaşılır bir tercüme
yapmak istediğini şu ifadelerle belirtir:
“... Aħlāķ-ı Muhsinį ile müsemmā olan kitāb niçe dürer-i taĥķįķāta ve
güher-i tedķįķāta şāmildür ve selāŧįn-i nāmdārlara lāzım olan mühimmāt
u sıfāta cāmiǾdür. Ve žarāǿif-i ĥikāyāta ve leŧāǿif-i vāķıǾāta müştemil olmaġla
ķulūb u ŧıbāǾda cāygįr ve cümle aħlāķ kitāblarından zamānda meşhūr-peźįr
olmışdur. Lįkin zebān-ı Fāris ile tamāmca münāsebeti olmayanlar dürer-i
fevāǿidinden ve ġurer-i mezāǿidinden behremend olmadıķları cihetden
śāhibetü’l-ħayrāt ve rābıtatü’l-ĥasenāt el-mevśūfetü bi-ekārimi’l-aħlāķ ve
eĥāsinü’ś-śıfāt RābiǾatü’z-zamān ve Fāŧımatü’d-devrān netįce-i āl-i ǾOŝmān
aǾnį bihā Ħażret-i İsmiħān Sulŧān binti Sulŧān Selįm Ħān edāma’llāhu saǾādetehā ve iķbālehā ilā intihāi’z-zamān ve bevvāǿe ābāǿehā aǾlā ġurefi’l-cinān
ol kitābuñ terceme olmasını bu bende-i ĥaķįr el-mültecį-i ilā raĥmeti
Rabbihi’l-müsteǾān Rıđvān bin ǾAbdü’l-mennān bendelerine fermān olunmaġın emr-i Ǿāliyelerine imtiŝāl olundı... ”212

Yazar, Ahlâk-ı Muhsinî’yi dibace kısmından başlayarak tercüme etmiştir.
Eseri Türkçeye aktarırken arkaik kelimelerden ve süslü ifadeler kullanmaktan
kaçınmış, sade bir dili tercih etmiştir.
Müellif, “Hâtime” bölümünde bu eseri Azmî Pîr Mehmed’in de tercüme
ettiğini; fakat onun eserinde fesahat ve belagatin muğlak olduğunu ve herkesin bundan anlam çıkaramayacağını şu ifadelerle dile getirmiştir:
“... ve mevālį-i Ǿižāmdan niçe kimesneler teǿlįf-i kitāba ŧālib ve ĥüsn-i
ħiŧāba rāġıb olup bu risālenüñ meymenet-i cihet içün işbu kitābı meǿħāź
idinmişlerdür. Cümleden birisi, faħru’l-Ǿulemā Mevlānā ǾAzmį Efendi Enįsü’l-ǾĀrifįn adlu risāle teǿlįf idüp bu sülūka sālik olmışdur; ammā
ŧarįķ-i mecmaǾı iħtiyār idüp bu kitābuñ baǾżı kelām-ı dürer-bārını iķtiśār
idüp terk eylemişdir ve yādında olan eĥādiŝ-i Nebeviyye’den ve kelimāt-ı
ekābirden ve ebyāt-ı eşǾār-ı şuǾarādan münāsebetle getirüp tesvįd ü taĥrįr
eylemişdür. Lįkin feśāĥat u belāġati muġlak maǾnā üzerine olmaġın herkes anuñ istiħrācına mālik ü ķādir degüldür.”213

212 Rıdvan b. Abdülmennân, Terceme-i Ahlâk-ı Muhsinî, vr. 3a-3b.
213 Rıdvan b. Abdülmennân, Terceme-i Ahlâk-ı Muhsinî, vr. 175b.
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Rıdvan b. Abdülmennân’ın aslına riayet ederek yaptığı tercümenin iki nüshası tespit edilmiştir.214
Hocazâde Abdülazîz’in Ahlâk-ı Sultan Ahmedî’si
Hocazâde Abdülazîz Efendi (ö. 1027/1618) Ahlâk-ı Muhsinî’yi Ahlâk-ı
Sultan Ahmedî ismiyle tercüme etmiştir.
Sultan III. Murad’ın hocası Şeyhülislâm ve tarihçi Hoca Sâdeddin Efendi’nin oğlu olan Abdülazîz 983/1575 yılında dünyaya gelmiştir. Babasından
tahsil gören Abdülazîz Efendi mülâzım olduktan sonra babasının nüfûzunun da
yardımıyla birçok medresede müderrislik vazifelerinde bulunmuştur. Abdülazîz
Efendi 1602 yılında Bursa kadılığına, bir yıl sonra Galata kadılığına, 1604 yılında İstanbul kadılığına, 1606 yılında da Anadolu Kazaskerliği’ne atanmıştır.
1608 yılında bu vazifesinden alınmış, Rumeli Kazaskeri olmuştur. 1618 yılında
yakalandığı siroz hastalığından vefat etmiştir. Edebiyatta inşâ sahasındaki eserleriyle tanınan Abdülazîz Efendi’nin ayrıca şiirleri, mektup, takriz ve reddiye
türünden kısa yazıları bulunmaktadır.215 Hocazâde’nin Farsçadan Türkçeye tercüme olan üç eseri vardır. Bunlar Ahlâk-ı Muhsinî tercümesi olan Ahlâk-ı Sultan
Ahmedî, Miftâhu’s-Sa’âde fî Kavâ’îdi’s-Siyâde tercümesi ve Gül-i Sad-Berg isimli
Hz. Ali’nin yüz sözünün tercümesidir.216
Hocazâde Abdülazîz, Sultan I. Ahmed’in emri üzerine 1612 yılında Ahlâk-ı Muhsinî’yi Ahlâk-ı Sultan Ahmedî adıyla çevirmiştir. Hükümdar, Hacı
Mustafa Ağa isminde bir zatın vasıtasıyla Hocazâde’den kendi adına Ahlâk-ı
Muhsinî’yi tercüme etmesini istemiştir. I. Ahmed, Farsça bilmeyenlerin de bu
eserden faydalanması ve istifade etmesi için Ahlâk-ı Muhsinî’nin herkesin anlayabileceği bir dille yeniden tercüme edilmesini gerekli görmüştür. Sultan,
ayrıca bu kitapta kendi ahlâkının da anlatılmasını arzu etmiştir. Hocazâde bu
durumu şu ifadelerle aktarmıştır:
“... Mir Ĥüseyin Kāşifį (...) düstūr-ı esāŧįn-i selāŧįn-i mekremet-āyįn olmaġ içün Ǿilm-i aħlāķda taśnįf ve teǿlįf itdügi kitāb-ı laŧįf -ki nāmı Aħlāķ-ı
Muĥsinį ve ħalķ-ı cihān meddāĥ u muĥassinidür- vech-i dil-firįb üzre
tertįb ve ķırķ bāb üzre tebvįb idüp tehźįb-i aħlāķ-ı rediyye ve tezkiye-i
nüfūs-ı ābiye içün niçe erbaǾįn çekmiş sāĥa-i ķalbine toħm-ı fevz ü felāĥ
ekmiş bir mürşid-i mükemmel-i mükemmil ve bir Ǿazįz-i śāf-dildür ki
214 Bk. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, Nr. 980; Milli Kütüphane, 60 Hk 40.
215 Âdem Ceyhan, Hazret-i Ali’nin Yüz Sözü Gül-i Sad-berg, Buhara Yayınları, İstanbul 2011, s. 37-62.
216 Eserleri için bk. Ceyhan, age., s. 64-132.
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envār-ı āfitāb-ı Ǿālem-gįrinden żamāǿir-i ehl-i baśāǿir müstenįr olup Ǿāmme-i Ǿulemā vü kāffe-i fużalā ĥüsn-i esālib ü cezālet-i terākįbinde müttefiklerdür. Lākin zebān-ı Fārsį üzre olmaġla meydān-ı Fürs’ün fārisi
ve zebān-ı derįnüñ mümārisi olmayanlara ol devĥa-i Ǿulyādan ictināǿ-ı
ŝimārı müteǾassir ve ekŝer-i ħalķ-ı Ǿālem ferāǿid-i mevāǾidinden ĥiśśedār
olmaķ müteǾaźźir olduġına bināǿen ol Ǿarūs-ı miskįn-niķābuñ fevāǿiĥ-i
aħlāķı revāyiĥ-i Gülistān gibi eŧrāf-ı cihānı tebħįr ve şemāǿim-i evśāfı
ŧable-i Ǿaŧŧar gibi meşāmm-ı müstenşıķān nesāǿim-i aħbār u āŝārı taǾŧįr
itmek içün inşāǿ-yı miyāne ve edāǿ-yı Rūmiyāne ile terceme olunup dįbāce-i zįbācesi nām-ı nāmį ve ism-i sāmįleri ile muǾanven ve beyān-ı
aħlāķ-ı kerįmeleri ile müşerref ü müzeyyen ola. İmtiŝālü’l-emrihi’l-Ǿālį
ol kitāb-ı müsteŧāb tercemesine ibtidā ve ا م א و دل
muķteżāsı
üzre ıŧnāb ü ishābdan ibā olunup ŧūŧį-i nāŧıķa ĥadįķa-i belāġat ü feśāĥatde şeker-ħā ve bülbül-i dil gülistān-ı leŧāfet ü żarāfetde ħoş-nevā oldı. Ol
dürc-i maǾārifde nice cevāhir ü ževāhir-i hiķmet derc ve nüķūd-ı pürsūd-ı nuśĥ u pend ħarc olınup Ǿunvān-ı śafā-nişānı ol pādişāh-ı Ǿālį-şānuñ elķāb-ı şeref-niśāblarıyla ārāste ve Ǿarūs-ı ŧarūsı ĥuliyy-i Ǿibārāt ve
zįver-i istiǾārāt-ı medāyiĥleri ile pįrāste olmaġla Aħlāķ-ı Sulŧān Aĥmedį
ile müsemmā ķılınup meclis-i sāmį ve maħfil-i girāmįlerine itĥāf ü ihdā
olındı.”217

Müellif eserinin giriş bölümünde sanatlı bir üslûp kullanmış, metin içerisinde
secilere yer vermiştir. Ayrıca yazar birebir tercüme yoluna gitmemiş, metne bazı
ilâvelerde bulunmuştur.218 Hocazâde’nin bu eseri üzerine tezler yapılmıştır.219
Ömer Efendi’nin Terceme-i Ahlâk-ı Muhsinî’si
17. asırda kaleme alınan Ahlâk-ı Muhsinî tercümelerinden biri de “Mesnevî
şârihi” olarak bilinen Abdullah Bosnevî’nin babası Ömer Efendi tarafından Sultan II. Osman zamanında yapılmıştır.

217 Ceyhan, age., s. 78-79.
218 Dilek, agt., s. 51-52.
219 Ayrıntılı bilgi için bk. Hüseyin Altınpay, Hocazâde Abdülaziz Efendi Ahlâk-ı Muhsinî Tercümesi (Fatih Ktp.,
Nr. 3467, 1a-60b), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Manisa 2008; Osman Peker, Hocazâde Abdülaziz Efendi ve Ahlâk-ı Muhsinî Tercümesi (İnceleme-Metin vr.
61a-165b), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya
2010; Muhammet Dilek, Hocazâde Abdülaziz Efendi’nin Ahlâk-ı Muhsinî Tercümesi (Süleymaniye Ktp., Fatih,
Nr. 3467, vr. 166a-277b), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa 2014; Semra Çörekçi, A Tribute to Kingly Virtues of Sultan Ahmed I (r: 1603-1617): Hocazâde
Abdülaziz Efendi (d. 1618) and His Ahlak-ı Sultan Ahmedi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Şehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2012. Ayrıca Mehmet Ali Ayni, Türk Ahlakçıları isimli
eserinde Ahlâk-ı Sultan Ahmedî hakkında bilgiler vermiş ve bazı alıntılar yaparak eseri tanıtmıştır (Bk. Aynî,
s. 219-225).
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Ömer Efendi’nin hayatı hakkında eserin giriş kısmında Abdullah Bosnevî
olarak bilinen şairin babası olduğu bilgisi bulunmaktadır.220 Biyografik kaynaklarda Ömer Efendi hakkında herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. Eserin
1b varağında onun Eğri Kalesi komutanlarından olduğu ve 1031/1622 yılında vefat ettiği bilgisi bulunmaktadır. Ömer Efendi’nin Terceme-i Ahlâk-ı
Muhsinî ve Miftâhu’l-Kulûb isminde iki eseri vardır. Ayrıca Gazzâlî’nin Kimyâ-yı Saâdet’ini eksik bir şekilde tercüme etmiştir.221
Ahlâk-ı Muhsinî tercümesini 1621 yılında tamamlayan yazar, eserin giriş
kısmında dönemin padişahı Sultan II. Osman’a övgülerde bulunur. Yazar,
Ahlâk-ı Muhsinî’yi tercüme etme sebebi olarak kendisine dünyada ve âhirette
fayda sağlayacak bir eser neşretmek olduğunu belirtir. Ayrıca Ahlâk-ı Muhsinî’’nin dili Farsça olduğu için eseri Türkçeye çevirerek toplumun genelinin
faydalanmasını arzu etmiştir. Yazar bu hususu şu sözlerle ifade eder:
“... bu faķįrü’l-ĥaķįr el-muĥtācu ilā raĥmeti’llāhi’l-Meliki’l-ķadįr ķalįlü’l-biđāǾa ǾÖmerü’l-faķįr daħi bu sürūr u şādmānį ve Ǿazm-i dürüst ile duǾāgūy-ı devlet-ħāhįde iken bu ĥadįŝ-i şerįf maǾnāsı ħāŧır-gįr oldı... (3a) Pes
devlet-i dünyā-yı fānį saǾādet-i Ǿužmāǿ-yı bāķį ķatında lā-şeyǿ idügi ažharu
mine’ş-şems olduysa cihāndārlıķ umūrında dünyā vü Ǿuķbāya yarar aħlāķ-ı
sütūde vü evśāf-ı ĥamįdeden birķaç kelime evrāķ beyāna getürmek saǾādet-i
dāreyni müstelzim ħayır duǾādur diyüp risāle-i Aħlāķ-ı Muĥsinįn Fārisįden
lisān-ı Türkįye tebdįl ve tercemeye şürūǾ olundı; tā ki Fārisį bilmeyenler daħi
aħlāķ-ı menāfiǾinden bį-behre ķalmayup duǾā-yı ħayr ile yād ideler.”222

Müellif kitabı tercüme ederken ağdalı bir üslûptan kaçınmış, eserinde genel olarak orta ve sade nesri tercih etmiştir. Yazar kitabı aslına uygun çevirmeye dikkat etmiş, hatta bazı yerlerde zaman ve vaktin darlığından dolayı
220 Eserin ilk varağında yer alan Farsça derkenarda Ömer Efendi’nin oğlu hakkında şu bilgiler yer alır: “Onun
(Ömer Efendi) oğlu Abdullah ki -onun mahlası Abdî el-Bosnevî’dir- Mesnevî’nin 3. cildinin ve Cezîre-i
Mesnevî’nin şârihidir.” (Bk. Bosnevî Ömer Efendî, Terceme-i Ahlâk-ı Muhsinîn, Kütahya Vahidpaşa İl Halk
Ktp., 43 Va 717, vr. 1b.) Eserde verilen bu bilgilerden hareketle bahsedilen şahsın Abdullah Bosnevî olduğu anlaşılmaktadır. Abdullah Bosnevî’nin tam adı Abdullah Abdî b. Muhammed er-Rûmî el-Bayrâmî’dir.
Ayrıca onun Cezîre-i Mesnevî’yi şerh ettiği ve Mesnevî’den şerhler yaptığı bilinmektedir. Fakat ulaşabildiğimiz kaynaklarda babasının adı olarak Ömer ismine rastlanılmamış, Abdullah Bosnevî b. Muhammed veya
Abdullah Bosnevî b. Ahmed künyesi kaynaklarda zikredilmiştir. Bundan dolayı kesin bir hüküm ortaya
konulamamaktadır; ancak yeni bilgilerle teyit edildiği zaman net bir yargıya varılabilir. (Bk. Şeyhî Mehmed
Efendi, Vekâyiü’l-Fudalâ, c. 1, haz. Abdülkadir Özcan, Çağrı Yayınları, İstanbul 1989, s. 349; Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-Ârifin, c. 1, MEB Yayınları, İstanbul, s. 476; Bursalı Tahir, age., c. 1, s. 43; S. Nüzhet
Ergun, Türk Şairleri, c. 2, İstanbul 1936-45, s. 864-867; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, s. 61; Abdullah
Kartal, “Bursa’da Bosnalı Bir Melâmî Abdullah Bosnevî Hayatı, Eserleri ve Bir Kasidesi”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 6, sy. 6, 1994, s. 297-304.)
221 Bosnevî Ömer Efendî, Terceme-i Ahlâk-ı Muhsinîn, Kütahya Vahidpaşa İl Halk Ktp., 43 Va 717, vr. 1b.
222 Bosnevî Ömer Efendi, vr. 2b-3a.
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ihmalin ve gözden kaçmaların olabileceğini ifade etmiştir: “... ve her bābda
rivāyet ü hikāyetden şol nesne ki iķtiżā-yı vaķt ü zamāndur aña müsāmaĥat
gösterilmişdür.”223
Müellif, son bölümünde Farsça bir duaya yer vererek esere son verir.224
Osmanzâde Tâib’in Ahlâk-ı Ahmedî’si
Ahlâk-ı Muhsinî’nin 18. asır Anadolu sahasındaki Türkçe tercümesi Osmanzâde Tâib (ö. 1136/1724) tarafından yapılmıştır. Ahlâk-ı Ahmedî ismiyle
yapılan çeviri III. Ahmed’e sunulmuştur.
Asıl adı Ahmed olan Osmanzâde Tâib’in İstanbul’da 1070/1659-60 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Düzenli bir medrese tahsili görmüş ve
Şeyhülislâm Çatalcalı Ali Efendi’den mülâzım olmuştur. Babasının Cedide-i
Osman Efendi adıyla yaptırdığı ibtidâ-i hâric medresesinin ilk müderrisi oldu, daha sonra birçok medresede müderrislik vazifelerinde bulundu. Bir dönem Halep kadılığına getirilen şair bir yıl sonra bu görevinden azledildi. III.
Ahmed ve Vezîriâzam İbrâhim Paşa’nın takdirini kazanan Osmanzâde Tâib
“reis-i şâirân” olarak anılmıştır. 1724 yılında Mısır Valisi’ne yaptığı latife yüzünden zehirletilerek öldürülmüştür. Sıhhatâbâd, Ahmedü’l-Âsâr fî Tercemeti
Meşârikı’l-Envâr, Dîvân, Münşeât, Ahlâk-ı Ahmedî, Hulâsatü’l-Ahlâk, Telhîs-i
Mehâsinü’l-Edeb, Telhîsü’n-Nesâyih, Simâru’l-Esmâr, Hadîkatü’l-Mülûk, Hadikatü’l-Vüzera isimli eserleri vardır.225
Velûd bir yazar olan Osmanzâde, Ahlâk-ı Ahmedî isimli eserini 1121/170910 yılında kaleme almıştır. Osmanzâde bu eseri dönemin padişahı olan III.
Ahmed’e ithaf etmiş ve eserine de onun adını vermiştir. Yazar evinde uzlete
çekildiği sırada güzel ahlâka sahip olma amacı ve duasıyla ahlâk kitaplarıyla
iştigal eder ve insanların faydalanacağı bir eser kaleme almak ister. Hüseyin
Vâiz-i Kâşifî’nin hikmet dolu eserini bazı kısımlarını tayyederek bâbların özü223 Bosnevî Ömer Efendi, vr. 4a.
224 Eserin tespit edilen iki nüshası şunlardır: Kütahya Vahid Paşa İl Halk Kütüphanesi, 43 Va 717; İstanbul
Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, TY 6298.
225 Bk. Şeyhî Mehmed Efendi, Vekayiü’l-Fudalâ, c. II-III, haz. Abdülkadir Özcan, Çağrı Yayınları, İstanbul 1989, s. 562-564; Pervin Çapan, Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî (Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks), AKMB Yayınları, Ankara 2005, s. 114-124; Rıza Oğraş, Esad Mehmed
Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u, Kültür Bakanlığı e-kitap, s. 79-91, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf.pdf?0; Bursalı Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. II, s. 116-17; Abdülkadir Özcan, “Osmanzâde Ahmed Tâib”, DİA, c. 34, İstanbul 2007, s. 2-4.
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nü vermek amacıyla tercümeye başlar. Müellif, bu durumu şu ifadelerle dile
getirir:
“... ülfet ü muǾāşeret-i iħvān u ħullāndan dāmen-çįn ve gūşe-i kāşāne vü ħāne-i vįrānede mütevārį ve Ǿuzlet-güzįn olup iktisāb-ı ħıśāl-ı sütūde ve iltizām-ı
fiǾāl-i pesendįde dāǾiyesiyle kütüb-i aħlāķa iştiġāl olınduķda mįzān-ı ķıyāmetde aħlāķ-ı ĥasene-i aǾmāl birden maķdem-i sencįde olacaġı müteǾayyen ve
taĥśįl ü iktisābı Ǿāmme-i enāma mertebe-i vücūbda idügi bir feĥvā-yı fermān-ı
ا א قا
mütebeyyin olmaġın ħulāśa-i aħlāķ zebān-ı Türkį ile silk-i
beyāna keşįde ķılınmaķ irāde ve istiśvāb olındı... Ħaŧįb-i minber-i feśāĥat
vāǾiž-i kürsį-i belāġat ve śāf-ı inşāǿ-yı ĥaķāǿiķ keşşāf-ı rumūz-ı deķāǿiķ Mevlānā Ĥüseyin Kāşifį Ǿāmilehu’llāhi bi-luŧfihi’l-ħafį ĥażretlerinüñ teǿlif buyurduķları kitāb-ı şerįf ve nüsħa-i laŧįf kütüb-i aħlāķuñ meǿāl ü mezāyāsın
evcez-i Ǿibārāt ve aĥsen-i taǾbįrāt ile cāmiǾ ve ĥikāyāt-ı ĥikmet-āyāt u neśāyiĥ-i saǾādet-ġāyātı serįǾü’t-teǿŝįr ve keŝįrü’l-menāfiǾ oldıġı ecilden taśmįmen li-nefǾihi elfāž-ı yesįre ile tercemeye ictirā ve tertįb-i ebvāb ve tesmiye-i
kitābda iŝr-i muśannife iķtidā ve ħavfen mine’l-ıŧnāb muvāfıķu’l-meżāmįn
olan aħbār u āŝār ŧayy ve ħulāśa-i mā-fi’l-bān ile iktifā olundı.”226

Yukarıda da anlaşılacağı üzere Osmanzâde Tâib, Ahlâk-ı Muhsinî’yi muhtasar olarak tercüme etmiştir. Bu eseri Türçeye aktarırken anlaşılması kolay
kelimeler ve sade bir üslûp kullanmak istemişse de dili daha çok orta nesre
yakındır. Eserde Arapça ve Farsça manzum kısımlar ve tamlamalar fazladır.
Ayrıca müellifin üslûbundan iyi bir münşî ve şair olduğu anlaşılmaktadır.
Osmanzâde Tâib, giriş bölümünde yazdığı bir manzumede eserin yazım
tarihini bildirmektedir:
Tārįħidür iżāfe ile ism-i pākine
Dįbāce-i mekārim-i Aħlāk-ı Aĥmedį227
Bu beytin son dizesi tarih mısraıdır. Harflerin sayı değerleri toplandığında
eserin yazım yılı olan 1121/1709-10 tarihine ulaşılmaktadır. Eser 1256/1840
yılında basılmıştır.228

226 Osmanzâde Tâib, Ahlâk-ı Ahmedî, Matbaa-i Amire, 1256/1840, s. 2-3.
227 Osmanzâde Tâib, Ahlâk-ı Ahmedî, s. 4.
228 Eserin bazı nüshaları şunlardır: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan, Nr. 2006/1; Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Reşid Efendi, Nr. 1861, 18b-68b arası; Reşid Efendi, Nr. 714; Nuruosmaniye Yazma Eser
Ktp., Nr. 2244, 2245, 4958; Mısır Milli Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar, I, 11.
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Ragıp İmamoğlu, İyilerin Ahlâkı
Ahlâk-ı Muhsinî son olarak Ragıp İmamoğlu tarafından 1965 yılında İyilerin Ahlâkı adıyla tercüme edilmiştir.
Ragıp İmamoğlu, 1927 yılında Bayburt’ta dünyaya geldi. Tahsilini tamamladıktan sonra çeşitli alanlarda çalışmalar yaptı. Gümüşhane müftülüğü vazifesinde bulundu ve 1960 yılında gezici vâizliğe getirildi. 1971 yılına
kadar Ankara müftülüğü görevini yaptı. Aynı tarihte bu görevden ayrılarak
İlahiyat Fakültesinde Arapça okutmanı oldu. Daha sonra, “İmam Ebû Mansur el-Mâturidî ve Te’vilâtü’l-Kur’ân’daki Tefsir Metodu” tezi ile 1973 yılında
doktor unvanını aldı. Fransızca, Arapça ve Farsça bilen Ragıp İmamoğlu’nun
İyilerin Ahlâkı ve Hadis Mecmuası isimli iki eseri mevcuttur. Ayrıca gazete ve
dergilerde yayımlanmış yazıları vardır. Dr. Ragıp İmamoğlu 26 Mart 1974
tarihinde vefat etmiştir.229
Yazar, eseri aslına bağlı kalarak fakat eksik bir şekilde tercüme etmiştir.
Eserin arka yüzünde ikinci kısım yazarın basılacak eserleri arasında sıralanmış;
fakat böyle bir baskı tespit edilememiştir. Eserin giriş kısmında Timurlular
dönemi ve Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgiler mevcuttur. Yazar, Ahlâk-ı Muhsinî hakkında da bilgiler vermiş, ardından eserin ilk
bâbı olan “İbadet” bahsinden başlayarak on beş bâbı tercüme etmiştir. Eserin
dili oldukça sade olup, günümüz okuyucusunun rahatlıkla anlayabileceği ve
istifade edebileceği yetmiş sayfalık bir kitapçıktır.230
Bursalı Tahir bir yazma eserdeki yanlış kayda istinaden Şehzade Mehmed’in
muallimlerinden Akhisarlı Nevâlî’nin (ö. 1594) Ahlâk-ı Muhsinî’yi tercüme
ettiğini söylemiştir. Fakat yazarın bahsettiği yazmada Nevâlî’nin Ferruhnâme
isimli eseri mevcuttur.231

229 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 20, sy. 1, 1972, s. XXXI-XXXII.
230 Ayrıntılı bilgi için bk. Ragıp İmamoğlu, age.
231 Bursalı Tahir, age., c. II, s. 43; Âdem Ceyhan, On Altıncı Asır Osmanlı Âlimlerinden Azmî Pîr Mehmed Bey
ve Dîvânı, Manisa 2006, s. 20. Ayrıca Sadık Yazar, 16. asır Kanûnî dönemi müelliflerinden Kâni‘î, Hasan
Ali b. Hasan Ali b. Ebû Saîd’in Ahlâk-ı Kâni‘î (Tercüme-i Ahlâk-ı Muhsinî) isminde bir Ahlâk-ı Muhsinî tercümesinin olduğu bilgisini vermiştir. İlgili kütüphane kataloğunda verilen bilgide bu eserin Ahlâk-ı
Muhsinî tercümesi değil, Ahlâk-ı Nâsırî çevirisi olduğu kayıtlıdır. Bk. Sadık Yazar, Anadolu Sahası Klâsik
Türk Edebiyatında Tercüme ve Şerh Geleneği, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2011,
s. 1177-1178; Zejnil Fajic, Catalogue of the Arabic, Turkish, Persian and Bosnian Manuscripts in the Ghazi
Husrev-Bey Library in Sarajevo, Tome III, Sarajevo 1991, s. 331.
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Minyatür 1: Azmî Pîr Mehmed’i tasvir eden bir minyatür.
Âşık Çelebî, Meşâ‘irü’ş-Şu‘arâ, Millet Yazma Eser Kütüphanesi,
Ali Emîrî Tarih, Nr. 772, vr. 234a.
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AZMÎ PÎR MEHMED
Hayatı
Defterdar Pîr Ahmed Çelebi’nin (ö. 950/1543) oğlu olan şairin asıl adı
Pîr Mehmed (veya Muhammed/Mehemmed)’dir. “Azmî” mahlasını kullanan,
ayrıca babasından dolayı “Defterdar-zâde” diye de anılan müellif, İstanbul’da
doğmuştur.232 Doğum tarihi hakkında bir bilgi olmamakla birlikte Azmî’nin
1550’li yıllarda müderris olduğundan hareketle, onun 1520’li veya 1530’lu
yıllarda doğduğu tahmin edilmektedir.233
Azmî Pîr Mehmed’in babası Mukâtaacılar234 zümresinin önde gelenlerinden ve seçkin kişilerindendir. Güzel ahlâkı ve olgunluğu ile insanlar arasında
öne çıkan Pîr Ahmed, hüner sahipleriyle arkadaşlık etmiş ve cömertliği ile
tanınmıştır. Pîr Ahmed, Bağdat Defterdarlığı yapmış ve Kapı Defterdarlığı
yapabilecek bir istidada sahip olarak mesleğinde ilerlemiştir.235
Azmî Pîr Mehmed, fıtrî bir kabiliyete ve üstün vasıflara sahip, ilim ve fazilet
sahibi biridir. Kınalızâde, Azmî’nin sahip olduğu vasıfları şu şekilde izah eder:
“Hâvî-i fezâ’il-i fıtrî vü kesbî ve müstecmiʻ-i kemâlât ve hasâ’il-i vehbî ve
fevr-i ‘ilm ü fazîlet ve safâ-yı zihn ü tabîʻat ile ârâste ve sıfât-ı hamîde vü
simât-ı pesendîde ve maʻârif ü fezâ’il-i gayr-ı ‘adîde ile pîrâste gencîne-i sînesi
cevâhir-i zevâhir-i maʻârifle memlû vü mahzûn ve nukûd-ı envâʻ-ı fezâ’il ve
dürer-i gurer-i letâ’if-i celâ’il-i hasâ’il hazîne-i derûnında meknûndur.”236

Pîr Ahmed Bey, oğlu Mehmed’deki fıtrî kabiliyeti ve üstün vasıfları müşahede ettikten sonra başta kendisi oğlunun eğitimine yardımcı olmuş ve dönemin tanınmış âlimlerinden ders aldırmıştır. Azmî, devrin meşhur hocalarından
Kınalızâde Ali Çelebi’nin derslerine devam etmiş ve onun has öğrencilerinden
232 Azmî’nin hayatı hakkında bilgi veren ve bu bölüm yazılırken başvurulan kaynaklar şunlardır: Bk. Ahdî,
age., s. 158-159; Âşık Çelebi, age., s. 170-1074; Kınalızâde Hasan Çelebi, age., s. 52-56; Beyânî, Tezkiretü’ş-Şu‘arâ, haz. Aysun Sungurhan, Kültür Bakanlığı e-kitap, s. 120-121; Riyâzî, age., s. 227-228; Atâî,
age., s. 776-779; Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî, Vefeyât-ı Ayvansarâyî, haz. Ramazan Ekinci, Buhara Yayınları,
İstanbul 2013, s. 170-171; Müstakimzâde, age., s. 318; Bursalı Mehmet Tahir, age., c. II, s. 309-310; Şemseddin Sami, Kâmûsu’l-A‘lâm, c. 4, Kaşgar Neşriyat, Ankara 1996, s. 3149; Nâil Tuman, age., s. 665-666;
Sadettin Nüzhet Ergun, Türk Şairleri, c. 2, 1945, s. 644-649; Âdem Ceyhan, “Âlim ve Şair Bir Osmanlı
Müderrisi: Pîr Mehmed Azmî Bey ve Eserleri”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 1, İstanbul 1999, s. 244247; Komisyon, “Azmî Pir Mehmed,” Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, c. 1, Dergâh Yayınları, İstanbul
1977, s. 269.
233 Ceyhan, agm., s. 244.
234 Mukâtaa için bk. Mehmet Genç, “Mukâtaa”, DİA, c. 31, İstanbul 2006, s. 129-132.
235 Âşık Çelebi, age., s. 1070; Kınalızâde, age., s. 52.
236 Kınalızâde, age., s. 52.
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olmuştur. Kınalızâde’den mülâzım olan Pîr Mehmed, medreselerde hocalığa başlamıştır.237 İlk önce 25 akçe ile Rusçuk’ta Rüstem Paşa Medresesi’nde,
968 Rebîülevvel’inde (Kasım-Aralık 1560) İstanbul’da 40 akçe ile Rüstem Paşa
Medresesi’nde müderrislik yapmıştır. Aynı yıl içinde Efdalzâde Medresesi’nde,
daha sonra 50 akçe ile Beşiktaş’taki Sinan Paşa Medresesi’nde müderrislik vazifesinde bulunmuştur. Azmî, 982 Rebîülâhir’inde (Temmuz-Ağustos 1574) Edirne Dârülhadisi’ne terfi etmiş, 984 Rebîülâhir’inde de (Temmuz-Ağustos 1576)
Semâniye’den Karadeniz cihetindeki dördüncü medrese olan Ayakkurşunlu
Medresesi’ne hoca olmuştur. Bu sıralarda fethedilmiş olan Kıbrıs’ı teftişe tayin
edilmiş ve orada vergi yazma işinde çalışmıştır. 987/1579’da Süleymaniye’den
üçüncü medreseye müderris olmuştur. Pîr Mehmed, 18 Şevval 988 (27 Ağustos
1580) tarihinde Şehzade Mehmed’in muallimi Haydar Efendi’nin vefatı üzerine hatt-ı hümayunla adı geçen şehzadeye muallim tayin edilmiştir.238 Azmî’nin
kaynaklarda methedilen karakterinin anlaşılmasına yardımcı olacak bir hadiseyi
Selânikî Mustafa Efendi nakleder: Padişah III. Murad, oğlu Şehzade Mehmed’e
bir kıt’a haraç defteri vererek bunu hocası Azmî’ye vermesini ister. O da bu
ihsanları alır ve derse geldiği zaman hocasına verir. Azmî, bunun ne olduğunu
sorar, şehzade de durumu anlatır. Azmî bu tarz ihsanlara rızasının olmadığını
söyleyerek hem kendi haysiyetini hem de ilmin izzetini muhafaza etmiştir. Selânikî Mustafa Bey bu kıssayı şöyle anlatır:
“Ve merhûm u mağfûrun-leh pâdişâh, şehzadesi Mehmed Han’a bir
gün iki kıtʻa harâc defteri virüp, ‘Al Mehmed Hân’um, hocan Mevlânâ
Azmî’ye ilet, mâ-yahtâcına sarf eylesün.’ buyurmuşlar. Şehzade hazretleri
defterleri alup muallim-hâneye getürüp Azmî Efendi nazarında komışlar.
‘Nedür bu?’ diyü suâl eylediklerinde, ‘Harâc defteridür, size gönderdiler.’
buyurmışlar. Anlar dahi dimişler ki ‘El-hamdü li’llāh ne hâlümüz var ise
vardur, bu makûlelere rızâmuz yokdur, müberrâyuz.’ diyüp kabûl etmeyicek Şehzade hazretleri Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri huzurına getürdiklerinde ‘Almadı mı hocan?’ dimişler, şâyi‘dür, ‘Benüm hocam alur.’ buyurmışlar imiş. Ol takdirce ba‘zı müştebeh emvâlden ictinabları olmayup
ve durûğ-ı maslahat-âmîz kelâmdan dahi mübâlât itmedükleri sebepden
pâdişâh-ı mağfûr huzûrında vâki‘ olan kelimât-ı hakîkat-encâmları müessir düşmezdi. Va‘z u tezkîr ve nasîhatden anun içün fâriğ olmışlardı, diyü
nakl-i sahih eyledilerdi.”239
237 Âşık Çelebi, age., s. 1070
238 Atâî, age., s. 776; Cahit Baltacı, XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri, Marmara Üni. İlahiyat Fak.
Yayınları, İstanbul 2005, s. 803.
239 İpşirli, age., s. 445-446.
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İki yıl kadar sürdürdüğü bu vazifede Şehzade Mehmed’in gösterişli sünnet düğününden sonra yakalandığı veba hastalığından dolayı 990 senesi Receb yahut Şaban ayında (Temmuz veya Ağustos 1582) vefat eder. Azmî,
Eyüp civarındaki kabristanda medfundur.240 Azmî’nin vefatı üzerine Belgradlı Sadık,
“Azmî dâr-ı alâya azm itdi” (م ا ى

دار

)

mısraını tarih düşürmüştür.241 Nev‘izâde Atâî, Azmî’nin biyografisini kaleme
aldığı sırada kendisi de “lâyiha-i zamîr-i kâtib” diye tarif ettiği şu beyti tarih
olarak yazmıştır.
Nizâm-ı sübha-i ömri irüp encâma hatm oldı
Anun-çün makta‘-ı eyyâmına târîh “nazm” oldı242
Yukarıdaki beyitte yer alan “nazm” ( ) kelimesinin sayı değerleri toplandığında elde edilen 990 rakamı Azmî’nin vefat tarihine (hicrî) tekabül eder.
Atâî, Azmî’nin ilim ve irfan sahibi, hoş sohbet, halim selim, cömert ve her
alanda bilgi sahibi, melek hasletli biri olduğunu şu cümlelerle ifade eder:
“Mollâ-yı merkûm (Azmî) zer-dûz-ı nakş-ı hayâl-i ulûm, nahl-i pür-simâr-ı
fazl u irfân, şem‘-i fâ’izü’l-envâr-ı tahkîk u îkân, hulvu’l-muhâvere, latîfü’l-mücâvere, hoş-tab‘ u hoş-sohbet, mâ’il-i telattuf u muhâlata vü ‘işret,
halîm ü selîm, sahî vü kerîm, her vâdîde müsellem, melek-hisâl âdem idi.”243

Edebî Kişiliği
Azmî Pîr Mehmed Bey sadece ilmiye sınıfına mensubiyeti ile değil, şairliği
ve nâsirliği ile de tanınmıştır. 16. asrın önemli münşîleri arasında sayılmıştır.244 Türkçenin dışında Arapça, Farsça ve Çağataycaya o dillerde şiir yazacak
kadar vâkıf olan yazar, medresede ders vermenin dışında nazım ve nesirle meşgul olmuş, âlimler ve şairlerle arkadaşlık etmiştir.245
Ahdî, Gülşen-i Şuarâ isimli eserinde Azmî Pîr Mehmed’den övgü ile bahsetmiş, onun üç dilde şiirler yazdığını ve iyi bir şair olduğunu vurgulamıştır:

Atâî, age., s. 776-777; Ceyhan, agm., s. 247.
Atâî, age., 777; Riyâzî, age., s. 228; Kafzâde Fâizî, age., s. 400.
Atâî, age., s. 777.
Atâî, age., s. 777.
Köprülüzâde Mehmet Fuat, “Anadolu’da Türk Dili ve Edebiyatının Tekâmülüne Umumi Bir Bakış III”,
Yeni Türk Mecmuası, 1933, s. 547.
245 Âşık Çelebi, age., s. 1070; Kınalızâde, age., s. 52; Atâî, age., s. 777.
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“... asl ü neseble cevân-baht u saâdet-mend diyü efvâhda mezkûr ve akran
içre şânla ser-bülend ve kütüb-i ma‘kûl ü menkûli tertîb üzre görmede
ma‘ânî ile hûşmend ve üç zebân ile tab‘ı nazma şâmil ve her birinün edâ-yı
ferahnâkinde şu‘arâ-yı kâmil gibi kâbil ve ol şâ‘ir-i nâzük-mizâcun eş‘âr-ı
güher-bârı çok asla ta‘rîfe ihtiyâc yokdur.”246

Âşık Çelebi, Azmî’nin eserlerinin edipler arasında beğenildiğini ve kabul
gördüğünü şu ifadelerle aktarır:
“İlm ile müste’nis ve ehl-i ma‘ârifle mûnisdür. Âhâd-ı fuzalâ ve efrâd-ı
ulemâdandır. Gâhî teşhîz-i hâtır içün şi‘re dahi meşgûldür ve inşâya dahî
meyilleri olup ba‘zı evkâtları ki ifâde vü ifâzadan ziyâde ola, inşâ tertîbine
mebzûldür. Ahlâkdan Enîsü’l-Ârifîn nâm kitapları ve niçe risaleleri vardur
ki ‘inde’l-bülegâ makbûldür.”247

Kınalızâde Ali Çelebi de Azmî’nin şiir ve inşâda verdiği eserleriyle erbabınca takdir edildiğini, yazdığı şiirlerin kendisini belli edecek kadar güzel olduğunu ve inşâ sahasında Hâce-i Cihân’a benzediğini şu cümlelerle izah eder:
“Hakkâ ki bir zât-ı şerîf ve cevher-i latîfdür ki turdugunca ‘ayn-ı ma‘ârif
ve mahz-ı hüner ü mekârim ve ‘ilm ü tevâzu‘ ve hilm ile lutf-ı mücessem
ve rûh-ı musavverdür. Sehâ’ib-i elfâz-ı dürer-bârından kamervâr zâhir ü
be-dîdâr olan suver-i ma‘ânî-i dakîkü’l-i’tibâr enzâr-ı ashâb-ı ihtiyârda
mahz-ı sihr-i helâl ve enhâr-ı kilk-i sehhâr-ı mu‘ciz-âsârından cârî olan cedâvil-i efkâr-ı hâtır-ı zehhârı i‘tibâr-ı nâkıdân-ı eş‘ârda ‘ayn-ı âb-ı zülâldür.
Zebân-ı Türkî vü Fârisî vü ‘Arabî vü Nevâî’de eş‘ârı ve her birinde muhayyel ü bî-bedel güftârı oldugından gayrı fenn-i inşâda dahi Hâce-i Cihân ve
mürvârid-i sadef-i belâgat u beyândur. Zebân-ı Türkîde olan Ahlâk’ı makbûl u meşhûr-ı âfâkdur. Egerçi bi-hasebi’z-zâhir Hüseyn Vâ‘iz’ün Ahlâk’ını
tercemedür, lâkin çok ma‘ârif ü letâ’if ilhâk itmekle hüsn ü melâhatde tâk
olmış idi... Bu eş’âr-ı belâgat-şi‘âr teşhîz-i hâtır-ı pür-iktidârlarıyçün dil ü
cândan zemîn-i belâgata nisâr ü îsâr itdükleri dürer-i âbdârdandur... Merhûm Sultan Selîm-i Sânî’nün emr ü fermânıyla Şeyh Mehemmed ‘Assâr’un
Mihr ü Müşterî’si tercemesine ‘azm itmişler idi. Bin biş yüz beyt mikdârı
terceme itdüklerinde Sultân-ı merkûm ‘âzim-i cenâb-ı melek-i kayyûm olmagın nâ-tamâm kaldı.”248

Beyânî, tezkiresinde Kınalızâde’nin verdiği bilgileri şu şekilde özetler:
“Câmi‘-i kemâlât-ı kesbî ve hâvî-i fezâ’il-i vehbîdür. Arabî vü Fârisî vü
Türkî vü Nevâî nazma kâdir belki cümlesinde kâmil ü mâhirdür... Hüseyin Vâ‘iz’ün Ahlâk’ını terceme itmişdür; lâkin çok fevâ’id ilhâk itmege
makbûl-ı âfâk bir kitâb olmışdur. Sultan Selîm Hân’un emr ü fermânıyla
246 Ahdî, age., s. 158.
247 Âşık Çelebi, age., s. 1070-1071.
248 Kınalızâde, age., s. 52, 55.
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Mehemmed Assâr’un Mihr ü Müşterî’sini terceme itmişdür, lâkin encâma
irmeyüp nâ-tamâm kalmışdur.”249

Riyâzî, Azmî’nin şairliğinin ve nâsirliğinin, onun ilmî faziletinden üstün
olduğunu, “Ol zât-ı hünerverün nazm u inşâları fezâ’il-i ilmiyelerine ser-berdür.” cümlesiyle ifade eder.250
Azmî, dostlarının beğendiği şiirlerine nazîre ve tahmisler yazmıştır. Kaleme
aldığı şiirleri dostlarıyla bir araya geldiğinde okur, onların tenkitlerini öğrenmek isterdi. Bu hususta Riyâzî, tezkiresinde şöyle bir hadise nakleder:
“Eğer pâyine yârün yüz sürem dirsen rikâb-âsâ
Yolında ihtiyâr eyle asılmagı basılmagı
Mervîdür ki, Azmî Efendi bu beyti Azerî Çelebi’ye okıyup, ‘O ihtiyarlarına irtikâb olsa lafz-ı rikâba münasib düşerdi.’ didüklerinde Azmî Efendi,
‘Bu beyt ba‘de’l-yevm sizin oldı.’ dimişlerdür; fi’l-vâki‘ Azerî nâmına şâyi‘
olmaga sebeb budur.”251

Atâî, Azmî’nin eserlerinden bahsederken onu öven ifadeler kullanır. Enîsü’l-Ârifîn isimli kitabının meşhur olduğunu belirtir. Ayrıca onun şiir ve nesrinin akıcı ve muntazam olduğunu, mesnevisindeki her beytin seçkin manzumeler arasında yer aldığını söyler:
“Âsâr-ı dil-güşālarından Mekârimü’l-Ahlâk nâm kitâbları meşhûr-ı âfâkdur
ve Ħˇāce Muḥammed Assâr’un Mihr ü Müşterî’sini terceme itmişlerdür.
Bin beyt miḳdārı olmış iken ba‘z-ı alâ’ik ‘ā’ik olup nā-tamām almışdur.
Ba‘dehu mahdûm-ı mükerremleri Hâletî Efendi beş yüz beyt żamīme idüp
terk itdiler. Hakkâ ki şi‘r ü inşāsı selîs ü hemvâr, mesnevîsinüñ her beyti
müfred-i rûzgârdur.”252

Yukarıda da görüldüğü gibi biyografî yazarları dîvân sahibi olan Azmî’nin
şiirleri hakkında övgü dolu ifadelere yer vermiştir. Kaynaklarda onun şiirlerine
örnek olarak verilen beyitlerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir:
Râhatum peykân-ı tîrün olalı hâtır-nişân
Kim dimişler râhatü’l-insân fî hıfzi’l-lisân
Gördiler kand-i leb-i dilbere dildâde geçer
Didiler tûtî-i Hinde dahi ol kande uçar
249
250
251
252

Beyânî, age., s. 120-121.
Riyâzî, age., s. 227.
Riyâzî, age., s. 228; Ceyhan, agm., s. 245-46.
Atâî, age., s. 778.
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Rûzgâr itdi kapundan ten-i hâkimüzi dûr
Sa‘yimüz oldı işigünde hebâ-yı menşûr
Tolanurmış işitdüm gice ile kûy-ı cânânı
Sakınsun tutılur bir gün götürsün mâh-ı tâbânı
Hadd ü pâyânı mı var yoluna cânlar virenün
Rişte-i cândan idünsen yaraşur pîrehenün
Sâde pehlûya seni çekmege kasd eylemese
Böyle ditrer miydi üstine düşüp pîrehenün253
Gazel
Tîr-i müjen ki her biri câna deger geçer
Nâzüklig-ile sürmeyi gözden siler geçer
Kılsa aceb mi dîdeden vü sîneden güzer
Murg-ı hayâl-i yâr niçe bahr ü berr geçer
Rûhsâr-ı yâre benzer imiş diyü gülleri
Gülzâra uğradukça sabâ örseler geçer
Dikdi asâyı kalb-i adûya sinân-ı âh
Bir saf-şiken durur ki alaylar söker geçer
Tîr-i cefâsı şöyle gelür bana Azmiyâ
Na‘l-i hilâli şîşe-i çarhı deler geçer254
Halîlüm sûz-ı ‘aşkı âteş-i ‘aşka düşenden sor
Bir oddan pîrehendür anı başından geçenden sor
Tolmadın hum-hânesi dehrün mey-i gülgûnla
Paslanurdı hançerün cânâ dil-i pür-hûn ile
Çıkarursa felege nâkısı mi‘yâr-ı zemân
İndürür narhına bir gün agır ol gözle hemân
Eger pâyına yârün yüz sürem dirsen rikâb-âsâ
Yolında ihtiyâr eyle asılmagı basılmagı
253 Ahdî, age., s. 159.
254 Âşık Çelebi, age., s. 1071-1074.
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Gazel
Yir yir belürmiş ol hatt-ı reyhân bölük bölük
Saf saf yazılmış âyet-i Kur’ân bölük bölük
Sînemde deste deste okun benzer ana kim
Ok menziline cemʻ ola yârân bölük bölük
Ve lehû
Dem-â-dem eşk-i hasret yur yüzin kanıyla ‘uşşâkun
Nedür her dem ser-i kûyında yüz kan olmaga bâʻis
Ve lehû
Ezel nakkâşı çehren resm iderken rengi düşmişdür
Zemîne câ-be-câ oldur gülistân olmağla bâʻis
Ve lehû
La’lün ki zâhir eyledi ey gül-’izâr hatt
Yâkûtdur ki müşg ile yazmış gubâr hatt
Mihr dahı irişdi zevâle görüp hattın
Oldı felekde san hatt-ı nısfü’n-nehâr hatt255
Gazeliyyâtından Berceste Ebyât
O Rûmî dilberün iy dil dilinde sanma var lüknet
Murâdınca dili dönmez dehânı tengdür gâyet
Ve lehû
Yürek oynamamağa ‘arz-ı cemâl eylese yâr
Gel ey insâf it elün gögsüne ko çāre mi vâr256
Ve lehû
Açıl ey gonce-i gül-çehre ki irişdi bahâr
‘Iyş iderler gül ü bülbül bir olup leyl ü nehâr257
Yukarıdaki beyitlerden anlaşılacağı üzre Azmî Pîr Mehmed şiirlerinde Arapça
ve Farsça kelimelere sıkça yer vermiş, aynı oranda Türkçe kelimeler de kullanmıştır. Şair, şiirlerini akıcı ve anlaşılır bir üslûpla kaleme almış, bazı beyitlerinde
255 Kınalızâde, age., s. 53-55.
256 Atâî, age., s. 778.
257 Kafzâde Fâizî, age., s. 400.
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veciz ifadeler kullanmıştır. Azmî’nin şairliğinden ziyade nâsirliği ön plandadır.
Bu hususa Enîsü’l-Ârifîn hakkında yapılan değerlendirmelerde değinilmiştir.258
Eserleri
Hayatını medreselerde öğrenci ve hoca olarak geçiren, sonunda Şehzade
muallimliğine kadar ilerleyen Azmî’nin önemli bir özelliği de edipliğidir.
Yukarıda hayatı hakkında verilen bilgilerden de anlaşılacağı gibi kaynaklar
Azmî’nin üç eserinden bahseder. Bunlardan ilki onun Dîvân’ı, ikincisi Enîsü’l-Ârifîn’i, üçüncüsü ise Mihr ü Müşterî isimli mesnevisidir. Fakat yapılan çalışmalar ve kütüphane taramalarında Azmî’nin Pendnâme ve Terceme-i Manzûme-i Ehâdîs-i Erba‘în isimli eserlerinin de olduğu bilgisi vardır.259
Dîvân
Şairliğinden ve şiirlerinden övgü ile bahsedilen Azmî’nin dîvân sahibi olduğu bilgisini Kafzâde Fâizî260 ve Kâtib Çelebi261 vermektedir. Eserin tespit
edilen tek nüshası Paris Milli Kütüphane’de bulunmaktadır. Ayrıca Azmî
mahlasıyla yazılmış şiirlere mecmualarda rastlanılmaktadır. Azmî’nin dîvânı
Âdem Ceyhan tarafından yayımlanmıştır.262
Mihr ü Müşterî
Assâr-ı Tebrîzî olarak tanınan İranlı şair Şemseddin Muhammed tarafından
778/1377 yılında kaleme alınan Farsça Mihr ü Müşterî’nin tercümesidir.263 Eser,
II. Selim’in isteği üzerine Azmî tarafından Türkçeye çevrilmeye başlanmıştır.
Müellif metni yaklaşık bin beyit civarında tercüme etmiş; fakat tamamlayamamıştır. Azmî Pîr Mehmed’in oğlu Azmizâde Haletî tarafından bu yarım kalan
eser tamamlanmak istenmiştir. Kâtip Çelebi eserin çevirisinin tamamlandığı bilgisini verir;264 fakat Atâî, Hâletî’nin esere beş yüz beyit kadar ilâvede bulunduğunu bildirir.265 Yapılan katalog ve kütüphane taramalarında Azmî’nin bu eserine
ulaşılamamıştır. Kaynaklarda metinden örnek olarak şu beyitlere yer verilmiştir:
Azmî’nin edebî kişiliği hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Ceyhan, agm., s. 248-257.
Azmî Pîr Mehmed’in eserleri hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Ceyhan, agm., s. 257-86.
Kafzâde Fâizî, age., s. 400.
Kâtip Çelebi, age., s. 658.
Bk. Âdem Ceyhan, On Altıncı Asır Osmanlı Âlimlerinden Azmî Pir Mehmed Bey ve Dîvânı, Manisa 2006.
Kınalızâde, age., s. 55; Beyânî, age., s. 120-121; Atâî, age., s. 778; Riyâzî, age., s. 228; Bağdatlı İsmail Paşa,
Hediyyetü’l-Ârifîn, c. 2, s. 256. Türk ve İran edebiyatlarında Mihr ü Müşteri mesnevileri hakkında ayrıntılı
bilgi için bk. Meliha Anbarcıoğlu, “Türk ve İran Edebiyatlarında Mihr ü Mah ve Mihr ü Müşteri Mesnevileri”, Belleten, c. 47, sy. 188, 1983, s. 1151-1183.
264 Kâtip Çelebi, age., s. 1531-1532.
265 Atâî, age., s. 778. Eser hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Ceyhan, agm., s. 265-270.
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Evvel-i Kitâb-ı Mihr ü Müşterî
Cenâb-ı şâh-ı vâlâ-rütbe-i ‘aşk
Ki nâmına okundı hutbe-i ‘aşk
Gamına mihr kızgın Müşterîdür
Kamu ins ü perî fermân-beridür
Bu ‘aşkun bî-tereddüd bî-tekellüf
Kulı kurbânı İsmâ‘il ü Yûsuf266
Girihler kim görinür hep gönüldür
Pür olmış goncelerle nahl-i güldür
Bu denlü nazik iken desti anun
Burayor pençesin çok pehlivânun
Kef-i desti anun şol âba benzer
Ki etrâfında bitmiş ney-şekerler
Bulurdı dildeki sûz u cerâhat
Elinün gölgesiyle istirâhat
Ümîdüm var idem mihri musahhar
Koluna dahi şâhum bedr dirler
Ger olsa zulmet içre âb-ı hayvân
Karasın görmese hîç ayn-ı insân
Bulam sormag ile ol çeşmsârı
Varup başından avlayam bekârı
Musahhar eylemişdür şark u garbı
Yüridür sikkesin âlemde darbı
Hazân u hârı yok bir verd-i terdür
Sihâm-ı fâka vü fakra siperdür
Bu çarh-ı nîlgûn olmışdı tennûr
İki girdeydi anda mâh ile hûr267

266 Atâî, age., s. 778.
267 Kafzâde Fâizî, age., s. 401-402. Kafzâde Fâizî’nin tezkiresinde geçen bu beyitlerin Mihr ü Müşterî’den alındığını tahmin ediyoruz. Kâtip Çelebî Keşfü’z-Zünûn’da Fâizî’nin tezkiresinde bu eserden beyitlerin olduğunu ifade ediyor. Vezinlerin bir olması ve bir beytin diğer kaynaklarda yer alması buraya alınan manzumelerin Mihr ü Müşterî’ye ait olacağı ihtimalini kuvvetlendirmektedir (Bk. Kâtip Çelebi, age., s. 1532).
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Der-vasf-ı Resûl ‘aleyhi’s-selâm
Çü sît pençgâhı oldı peydâ
Se tâ sîn çâr-pâre itdi tersâ
Buhûrın akmaga bezminde encüm
Müşebbek micmer oldı çarh-ı heştüm
Çeküp ceyb-i cihâtı eyledi çâk
Amelden kaldı usturlâb-ı eflâk268
Pendnâme
Mev‘iza-i Manzûme olarak da bilinen bu pendnâme Enîsü’l-Ârifîn’in
“Hatime” bölümünde yer almaktadır. Attar’ın Pendnâmesi’nden istifade edilerek kaleme alınan kırk dokuz beyitlik bu manzumenin her bir beytinde
insanların dikkat etmesi gereken davranışlar ele alınmıştır. Azmî’nin bu mesnevisi pratik bilgiler içermesi bakımından önemlidir. Ahlâkî ilkeleri özetleyici mahiyette olan bu manzume, rağbet görmüş ve müstakil yazmalar halinde
çoğaltılmıştır.269 Yanlış nüsha kayıtları ve manzumenin sonunda herhangi
bir mahlasın olmaması pendnâmenin başka şairlere atfedilmesi hatasını doğurmuştur.270
Kırk dokuz beyitlik bu manzume tenkitli metnine yer verdiğimiz Enîsü’lÂrifîn’in içerisinde bulunduğundan burada örnek olması için bazı beyitlere
yer verilmiştir:
Her işe ķıl besmeleyle ibtidā
Źikrüñ olsun dāǿimā ĥamd-i Ħudā
Ŧāhir ol dāǿim śalāĥı pįşe ķıl
Hem Ǿaźāb-ı dūzaħı endįşe ķıl

268 Kınalızâde, age., s. 55-56.
269 Pendnâmenin bazı nüshaları şunlardır: Manisa İl Halk Kütüphanesi, 45 Hk 3650/3, 45 Hk 1504/9; Milli
Kütüphane, 06 Hk 2471/6, 06 Mil Yz A 2009/9, 06 Mil Yz A 3829/3; Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Esad Efendi, 3473, 2861; Raşid Efendi, 858; Amasya Beyazıt İl Halk Kütüphanesi, 06 Ba 1761/17.
270 Ceyhan, agm., s. 279-83. Ayrıca bk. Âmil Çelebioğlu, “Akşemseddin-zâde Hamdullah Çelebi ve Pend-nâme’si”, Akşemseddin Sempozyumu Bildirileri, Akşemseddin Hazretleri Vakfı Yayınları, Ankara 1990; Ceyhan, s. 172-203. Bu pendnâme üzerine bir tez yapılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bk. Sibel Kocaer, Pendnâme-i
Azmî’nin Osmanlı Nasihatnâme Geleneğindeki Yeri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi, Ankara 2009.
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Kāhil olma ķıl namāza ihtimām
Ŧur otur ehl-i śalāt ile müdām
ŞemǾveş ħalķa dilüñ itme dırāz
Rūz gibi eyleme ifşā-yı rāz
NiǾmetine kimsenüñ ķılma ĥased
Ķādir iseñ ķıl ĥased bābını sed
Kimseyi źemm eyleyüp ķadĥ eyleme
Kendüñi hem illere medĥ eyleme
Pes ħaŧādur gice mirǿāta nažar
Yalıñız bir evde yatma ķıl ĥaźer
Mūriŝ-i ķıllet-dürür nevm-i keŝįr
Gice Ǿuryān yatmaķ eyler hem faķįr
Ay u gün ŧutulsa hem ķılma nažar
Ol nažardur gözlere Ǿayn-ı żarar
Ehl-i şerǾ anı ki müstaķbeĥ görür
ŦabǾ kim ol nesneden nefret ķılur
Mümkin olduġınca eyle ictināb
Söz budur vallāhu aǾlem bi’ś-śavāb271
Tercüme-i Manzûme-i Ehâdîs-i Erba‘în
16. asırda kaleme alınmış kırk hadis tercümeleri arasında yer alan bu
eser Azmî tarafından 976/1568-69 yılında tamamlanmıştır. Bu tercüme aynı zamanda Priştineli Azmî’ye de atfedilmiştir. Metin, Allah’a hamd, Hz.
Muhammed ve onun arkadaşlarına selam ile başlar. Daha sonra kırk hadis
ezberlemenin öneminden bahsedilir. Eserde her bir hadis birer kıta ile izah
edilmiştir. Yazar bu metni kaleme alırken Abdurrahman Câmî’nin Farsça
olarak yazdığı Tercüme-i Hadîs-i Erba‘în isimli eserinden istifade etmiştir.
Enîsü’l-Ârifîn’de ve aynı zamanda bu eserde yer alan bir hadis tercümesine
örnek olması için aşağıda yer verilmiştir:272
271 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 224a-225b
272 Ayrıntılı bilgi için bk. Ceyhan, agm., s. 271-73; Âdem Ceyhan, “Azmî’nin Kırk Hadis Tercümesi”,
Prof. Dr. Abdülkadir Karahan’ın Anısına Uluslararası Divan Edebiyatı Sempozyumu (27-28 Mayıs), Bey-
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Pehlevān ol kişi degüldür kim
İli zūr ile ser-nigūn eyler
Pehlevān oldurur ki vaķt-i ġađab
Nefs-i emmāreyi zebūn eyler
Enîsü’l-Ârifîn
Azmî’nin en tanınmış ve rağbet görmüş bu eseri çalışmamızın esas konusunu teşkil ettiği için “İnceleme” bölümünde detaylı bir şekilde tanıtılmıştır.
Bazı kütüphane kayıtlarında ve yazılarda I. Ahmed (ö. 1026/1617) zamanında kaleme alınan Envârü’l-Kulûb (Mesâbihü’l-İmân Tercümesi) isimli eser
Azmî Pîr Mehmed’e atfedilmiştir. 1603-1617 yılları arasında hüküm süren
I. Ahmed’in saltanat yıllarında yazılan bir eser, 1582 yılında vefat eden Azmî
Pîr Mehmed’e ait olamaz.274 Ayrıca İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde Azmî adına kayıtlı olan Letâifnâme, 19. asır şairlerinden Azmî
Mehmed’e aittir.275

koz Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul 2008, s. 131-154; Ahmet Sevgi, “Azmî’nin Hadîs-i Erba‘în
Tercümesi”, SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sy. 9, 2001, s. 107-132.
Enîsü’l-Ârifîn’de bu eserden örneklerin olması Azmî’nin Kırk Hadis Tercümesi’ni daha önce yazıp başka
birine atfettiğini akla getirmektedir.
273 “Pehlivan, güreşte hasmını yenen değildir; ancak öfkelendiğinde kendisini zapt eden ve iradesine sahip
olandır.” (Buhârî, “Edeb”, 76; Müslim, “Birr”, 107.)
274 Bk. Ceyhan, age., s. 285-86.
275 Bk. Letâifnâme-i Azmî, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, NEK TY 10069.
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AZMÎ PÎR MEHMED’İN ENÎSÜ’L-ÂRİFÎN’İ
Eserin Adı ve Yazılma Sebebi
Azmî Pîr Mehmed’in Ahlâk-ı Muhsinî’yi esas alarak yaptığı tercümenin adı
Enîsü’l-Ârifîn’dir. Yazar eserinin ismini “Hatime” bölümünde kaleme aldığı
tarih beyitinde belirtmiştir:
Tįġ-ı itmām ile ķazmış üstüne tārįħini
Ĥamdü li’llāĥ irdi pāyāna Enįsü’l-ǾĀrifįn276
“Âriflerin Dostu” anlamına gelen bu isimlendirmenin haricinde esere bazı
kütüphane kayıtlarında, biyografik ve bibliyografik kaynaklarda farklı isimler verilmiştir. Eser, Mekârimü’l-Ahlâk,277 Merâtibü’l-Ahlâk,278 Tehzîbü’l-Ahlâk,279 Enîsü’l-ʻUşşâk,280 Ahlâk-ı Azmî,281 Terceme-i Ahlâk-ı Muhsinî282 ve
Risâle-i Ahlâk-ı Muhsinî283 gibi adlarla da anılmıştır. Nüsha tavsiflerinde de
görüleceği üzere genel olarak Enîsü’l-Ârifîn ismi kullanılmıştır. Ayrıca yazarın
eserinin ismini Enîsü’l-Ârifîn olarak bildirmesi de bu kitabın adını şüpheye
mahal bırakmayacak şekilde netleştirmiştir.
Klasik Türk edebiyatında Enîsü’l-Ârifîn, eser ismi olarak daha önce Tacizâde Cafer Çalebi’nin Mevlânâ Şükrullah’ın aynı adlı eserinden yaptığı tercümesinde kullanılmıştır.284
Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin, Hüseyin Baykara’nın oğlu Ebu’l-Muhsin Mirza’ya atfen yazdığı ve şehzadenin ismiyle anılan Ahlâk-ı Muhsinî isimli eseri,
16. asırda Azmî Pîr Mehmed tarafından Enîsü’l-Ârifîn adıyla tercüme edilmiştir. Azmî Pîr Mehmed 974/1566 yılında tamamladığı bu ahlâkî kitabı dostlarının ısrarı üzerine kaleme almıştır. Azmî’nin, “Sebeb-i Te'lif” bölümünde
anlattığına göre yazar, bir uğurlu günde bazı gönül ve irfan ehli dostlarının
276 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 226a.
277 Atâî, age., s. 778; Ayvansarâyî, age., s. 171; Bağdatlı İsmail Paşa, age., II, s. 256; Muallim Naci, Mecmûa-i
Muallim, 10 Rebîülevvel 1306/14 Kasım 1888, İstanbul, s. 229; Müstakimzâde, age., s. 318; Milli Kütüphane, 06 HK 2262; İzmir Milli Kütüphane, Türkçe Yazmalar, Nr. 1739.
278 Bursalı Mehmet Tahir, age., c. II, s. 309-310.
279 İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Nr. TY 1874.
280 İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Nr. TY 2745.
281 Ankara Milli Kütüphane, Türkçe Yazmalar, Nr. 06 Mil Yz A 603; Mısır, Türkçe Yazmalar, I, 12, 56.
282 Avusturya Milli Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar, Mxt. 391; Ankara Milli Kütüphane, Türkçe Yazmalar,
Nr. 06 Mil Yz A 3895.
283 İzmir Milli Kütüphane, Türkçe Yazmalar, Nr. 1514.
284 İsmail E. Erünsal, “Tâcîzâde Câfer Çelebi”, DİA, c. 39, İstanbul 2010, s. 356.
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bulunduğu bir meclise katılır. Arkadaşları onun şairliğinden ve nâsirliğinden
övgü ile bahseder. Dostları ondan insanlar arasında ahlâkı güzelleştirmeye yönelik bir eser kaleme almasını talep eder. Yazar, arkadaşlarına böyle bir eseri
yazamayacağını söylese de onların ısrarı üzerine bu konuda bir kitap kaleme
almaya niyet eder. Önce ahlâk konusunda yazılan meşhur eserleri toplar, daha
sonra Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin Ahlâk-ı Muhsinî’sini tercüme etmede karar
kılar. Azmî, bu durumu şu ifadelerle izah eder:
“İttifāķ erbāb-ı Ǿirfān ve ehl-i dil-i yārāndan baǾżı -ki sāķį-i dehr elinden
cām-ı zehr tecerruǾ itdükçe dil-i miskįn sevret-i ħumārını anlaruñ keǿs-i
istįnāslarıyla teskįn iderdi- ittifāķla bir encümen-i çemende ve śaĥn-ı gülşende Ǿayş u Ǿişret içün cemǾiyyet itmişlerdi. Bu kemįne daħi yārān şevķına ol cemǾüñ şemǾine pervāne idüm. Ħıŧāb-ı şehd-āmįz ü ĥalāvet-engįzle
bu dil-şikeste vü dem-besteye eyitdiler: Minnethā-yı bį-müntehā Ħudā-yı
züǿl-minene ki źātuñı maǾārifle ārāste ve şānuñı Ǿavārifle pįrāste ķılmışdur.
EşǾāruñda olan ĥüsn-i edāyı Ĥassān görse taĥsįn ve inşāñı Ħˇāce-i Cihān
işitse ķulaķ çeküp hezār āferįn iderdi. Bülbül-i bāġ-ı belāġat ve ŧūŧį-i şekeristān-ı feśāĥata lāyıķ degüldür ki deryā-dil olup künc-i ħumūlde
ت כא ت
 اsükūt idüp mebhūt ola.
Miyān-ı ħalķda tehźįb-i aħlāķa müteǾalliķ siyāķat-i müheźźib ve Ǿibāret-i
müsteǾaźźible pįrāste ve fünūn-ı kināyāt ve şücūn-ı istiǾārāt ile ārāste lisān-ı
Türkįde bir nüsħa ilā hāźe’l-ān vāķiǾ olmamışdur. Yārān-ı śafānuñ ve iħvān-ı
vefānuñ müstedǾāsı oldur ki, minvāl-i meźkūr üzre tār u pūdı Ǿibārāt-ı enįķa
ve maǾānį-i daķįķadan bir nüsħa nesc idesin ki naķş-bendān-ı nigār-ħāne-i
kārgāh-ı taĥrįr ü taĥbįre kār-nāme olup nüsaħ-ı müteķaddimeyi taķvįm-i
ķadįm aĥkāmı gibi nesħ ve śūret-i Ǿuśāt-ı milel ü sālife gibi mesħ eyleye.
Ben de eyitdüm: Bu bende-i fürū-māyede ol bıđāǾa ve ol sermāye yoķdur
ki bu aśl-ı dürr-i ŝemįn ü girān-māyeye ħırįdār olam ve ol ķudret ü istiŧāǾat
yoķdur ki bu maķūle sefer-i dūr-dest içün aķdām-ı iķdāmı Ǿazįmet rikābına
ķoyam.
... Ve ehl-i dillerüñ sįne-i pür-sekįnesi sefįne-i aħlāķ-ı ĥasene ve mecmūǾa-i
ħıśāl-ı ĥamįde ve nüzhet-serāy-ı evśāf-ı pesendįdedür. Bu günden rūşen ü
ebyendür ki aħlāķ-ı müheźźibeyi tehzįb taĥśįl-i ĥāśıldur ve bu ķavle herkes
ķāǿildür...
Her bār ki ĥabl-i metįn-i iǾtiźāre temessük ve Ǿurve-i vüŝķā-yı Ǿöźre teşebbüŝ ķıldum, gāh Ǿadem-i ķudret perdesinden terennüme ser-āgāz eyledüm
ve gāh beyān-ı mevāniǾ hevāsında terāne-perdāz oldum. Anlar cānibinden
ķabūl-i ķabūl tenessüm itmeyüp nažar-ı enver-i kįmyā-eŝerlerine Ǿiźār-ı
Ǿaźrā-yı Ǿöźr śūret-i ġadrda nümāyān olup eyitdiler...
Murād-ı yārānı redd ve bāb-ı istifādeyi sedd erbāb-ı elbāb ķatında ŧarįķ-i
mürüvvetden dūr ve meslek-i fütüvvetden mehcūrdur.
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Nāçār bu ĥaķįr-i keŝįrü’t-taķśįr sāķ-ı cidd ü cehdi teşmįr eyleyüp kemer-i
Ǿazįmeti himmet miyānına baġladum ve kütüb-i aħlāķuñ miyān-ı ħalķda
bellü ve meşhūr olanlarını cemǾ eyledüm.”285

Eserin Türü
Giriş bölümünde ayrıntılı olarak değinildiği gibi ahlâk kitapları konusunda
çeşitli tasnifler yapılmıştır. Agâh Sırrı Levend ahlâk kitaplarını konularına ve
amaçlarına göre; Genel Ahlâk, Siyasetnâmeler, Nasihatnâmeler, Mev‘iza Yollu
Eserler, Ahlâkî Güzel Sözler, Fütüvvetnâmeler, Kabusnâme Çevirileri, Kelile
ve Dimne Çevirileri, Hikâyelerle Süslenmiş Ahlâkî Eserler, Ahlâkî Fıkralar ve
Hikâyeler, Atasözleri, Türlü Eserler olmak üzere on üç alt başlıkta kategorize
etmiştir.286 Ahlâk kitapları arasında yer alan siyasetnâmeler kendi arasında üç
grupta incelenmiştir. Bunlar, sultanlarla ilgili, vezirlerle ilgili ve siyaset sanatı
dâhil ibadet, yaratılış, adalet gibi genel konuları işleyen siyasetnâmelerdir.287
Ahlâk-ı Muhsinî esas olarak müellifin de ifadesiyle bir siyasetnâmedir. Hüseyin Vâiz-i Kâşifî kırk ana kavramın bir kısmının hükümdarla Allah arasında,
bir bölümünün de halkla hükümdar arasında olduğunu eserinde belirtmiştir.
Ahlâk-ı Muhsinî, Sultan Baykara’nın oğlu Ebu’l-Muhsin’in ahlâklı ve iyi bir
yönetici olması için adeta danışmanlık vazifesi görmüştür.288 Genel siyasetnâme türüne dâhil edebileceğimiz eserde ideal bir yöneticide olması gereken
vasıflar kırk ana başlık altında anlatılmıştır.289
Azmî Pîr Mehmed eserini kaleme alırken Ahlâk-ı Muhsinî’yi birebir tercüme etmemiş ve esere bazı ilâveler yapmıştır. Yaptığı eklemelerde ferdî ahlâkı
ön plana çıkarmıştır. Öncelikle eser, tıbb-ı rûhânî olarak da tabir edilen amelî
hikmet grubuna dâhildir. Yazar kitabın türünü literatüre uygun şekilde yaptığı
tasnifle izah etmiştir.
Bilindiği gibi amelî hikmet; tehzîb-i ahlâk, tedbîr-i menzil ve tedbîr-i siyaset olmak üzere üçe ayrılır.290 Azmî’nin tanımına göre tehzîb-i ahlâk, her
kişiyle ayrı ayrı münasebeti olan şahsın ferdî olarak işlediği fiillerden ibarettir. Faziletlerle süslenmiş, kötü huylardan arınmış hareketleri sağladığı için
285
286
287
288
289
290

Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 4a-P 5b.
Bk. Levend, “Ümmet Çağında Ahlâk Kitaplarımız”, s. 96-97.
Uğur, age., s. 4.
Subtelny, agm., s. 602.
Hüseyin Vâiz-i Kaşifi, Ahlak-ı Muhsini, Bombay 1300, s. 6-7; İmamoğlu, age., s. XIII.
Amelî hikmet için ayrıca bk. Kınalızâde, Ahlak-ı Alâî, s. 41-55; Oktay, age., s. 100-102.
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bu türe, ahlâkı güzelleştirme anlamında “tehzîb-i ahlâk”291 veya “ilm-i ahlâk”
tabiri verilmiştir. Azmî ikinci grupta, toplum hayatıyla ilgili olan, öncelikle
aile ahlâkı ve idaresinden bahseden ilm-i tedbîr-i menzil bölümünü açıklar.
Daha sonra devlet ahlâkı olarak tabir edilen siyasî ve bazı sosyal konuların ele
alındığı tedbîr-i siyâset grubunu ele alır.
Yazar, eserinde aile ahlâkı ve devlet ahlâkı konularına sırası geldiğinde değinildiğini, esas olarak ferdî ahlâk bahislerinin ele alındığını söyler. Azmî, eski
hikmet sahiplerinin, insanları tehzîb-i ahlâk konusunda irşat ettiklerini ifade
ederek kendisinin de bu hususu ön plana çıkardığını vurgular.
Ahlâk kitapları üzerine yapılan tasniflerde kesin bir hat konulmadığı için
bir eser aynı anda birkaç gruba dâhil edilebilir. Ahlâk kitapları genelde amelî
hikmetin ilk şubesini içerirken siyasetnâmelerde daha çok ilm-i siyaset ve ilm-i
âdâbü’l-mülûk ağırlıklı muhtevaya rastlanır.292 Azmî Pîr Mehmed’in eserinde
ferdî ahlâkı esas aldığını, aile ve devlet idaresinin ikinci planda olduğunu belirtmesi, ayrıca esere müstakil olarak yaptığı ilâvelerde her şahsı ilgilendiren
konuları işlemesi, Enîsü’l-Ârifîn’in genel ahlâk kitabı kategorisine dâhil edilebileceğini göstermektedir. Bunun yanında metinde, “Adalet” ve “Terbiyet-i
Hadem ü Haşem” gibi kavramlar işlendiği, ayrıca aile ve devlet idaresinden
bahsedildiği için eser, siyaset sanatı dâhil ibadet, yaratılış, adalet gibi konuları
işleyen genel siyasetnâme türünün özelliğini de barındırır. Azmî, Enîsü’l-Ârifîn’in mukaddimesinde bu konuyu şu ifadelerle izah eder:
“Muķaddemā bu muķaddemātuñ temhįdinden lābüddür ki
و
293
اכ ا
او
 ا כilā āyetihį 294ا
אئ ا א
ا א
اذ א
ĥikmet-i Ǿameliyye -ki ŧıbb-ı rūĥānįdür baǾż-ı kįmyā-nažarlar iksįr-i aǾžam
daħi dimişler- nefs-i nāŧıķa-i insāniyenüñ aǾmāl-i irādį vü efǾāl-i ŧabįǾįsini
Ǿamelinden Ǿibāretdür. Bir ĥayŝiyyetle ki intižām-ı aĥvāl-i maǾāş u maǾādına
müfżį vü müteveccih olduġı kemālüñ ĥuśūlüni muķtażį ola. Ĥikmetüñ bu
ķısmına Ǿamelį didiklerinüñ ĥikmeti Ǿamele taǾalluķ itdügidür ve ĥikmet-i
nažariyye gibi bu daħi üç ķısma münķasımdur:

291 Ahlâk ve ahlâk felsefesi konularına eserinde yer veren Nasîrüddin Tûsî bu tabiri kullanır ve Ahlâk-ı Nâsırî
isimli eserinde amelî hikmetin üç grubunu da ele alır. Bk. M. Nazif Şahinoğlu, “Ahlâk-ı Nâsırî”, DİA, c. 2,
İstanbul 1989, s. 18.
292 Mehmet Öz, “Siyasetnâme, Ahlak ve Görgü Kitapları”, Türk Edebiyatı Tarihi, c. 2, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul 2007, s. 360.
293 “Kime hikmet verilmişse, şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir.” Bakara, 2/269.
294 “Zira bakan kişi onunla eşyanın hakikatini görebilir hale gelir.”
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Taķsįm-i evveli ile iki ķısma münķasımdur: Biri oldur ki, her ferde
Ǿale’l-infirād rāciǾ ola. Ol şaħś-ı münferidüñ kendü meśāliĥini Ǿamelinden
Ǿibāretdür. FeżāǾille taĥallį ve reźāǿilden taħallį maślaĥatı içün aña tehźįb-i
aħlāķ dirler. İkincisi oldur ki, efrāda ber-sebįl-i müşāreket müteǾalliķ ola.
Bu ķısım daħi ikiye münķasımdur: Biri oldur ki, müşāreket menzil ü ħānede ola. Bu ķısım menzilde müteşārik olan cemāǾatüñ meśālihini Ǿamelinden
Ǿibāretdür. Ol cemāǾat-i zen ü şevher ve vālid ü mevlūd ve mālik ü memlūk
gibi aña tedbįr-i menzil ü ħāne dirler.
İkincisi oldur ki, müşāreket-i şehr ü vilāyetde yā iķlįm ü memleketde
ola; aña tedbįr-i siyāset dirler. Bu kitābda cemįǾ-i aķsām-ı ĥikmet-i Ǿameliyye meźkūrdur; lākin iki kısm-ı aħįr Ǿalā-sebįli’l-istiŧrād mesŧūrdur.
Ve ĥükemā-yı ķudemā -ki ĥikmeti mişkāt-ı envār-ı nübüvvetden iķtibās
itmişlerdi- ŧālib-i fażįlete evvel taǾallüm-i tehźįb-i aħlāķla irşād buyururlardı.”295

Eserin Muhtevası
Azmî Pîr Mehmed Bey Enîsü’l-Ârifîn’i kaleme alırken Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin Ahlâk-ı Muhsinî isimli eserini esas almış fakat metne ilâveler yaparak
âdeta telifî bir kitap meydana getirmiştir. Bundan dolayı Enîsü’l-Ârifîn, muhteva incelemesi yapılırken müstakil bir eser olarak değerlendirilmiştir.
Azmî klasik tertibe uygun olarak eserine Allah’a hamdini ifade eden iki beyit ile başlar. Bu konulara değinirken de insanın yaratılışı ve ahlâkı üzerinden
hareket eder:
Minnet Allāh’a kim O’dur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ
Ĥüsn-i ħulķ ile eyleyüp tekrįm
Ķıldı insānı aĥsen-i taķvįm296
Daha sonra Hz. Muhammed’den özellikle de eserin muhtevası gereği onun
güzel ahlâkından bahseder. Bu konuda öncelikle âyet ve hadislerden yararlanarak Hz. Muhammed’in övgüsü yapılmış ve ayrıca onun örnek bir şahsiyet
olduğuna değinilmiştir:

295 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 7a-P 7b.
296 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 1b
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“Ĥażret-i Risālet-penāh ve sulŧān-ı serįr-i 297 ا
ve mütemmim-i mekārim-i aħlāķı Ǿaleyhi selāmu’llāhi’l-Ħallāķ nişān-ı Ǿālį-şān-ı ر כ
ادع ا
298
ا
 א כ و اile muǾanven ve ŧuġrā-yı ġarrā-yı299
اכ
ile müzeyyen eyledi.
Server-i ser-ħayl-i śaff-ı aśfiyā
Neyyir-i evc-i felek-i kibriyā
 ا א اve māh-ı sipihr-i 301  ا א اǾandelįb-i şāħsār-ı
Ol şāh-ı serįr-i 300
bāġ-ı belāġ ve şāhbāz-ı bülend-pervāz-ı Ǿālem-i 302 א زاغŧūŧį-i şekker-ħā-yı
303
ا ى
 و אve bülbül-i şįrįn-nevā-yı 304
 ان ا وselleme
כאرم ا
Bu ĥadįŝ-i
Ǿaleyhi ve śaĥbihi teslįmā buyurur: 305 ق
şerįf-i meşhūru’l-āfāķuñ mażmūn-ı meymūn-ı saǾādet-meşĥūnından tebādür iden oldur ki bāǾiŝ-i biǾŝet Ǿillet-i ġāǾiyye-i silsile-i mevcūdāt Ǿaleyhi
efđalü’ś-śalavāt ve ekmelü’t-taĥiyyāt tetmįm-i mekārim-i aħlāķ ve tekmįl-i
mehāsin-i śıfāt ola. Ve ser-çeşme-i nübüvvet-i kübrādan mütereşşiĥ olup
”
zebān-ı muǾciz-beyānlarına sārį vü cārį olmışdur.306 ا א ق ا

Azmî, güzel ahlâkı metheden ifadelerden sonra dönemin padişahı Sultan
II. Selim’in övgüsüne geçer. Yazar, padişahı çeşitli üstün özelliklere sahip olan
Dârâ, İskender, Feridun ve Cem gibi hükümdarlara benzetir. Müellif bütün
bu benzetme ve ifadelerinde tezkirelerde övgü ile bahsedilen münşîliğini ve
şairliğini gösteren süslü ifadeler kullanır:
“El-ĥamdü li’llāh ki Ĥażret-i pādişāh-ı Ǿālem-penāh medda’llāhu žılāle ħilāfetihį Ǿalā mefāriķi’l-enām ve şedde ıŧnābe salŧanatihį bi-evtādi’d-devām
Dārā-rā vü Sikender-der Cem-ĥaşem vü Ferįdūn-fer mihr-i sipihr-i cihānbānį vü māh-ı evc-i kişver-sitānį,
Nažm: Đarb-ı tįġ-ı ħūn-feşānından çeküp efrenc renc
Dest-i ķahrından diler ħalķ el-amān el-amān

297 “Benim Allah ile... ” “Benim Allah ile öyle anlarım olur ki, ne bir mukarreb melek ne de mürsel bir nebî
öyle yakınlığı elde edebilir.” hadisine iktibas edilmiştir. (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, s. 226.)
298 “Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır.” Nahl, 16/125.
299 “Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.” Kalem, 68/4.
300 “ En güzel konuşan benim.” (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 232.)
301 “Ben, (Arab’ın) en güzeliyim.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Âyet ve Hadisler, s. 125.)
302 “(Gözü) kaymadı ... ” Necm, 53/17.
303 “O, nefis arzusuyla konuşmaz.” Necm, 53/3.
304 “(Size okuduğu) Kur’ân ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.” Necm, 53/4.
305 “Ben ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, s. 230.)
306 “Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanınız.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Âyet ve Hadisler, s. 640.) Enîsü’l-Ârifîn,
vr. P 1b-P 2a.
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Neŝr: Śāĥib-ķırān-ı zamān Süleymān-mekān merkez-i dāǿire-i emn ü
emān, [P 3a]
Nažm: Emānetdār-ı esrār-ı ilāhį
Dür-i yekdāne-i deryā-yı şāhį
Şeh-i gįtį-sitān Sulŧān Selįm Ħān
Maķāmın ķıldı çün taĥt-ı Süleymān
Ħilāfet nūrı śaçıldı cihāna
Kerāmet tācını giydi zamāna”307

Yazar, bu övgüden sonra dönemin veziri Sokullu Mehmed Paşa’yı metheden ifadelere yer verir. Onun ahlâkının güneş gibi afakı aydınlattığını söyler.
Ayrıca Mehmed Paşa’yı divan edebiyatında bazı hususlarda kullanılan gezegenlerin sembolik şahsiyetlerine benzeterek övgülerde bulunur:
“Ħuśūśā vezįr-i aǾžām ve müşįr-i efħam müfessir-i ser-müdebbir bir kāşifü’s-serāǿir cāsūsu’ż-żamāǿir Müşterį-fıŧnat, Debįr-tedbįr ü Keyvān-menzilet ... Ĥażret-i Meĥemmed Pāşā yessera’llāhu mā-yurįd ve mā-yeşā
mekārim-i aħlāķınuñ şerĥinde miyān-ı zebān-ı erbāb-ı manŧık mınŧaķa-i
lā-yenŧıķla müntaŧıķdur.”308

Dönemin padişahı ve vezîr-i âzamının övgüsünden sonra eserin sebeb-i
te’lif bölümü gelir. Azmî, bu başlık altında yukarıda ayrıntılı olarak değindiğimiz metni kaleme alma sebebini izah eder. Öncelikle dostlarının ısrarı üzerine
bu eseri yazmaya karar verdiğini ve meşhur olan ahlâk kitaplarını toplayıp,
onları incelediğini söyler. Bu eseri telif ederken çoğu zaman Hüseyin Vâiz-i
Kâşifî’nin Ahlâk-ı Muhsinî isimli eserini esas aldığını belirtir. Ahlâk-ı Muhsinî,
Enîsü’l-Ârifîn’in temeli olup onda olan kırk bâbın hepsi bu eserde de mevcuttur. Azmî bu metne bazı ilâveler yaparak birçok eserden derleme yapmıştır.
Eski filozofların hikmetli sözlerinden, Arapların latife, hikmet, nasihat ve atasözlerinden, Acem kültürünün zenginliklerinden ilâveler vardır. Ayrıca divan
sahibi olan şair kendi şiirlerinden, diğer şairlerin şiirlerinden ve mesnevilerinden iktibaslarda bulunarak âdeta özgün bir eser meydana getirmiştir. Azmî bu
hususu şu şekilde izah eder:
“Nāçār bu ĥaķįr-i keŝįrü’t-taķśįr sāķ-ı cidd ü cehdi teşmįr eyleyüp kemer-i
Ǿazįmeti himmet miyānına baġladum ve kütüb-i aħlāķuñ miyān-ı ħalķda bellü ve meşhūr olanlarını cemǾ eyledüm. Bu cümleden aśĥāb-ı saǾādet
ve iħvān-ı zamāna lāzım olanını fiten-i ĥādiŝāt-ı dehri niyām ve şemşįr-i
307 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 2b-P 3a.
308 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 3b.
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şerr ü şūr-ı Ǿālemi der-niyām bulup fırśat el verdükçe intiħāb eyledüm.
Sehl müddetde ĥacele-i kümūndan ħaŧŧ u ħālle ārāste ve çeşm ü ebrū-yıla pįrāste bir dilber-i Yūsuf-cemāl cilveger oldı ki sevādı kuĥli’l-cevāhir-i
aǾyān-ı maǾānį ve beyāżı ġurre-i śubĥ-ı saǾādet ü şādmānįdür. Lākin zamāne
dil-rubālarında olan nāz ü girişme ve ān ü žarāfet ve cenābį zįb ü zįnet
ve aǾbā-yı tekellüf ü taǾassüfden refįǾ ü Ǿālį olmaġın diyār-ı Rūm dilberlerinüñ libāsında olan žarāfet ü leŧāfet anda mevcūd olmamaġın bālā-yı
vālā-yı rūĥ-efzāsından cāmį-cāmesin ħalǾ idüp ve dįbā-yı zįbā-yı Rūmįden
ķaddine rāst ħilǾatler biçüp ser-ā-ser ez-pāy tā-be-farķ zer ü zįvere ġarķ ķıldum ve āb u tāb u ŧarāvet ve ĥüsn ü ān u leŧāfet virdüm. Ve ħāśśa Ĥüseyin
Kāşifį-i śāĥib-keşfüñ rađiya’llāhu Ǿanhu ve aĥsena’llāhu ileyh Aħlāķ-ı Muĥsinį’sini ki envāǾ-ı fevāǿid-i ĥikmeti şāmil ve meyāmin-i naśįĥatı müştemil
ve mesāǿil-i ġavāmıż-ı ĥikmetden sāde ve tekellüf-i münşiyān ve taśalluf-ı
müteressilāndan āzādedür... Mevlānā-yı meźbūruñ enfās-ı müteberrikesinden teberrük ü teyemmün ķaśd idüp ekŝer evķātda kitābını meǿħaź ittiħāź
ا
 اŧarįķ-ı taĥrįrde anuñ peyrevi olup be-ĥükm-i
eyledüm. Ve 309
310
 واد ا ا ت ا ا אtebvįb ve ebvābını tertįb bābında anuñ iŝrine źāhib
oldum. Ve sāǿir şuǾarā-yı žarāfet-şiǾāruñ Ǿāşıķāne ve dil-sūz eşǾār u ebyātından ve felāsife-i sālifenüñ kelimāt-ı ĥikmet-nikātından ve muĥāżarāt u
mevāǾįž u ĥikem ve đurūb-ı emŝāl-i ǾArab ve müteǾāref-i ǾAcem’den ĥazįne-i dil-i ĥazįnde maħzūn olan cevāhir-i zevāhiri ve sefįne-i sįnede meknūn
olan ferāǿid-i fevāǿidi ol dürcde derc eyledüm... Ve bu bende-i kemįne daħi
ĥasb-i ĥālüm vāķiǾ olan eşǾār-ı sūznāk-ı derd-i işǾārumdan ve zāde-i ŧabǾ-ı
ķāśır u ħāŧır-ı fātir ve netāǿic-i ebkār-ı efkārumdan sevād-ı dįde-i ġam-dįdemi midād idüp beyāż-ı cerįde-i çūn-ħırįdemi śaĥįfe-i seyyiǿāt ve nāme-i
aǾmāl-veş rū-siyāh ve müşevveş eyledüm.” 311

Bu izahlardan sonra eserin “Mukaddime” bölümü gelir. Bu bölümde hikmet-i ameliyeyi ve onun alt gruplarını açıklayan yazar, bu eserdeki esas maksadının ferdî ahlâk olduğunu, her şahsın fazilet sahibi olması ve kötü fiillerden
vazgeçmesi gerektiğini vurgular. Yazar, aile ve devlet idaresinde nelere dikkat
edilmesi gerektiğini de ikinci planda anlattığını ifade eder.
Azmî daha sonra fihrist mahiyetinde eserin kırk bölümünü isimleriyle beraber sıralar ve esas konunun işlendiği bölüme geçer. Buradaki bâbların isimleri
ve sıralaması Ahlâk-ı Muhsinî ile aynıdır:
“Bāb-ı Evvel: Der-İbādet, Bāb-ı Düvüm: Der-İħlāś, Bāb-ı Süvüm: DerDuǾā, Bāb-ı Çehārum: Der-Şükr, Bāb-ı Pencüm: Der-Śabr, Bāb-ı Şeşüm: DerRıżā, Bāb-ı Heftüm: Der-Tevekkül, Bāb-ı Heştüm: Der-Ĥayā, Bāb-ı Nühüm:
309 “Önce delil, sonra yol.”
310 “Evlere kapılarından giriniz.” Bakara, 2/189.
311 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 5b-P 6b.
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Der-Ǿİffet, Bāb-ı Dehüm: Der-Edeb, Bāb-ı Yāzdehüm: Der-ǾUlüvv-i Himmet,
Bāb-ı Düvāzdehüm: Der-ǾAzm, Bāb-ı Sįzdehüm: Der-Cidd ü Cehd, Bāb-ı
Çehārdehüm: Der-Ŝebāt, Bāb-ı Pānzdehüm: Der-ǾAdālet, Bāb-ı Şānzdehüm:
Der-ǾAfv, Bāb-ı Heftdehüm: Der-Ĥilm, Bāb-ı Hejdehüm: Der-Ħulķ u Rıfķ,
Bāb-ı Nūzdehüm: Der-Şefķat, Bāb-ı Bįstüm: Der-Ħayrāt, Bāb-ı Bįst ü Yeküm: Der-Seħāvet, Bāb-ı Bįst ü Düvüm: Der-TevāżuǾ, Bāb-ı Bįst ü Süvüm:
Der-Emānet, Bāb-ı Bįst ü Çehārum: Der-Vefā, Bāb-ı Bįst ü Pencüm: Der-Sadāķat, Bāb-ı Bįst ü Şeşüm: Der-İncāĥ-ı Ĥācāt, Bāb-ı Bįst ü Heftüm: Teǿennį
vü Teǿemmül, Bāb-ı Bįst ü Heştüm: Der-Müşāvere, Bāb-ı Bįst ü Nühüm:
Der-Ĥazm, Bāb-ı Sįvüm: Der-ŞecāǾat, Bāb-ı Sį vü Yeküm: Der-Ġayret, Bāb-ı
Sį vü Düvüm: Der-Siyāset, Bāb-ı Sį vü Süvüm: Der-Teyaķķuž, Bāb-ı Sį vü
Çehārum: Der-Firāset, Bāb-ı Sį vü Pencüm: Der-Kitmān-ı Esrār, Bāb-ı Sį
vü Şeşüm: Der-İġtinām-ı Furśat, Bāb-ı Sį vü Heftüm: Der-RiǾāyet-i Ĥuķūķ,
Bāb-ı Sį vü Heştüm: Der-Śoĥbet-i Aħyār, Bāb-ı Sį vü Nühüm: Der-DefǾ-i
Eşrār, Bāb-ı Çihilüm: Der-Terbiyet-i Ħadem ü Ĥaşem.”312
Azmî yukarıdaki tabloya riayet ederek kırk bâbı tercümeye başlar. Bu kavramlar izah edilirken âyet ve hadislerden, çeşitli kıssalardan, hikmet dolu sözlerden yararlanılmış; toplumda örnek olacak şahsiyetlerin hikâyeleri ve sözleri
aktarılarak anlatılan konuların okuyucunun zihninde daha kalıcı olması amaçlanmıştır. Özellikle meseleyle ilgili seçkin manzumelere yer verilerek metnin
okuyucu üzerindeki etkisinin arttırılmasına çalışılmıştır. Müellif bu doğrultuda esas aldığı eserin sırasına uyarak ibadet konusunu izaha başlar.
1. İbadet
Azmî, ilk olarak temel ve kapsayıcı bir kavram olan ibadet konusunu ele
alır. “Allah’ın emirlerini yerine getirmek, kulluk” anlamlarına gelen bu kelimeyi müellif, dinin emrettiği şeyi yapmakla yükümlü olan kulun, insanı kötülüğe
sürükleyen nefsin isteklerine muhalif emri işlemesi, olarak izah etmiştir. Yazar,
konuyla ilgili âyetlere yer vermiş daha sonra manzume ve hadislerle meseleyi
açıklamaya devam etmiştir. İbadetin önemini izah ederken Câfer-i Sâdık’ın ve
büyük zatların sözlerini aktararak konuyu detaylandırmıştır.
Müellif, ibadetin insanları kötü fiillerden alıkoyacağına bir hadisle vurgu
yapar. İbadetin kişiyi yücelteceğini ve günahın insanı alçaltacağını söyler. Bu
konuda Hz. Îsâ’nın bir sözünü aktaran Azmî, insanların Hz. Muhammed’in
312 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 7b-P 8a.
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sünnetine uymasındaki önemi izah eder. İbadetlerdeki aksaklıklara da değinen
yazar, İmam Gazzâlî’nin, “Şimdiki insanların kıldığı âdettir, ibadet değildir.”
sözüne yer vererek tenkitte bulunmuştur. Ayrıca ibadetlerin şeklî değil kalbî
olması gerektiğini irfan ehlinden ve hükemânın sözlerinden deliller getirerek
açıklar.
Azmî, ibadetin önemini Hz. Alî’nin başından geçen bir hikâye ile anlatır.
Daha sonra ikinci bir “Hikâyet” başlığı altında Şah Sencan’ın kıssasını
naklederek konuya son verir.
2. İhlâs
Yazar, ihlâs kavramını, kulun samimi niyetle Allah’a yönelmesi, olarak izah
etmiştir. Farsça beyitlerle, Sehl-i Tüsterî ve bazı meşâyih diye tabir ettiği meşhur şahısların ifadelerine yer vererek bu kelimeyi izah etmeye devam etmiştir.
Müellif, konunun amel cihetine vurgu yaparak ihlâsla yapılan bir işin faziletine ve ehemmiyetine âyet ve hadisleri delil göstererek dikkat çeker. Azmî,
burada ikiyüzlülük anlamına gelen riya konusuna da değinir ve onun kötü
vasıflarını anlatır. Yazar eski halifelerden birinin zamanında meydana gelen bir
hadiseyi hikâyet başlığı altında aktarır. Azmî şâirâne benzetmelerde bulunarak
ihlâsın ehemmiyetine değindiği bu bâbda Nizâmi-i Gencevî’nin konuyla ilgili
üç beytine yer verir. Yazara göre doğruluk ve ihlâsın kemal noktasına ulaşmak
için bir mürşide bağlanmak gerekir.
3. Dua
Azmî duayı, herkesin dilediğini yerine getiren Allah’ın dergâhına ihtiyaçları ve istekleri arz etmek, dualara icâbet eden Allah’ın huzuruna yakarış elini
uzatıp O’nun fazlından ve feyzinden istifade etmek, nihayetsiz yardım ve lutuflarını arzu etmek, diye izah eder. Daha sonra şair Necâtî’nin konuyla ilgili
bir beytine yer verir. Müellif, duada samimi niyetin olması gerektiğine dikkat
çeker. Konuyla ilgili âyet ve hadislere, Molla Câmî’den bazı alıntılara müracaat ederek meseleyi izah etmeye devam eder. Eserde dua etmekle problemlerin
ortadan kalkabileceğini söyleyen müellif, bu hususu bir İslâm memleketinde
tufan belasına karşı ortaya çıkan korkunun dua etmekle hallolduğunu örnek
göstererek delillendirir. Bu bâbın sonunda beddua konusuna değinen yazar,
özellikle mazlum kişilerin bedduasından sakınmak gerektiğini söyler.
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4. Şükr
Azmî şükrü, verilen nimetlere karşı Allah’ı güzel bir şekilde anmak, şeklinde izah eder. Daha sonra büyük zatların bu konudaki ifadelerine yer vererek
açıklamaya devam eder. Yazar, şükür kelimesinin hamd sözcüğünden daha
beliğ ve övgüye daha layık olduğunu ifade eder.
Azmî, bu izahtan sonra şükrün “insanın kendinden üst derecede bulunanlara şükrü, kendiyle eşit olanlara şükrü ve kendinden daha aşağıdakilere şükrü”
olarak üçe ayrıldığını söyler. Müellif, kulun Allah’a karşı şükrünün onun verdiği nimetleri anmak ve yaratıcının kula şükrünün de kulun ibadetini kabul
etmek olduğunu belirtir. Yazar, âyet ve hadislerle meseleyi daha da derinleştirmiş, konuyla ilgili manzumelere yer vermiştir. Azmî, şükürle ilgili Hz. Mûsâ
ve Hz. Dâvûd’a ait bir söze yer verir. Şükrün insanın dil, kalp ve sahip olduğu
diğer âzâlar ve esaslarla olacağını ifade eder. Müellif, bütün bu izahlardan sonra meseleyi özetleyecek bir hikâyeyi aktararak bu bölüme son verir. Hikâyede
Sultan Sencer’le bir dervişin arasında geçen kıssa anlatılır.
5. Sabr
Yazar, sabır kelimesini kötü şeylere, musibetlere tahammül etmek ve nefsin hoşuna giden şeylerden kişinin kendini engelleyip yapmaması olarak izah
etmiştir. Eserde bu bahisten sonra sabretmenin önemi anlatılmıştır. Hikâyet
başlığı altında sabır konusunda Efrâsiyâb’ın başından geçen bir hadise aktarılır. Konuyla ilgili âyet ve hadislere, Hz. Ali’nin sözleri ve Arap atasözlerine yer
verilerek mesele izah edilir. Azmî, konuyu bir hikâye ile sona erdirir. Burada
padişâhın hizmetinde bulunan bir emîrin sabretmesi ve bu sabrının sonunda
daha üst mertebeye ulaşması anlatılmıştır.
6. Rızâ
Azmî konuya, gerek hayır olsun gerek şer, meydana gelen hadiselere
(kazâya) rızânın ve kadere iman etmenin müslümanlara şart olduğunu ifade
etmekle başlar. İyinin ve kötünün Allah’ın takdiri olduğuna dikkat çeker.
Yazar, meydana gelen hadiselerde samimi olarak rızâda kararlı olmanın getireceği faydaları âyet ve hadislerden deliller göstererek izah eder. Ayrıca konuyla ilgili iki hikâyeyi burada anlatır. Yazar, eğer bir hadise olacaksa bunun
engellenemeyeceğini, bundan dolayı ortaya çıkan olaylara rızâ gösterilmesini
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büyük zatların sözlerine yer vererek ve çeşitli manzumeler ilâve ederek nasihat eder.
7. Tevekkül
Azmî tevekkülü, zâhirî sebeplerden alakayı kesip Allah’a yönelme, olarak
tarif eder. Daha sonra konuyla ilgili kendi divanında yer alan bir beyte, âyet ve
hadislere yer verir. Yazar rızkın kaderde yazılı olduğunu ve değişemeyeceğini;
onun için insanların daima kanaat ve tevekkül etmesini tavsiye eder. Azmî,
hikmet ehlinin ve Hz. Ali’nin tevekkülün ehemmiyetini izah ettiği beyanlarından alıntılar yapar. Ayrıca, bir zâhidle bir Arab’ın başından geçen ayrı ayrı iki
hikâyeye yer vererek kişinin vazifesini yerine getirip sonra da Allah’a tevekkül
etmesini nasihat eder.
8. Hayâ
Müellif hayâ kavramını, dinin emrettiği hususlar gereğince nefsin çirkinliklerinden ve şerlerden uzak durmak olarak izah etmiştir. Allah’ın tecellî ettiği
noktada ilk olarak ortaya çıkan şey hayâdır. Ona göre toplumların devamı ve
âlemin nizamı için hayâ esastır. Eğer hayâ ortadan kalkarsa cihanın düzeni bozulur ve dünyada hiçbir iş yapılamaz hale gelir. Hayâ ile ilgili âyet ve hadislere
müracaat eden yazar, konuyla ilgili Arapça ve Farsça manzumelere de yer verir.
Hayâyı kalbin hayâsı, lutuf ve merhametin hayâsı, edebin hayâsı olarak üçe
ayırır. Yazar, halife Me’mun döneminde yaşanan bir hadiseye ve Hz. Ali’nin
sözlerine yer vererek konunun akılda kalıcılığını sağlar.
9. İffet
Azmî, ilk önce iffetin kelime anlamını, günahlara girmeme ve ondan çekinme olarak izah eder. İffet bağını canlıların şehevî arzulardan sığınacağı bir yer
olarak görür. İffet, sahip olunan duyuların kötülüklerden muhafazasını sağlar.
Müellife göre kalbin iffetsizliği su-i zan, gözün iffetsizliği harama nazardır. Yazar, özellikle idarecilerin iffet konusuna dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapar
ve meseleyi çeşitli manzumelerle izah eder.
10. Edeb
Azmî, edebi ilk önce kişinin kötü şeyler söylemekten, çirkin fiillerden lisanını ve dilini koruması olarak tanımlamıştır. Daha sonra, namusu ve hürmeti
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yok etmekten kaçınıp halka hürmet ve saygı duymaktır, diye izaha devam etmiştir. Yazar edebin hakikatini her türlü durum ve halde Hz. Peygamber’in
sünnetine uymak olarak belirtir. Bu doğrultuda Hz. Muhammed’in edeb konusunda örnekliğini anlatarak konuyu açıklamıştır. Karamanlı Nizâmî’den
beyitlere yer veren Azmî, her babanın çocuklarına edebi ve güzel ahlâkı öğretmesi gerektiğini vurgular. Yazar, bu bâbda Mısır sultanı ile Rum padişahı
arasında geçen bir hikâyeye yer vererek meselenin daha iyi anlaşılmasını sağlamaya çalışır.
11. Himmet
Himmet kelimesini, ruhanî kuvvelerin (melekelerin) hepsiyle güzel bir şey
ortaya çıkarmak için Allah’a yönelme, olarak izah eder. Büyük himmetlerin
insana mahsus bir halet olduğu bilgisini verir. Konuyla ilgili âyet ve hadislere
yer veren Azmî, Hâfız-ı Şirâzî’nin bir beytini de aktarır. Yâkub-ı Leys’e babasının söylediği nasihat dolu sözlerin anlatıldığı hadise “Hikâyet” başlığı altında
verilir. Burada insanın kıymetinin himmeti kadar olduğu ifade edilir. Daha
sonra İskender-i Rûmî ve Aristo arasında geçen bir hadise nakledilir. Ayrıca
konuyla ilgili Türkçe ve Farsça manzumelere yer verilir.
12. Azm
On ikinci bâbda “azm” konusunu işleyen yazar, bu kavramı murad ve saadetlerin öncüsü olarak görmektedir. Gerçek azmi, kişinin istediği şeye ulaşmadan istirahat etmemesi, talep ettiği yolda bıkmadan ve gevşeklik göstermeden
devam etmesi olarak izah eder. Eserde çeşitli atasözleri ve hükemânın sözleriyle
mesele derinleştirilir. Azimle ilgili âyet ve hadislerden de faydalanan yazar, İslâm memleketlerinde bir padişahın ve yine bir melikin başından geçen iki ayrı
hikâyeyi aktarır. Müellif kendi şiirinden bir beyitle konuya son verir.
13. Cidd ü Cehd
Azmî, çalışma ve gayret etme anlamına gelen bu sözcüklerden cidd kelimesini şâirâne bir üslûpla, istekleri yerine getirmek için gönül zeminine gayret
tohumunu ekmek, olarak tanımlar. Cehd kelimesini ise istekleri ve maksatları kazanmada sıkıntı ve zahmet çekmek, diye ifade eder. Hedefe ulaşmakta
büyük bir himmetin gerektiğini vurgulayan müellif bunu, bir Hicazlı ile karıncanın kıssasını anlatarak açıklar. Yazar, saltanatın devam ve bekasının cidd
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ü cehdle olacağını Feridun ve Âl-i Tâhir’den birinin hikâyelerine yer vererek
izah eder. Azmî, son olarak bir şeyi gerçekten isteyen kişinin çalışırsa ve gayret
ederse maksuduna erişeceğini ifade eder.
14. Sebat
Sebat konusunun işlendiği on dördüncü bâbda ilk olarak sebat edenin kurtuluş bulacağı belirtilmiştir. Zamanın hikmet sahipleri ve cihanın filozofları makam, mevki ve izzet sahibi kişilere işlerinin temeline sebat ve temkinle
yaklaşmalarını tavsiye etmiştir. Eserde sebatın kurtuluşa vesile olmasına ve
makamlara ulaştırma yönüne vurgu yapılır. Nûşirevân’ın Kayser-i Rûm’a saltanatının devamı ve yüceliği için sebatlı olmayı nasihat ettiği kıssa nakledilir.
Ayrıca bu bâbda Gazneli Mahmud’un bir hikâyesine yer verilerek örneklendirme yapılmıştır.
15. Adalet
Bir siyâsetnâme özelliğini de barındıran Enîsü’l-Ârifîn’in on beşinci bölümünde adalet konusu işlenmiştir. Yazar, adalet kavramını, ülkeleri süsleyen
bir bekçi, nurları artıran bir parlaklık ve karanlıkları aydınlığa çeviren bir ışık,
olarak tanımlamıştır. Azmî, konunun önemine, bir saat adaletle hükmetmenin
altı yıl yapılacak ibadetten daha üstün olduğunu bildiren hadise yer vererek
dikkat çeker. Yazar adaletin imanla aynı mesabede olduğunu söylemiş, konuyu âyet ve hadislerle izah etmiştir. Azmî, meseleyi manzum parçalar ekleyerek,
Mevlânâ’nın Mesnevî’sinden ve âlimlerin sözlerinden alıntılarla detaylı olarak
ele almıştır. Bu bölümde, İran mitolojisinde ve edebiyatımızdaki birçok eserde
bahsi geçen Behrâm-ı Gûr ismiyle meşhur olan zatın hikâyesine yer verilmiştir.
16. Afv
Azmî, ilk önce afv kelimesinin anlamını izah eder. Bu kavramı, kişinin
elinde güç ve kudret olduğu zaman, insanların cezasını ve suçlarını vermemek,
onları bağışlamak, diye tanımlar. Bu hususta Hz. Muhammed’in Mekke’nin
fethinde müşrikleri affetmesini örnek gösterir. Burada İskender’le Aristo arasında geçen ve affın önemini anlatan bir hikâyeye yer verilir. Yine konuyla ilgili bir Arab’ın ve padişahın başından geçen bir hikâye nakledilir. Azmî, ayrıca
âyet, hadis ve manzumelerle kavramı detaylı bir şekilde incelemiş ve Allah’tan
affını istediği manzumesiyle konuya son vermiştir.
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17. Hilm
Yumuşak huyluluk anlamına gelen bu kavramı yazar, medhe layık iyi huyların en faziletlisi ve övülmüş vasıfların en güzeli, olarak izah eder. Hilmin
ahlâk sofrasının tuzu olduğunu, hilm sözcüğündeki harflerin tersten okunduğunda milh yani tuz kelimesinin ortaya çıktığını söyler. Hz. Muhammed’in
hilm sahibi olduğunu ve bu konunun önemini âyetlerle izah eder. Azmî, peygamberlerin ve velîlerin hilm sıfatı ile donandıklarını, asıl pehlivanın nefsini
ve gadabını dizginleyen kişi olduğunu belirten hadisi nakleder. Nûşirevân’la
Büzürcmihr arasında hilmin alameti hakkında geçen muhavere “Hikâyet” başlığı altında anlatılır. İslâm dünyasında model bir şahıs olan Hz. Hüseyin ile bir
hizmetkârın arasında geçen ve Hz. Hüseyin’in öfkesini yenip humuşak huyluluğunu gösterdiği bir hikâye nakledilir. Ayrıca yine “Hikâyet” başlığı altında
Hz. Îsâ’nın, insanın öfkesini terk ederek Allah’ın gadabından kurtulabileceğini
nasihat ettiği bir hadise nakledilir. Müellif, Hz. Ali’nin sözlerinden ve Mevlânâ’nın Mesnevî’sinden örnekler verir. Burada mevzuyla ilgili atasözlerinden
de yararlanılmıştır.
18. Hulk u Rıfk
Azmî huy, tabiat ve yaratılış anlamına gelen hulk kavramının güzel ahlâklı olmaktan ibaret olduğunu belirtir. Nezaketle davranma, yumuşaklık anlamına gelen rıfk kelimesinin gönül çekenden kinaye olduğunu bildirir. Yazar,
hulkun güzel bir haslet olduğunu ve imanın güzel ahlâkla donatıldığını söyler. Müellif, hulk ve rıfk konusunda Hz. Îsâ’nın cahil bir kişiye hulk ve rıfk
ile nasıl tahammül ettiğini “Hikâyet” başlığı altında izah eder. Hükemâdan
nakille güzel ahlâkın alameti olarak insaf, ayıpları ortaya çıkarmamak, özrü
kabul etmek, güler yüzlü olmak gibi on haslet sıralanmıştır. Yazar, bütün
bunları izah ederken manzum parçalardan yararlanır. Bu bölümde, Erdeşir-i
Bâbek’in oğluna yumuşak huyluluğu ve mülayimliği nasihat ettiği hikâye
anlatılmıştır. Eserde konuyla ilgili bazı fazilet sahiplerinin sözlerine ve Aristo’nun ifadelerine yer verilmiştir. Özellikle askerin yumuşak huyluluk ve
ağırbaşlılıkla korunacağı belirtilmiştir. Konuyla ilgili İran padişahlarından
Feridun’un bir kıssasına yer veren yazar, ayrıca Cemşid ve bir hükümdarın
kıssasını aktarır.
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19. Şefkat
Azmî ilk önce şefkat kavramının kelime anlamını, insanlarda kötülüğün
ortadan kaldırılması için gayret etmek, olarak tanımlamıştır. Şefkat konusuyla
ilgili âyet ve hadislere yer veren yazar; ayrıca şefkat etmenin önemini ifade
eden, Eğer benim rahmetimden yararlanmak istiyorsanız yarattıklarıma şefkat
edin, anlamındaki hadisi aktarır. Yazar, özellikle yetim çocuklara şefkat etmeyi
teşvik eden hadislere yer verir. Gazneli Mahmud’un babası Sebük Tigin’in
bir ceylan yavrusuna gösterdiği şefkatin anlatıldığı hadise “Hikâyet” başlığı
altında nakledilir.
20. Hayrât
Bu bâbda iyilikler, hayırlı şeyler anlamına gelen hayrât kavramı izah edilirken öncelikle dünyadaki nimetlerin faniliğinden ve sebep olacağı zararlardan
bahsedilmiştir. Azmî, konuyu Lebîd’in bir beyti, Farsça ve Türkçe manzumelerle izah etmiştir. “Her canlı ölümü tadacaktır.” âyetini zikreden müellif,
birçok nimetin fena yüzünü göstererek insanların ölümden sonraki esas hayat
için hayırda bulunmasını ve geride güzel eserler bırakmasını tavsiye etmiştir.
Yazar, yapılan hayırlı işlerin bâki kalacağını âyet ve hadislerle delillendirir. Ayrıca hayra vesile olanın hayrı yapan kişi gibi sevap kazanacağına vurgu yapar.
Azmî, bu bölümde yapılan hayırlı işlerin önemini ders dolu bir hikâye ile anlatır. Buna göre; büyük bir zat, yolcuların geçerken serinlemesi ve dinlenmesi
için bir konaklama yeri yapar. Yolcu bir derviş sıcak günde gelip oranın gölgesinde dinlenir ve bu hayratı yapana dua eder. Bu duanın sonucunda o kişi
azaptan kurtulur.
21. Sehâ
Azmî yirmi birinci babda, cömertlik anlamına gelen bu kavramın insanda
iki cihan saadetine vesile olacağını belirtir. Ayrıca cömertliğin güzelliklere vesile ve kötülüklere engel olacağını bildirir. Müellif, cömertlikte en önde olan
kişinin Hz. Muhammed olduğuna vurgu yapar. Cömertliğin cennet içinde bir
ağaç olduğunu söyleyen yazar, bu hasletin mutluluğun devamına ve belaların
seddine vesile olacağını ifade edip konuyla ilgili âyet ve hadisleri aktarır. Azmî,
insanın yaptığı iyilikle itibar kazanacağını belirterek, Hz. Ali’nin ve bazı âlimlerin sözlerine yer verir. Eserde meseleyi örneklendirmek için İskender’le Aristo arasında geçen cömertliğin dünya ve âhiret saadetine vesile olacağının an-
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latıldığı muhâvere “Hikâyet” başlığı altında verilir. Yazar, Hüsrev-i Perviz’in
konuyla ilgili bir kıssasını ve cömertliğiyle meşhur olan Ma’n bin Zâide’nin
sehavetini “Hikâyet” başlığı altında anlatır. Ayrıca İskender-i Zülkarneyn’e
annesinin söylediği, “Beldeleri askerlerle fethettiğin gibi, insanların kalplerini
de ihsan ile fethet.” sözünü aktarır.
“Hikâyet-i Manzûme” başlığı altında Hâtem-i Tâî’nin bir gençle olan
muhâveresi mesnevi şeklinde dokuz beyitle anlatılır. Yemen padişahının
Hâtem-i Tâî’yi cömertlikte geçme çabası “Hikâyet” başlığı altında aktarılır.
22. Tevazu
Tevazuyu, kişinin layık olduğu şeyden daha aşağısına razı olması, olarak
izah eden yazar, tevazunun saadeti arttıracağına vurgu yapmıştır. Tevazunun
zıddı olan kibir konusuna da değinen müellif, kibri kişinin kendisini olduğundan büyük bilmesi olarak tanımlar. Müellif, tevazuyu metheden ve kibri yeren
âyet ve hadislere yer verir. Allah’ın peygamber olarak Hz. Mûsâ’yı seçmesinde onun tevazusunun etkili olduğunu belirtmiştir. Burada vezirliğiyle bilinen
Büzürcmihr’in en büyük nimet olarak büyüklerin tevazusunu göstermesine
dikkat çekilir. Azmî, mütevazi olanların derecesinin yüksek olacağını bildiren
hadisi bir kıta ile şerh eder.
Yazar, bu bâbda kibrin zararlarından da bahseder. Kibrin kişiyi insanlar
arasında itibarsızlaştırdığını söyler. Daha sonra bazı âlim zatların veciz ifadelerini aktarır. Azmî, Sâmânî meliklerinden Nasr b. Ahmed’in oğluna olan
vasiyetine ve İsmâil-i Sâmânî’nin bir kıssasına yer vererek meselenin daha iyi
anlaşılmasını sağlamıştır. Daha sonra İsmâil-i Sâmânî’nin bir âlimi ağırlaması
sonucunda Hz. Muhammed’i rüyada görüp ondan övgüler almasını “Hikâyet”
başlığı altında anlatarak meselenin önemine vurgu yapar. Tevazunun alameti
olarak emîrlerin, salihlerin sohbetlerine katılmasını sayar ve bu hususta Abdullah Tahir’in Muhammed Eslem-i Tûsî’nin sohbetine gitmesini örnek gösterir.
23. Emanet
Azmî’nin bu konuda aktardığı bilgilere göre âlimler ve ârifler bu kavramı güzel vasıflar arasında yer alan önemli bir unsur olarak tanımlamışlardır.
Konuyla ilgili Farsça beyitlere yer veren yazar, Hz. Ali’nin, “Emanete riayet
etmeyenin imanı yoktur.” anlamındaki sözünü aktararak meselenin önemini
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izah eder. Bu minvalde insanları kandırmamanın ve emin olmanın ehemmiyetini, kendi divanındaki iki beyitle açıklar. Azmî, insanın sahip olduğu şeylerin
Allah tarafından verilen bir emanet olduğunu belirtir. Bu hususta göz, kulak,
dil, el ve ayak gibi organları örnek vererek onlardaki eminliğin nasıl olması
gerektiğini izah eder. Halkın Allah tarafından sultanlara verilen bir emanet olduğunu, padişahların onu muhafaza etmekle yükümlü olduklarını söyler. Bu
konuda adaletiyle ün salmış Nûşirevân’dan bir hikâye nakleden yazar, ayrıca
Belh emîrinin oğlu ile bir Mecûsî arasında geçen kıssayı anlatır.
24. Vefâ
Azmî, ilk önce vefâyı, saadet meydanının yiğitleri ve sadakat ormanının
önde gelen aslanları tarafından yapılacak bir iş olarak tanımlamaktadır. Yazar,
eleştiri mahiyetinde vefâ ehlini Anka kuşuna benzetir. Ona göre vefânın sadece
ismi vardır, hakikati yoktur. Herkesin vefâ sahibi olamayacağını söyleyen müellif, onu bulanık toprağı altın yapan bir kimya iksiri olarak görür. Özellikle
sevgililerde vefânın olmadığını kendi manzumesiyle ifade eder. Azmî, vefâda
verilen sözlerin yerine getirilmesinin önemini izah eder, vaadi yerine getirmekle ilgili âyet ve hadislere yer verir. Bu bâbda Hz. İsmail’in sözünde durup üç
gün bir kişiyi beklediği anlatılır. Ayrıca eski meliklerden birinin hikâyesi anlatılarak insanın sözünde sadakatle durması nasihat edilmiştir. Burada “Pend”
başlığı altında Hûşeng’in oğluna sözünde durmasını tavsiye ettiği ifadelerine yer verilir. Efrâsiyâb’ın raiyyetinin huzuru için sıkıntılar çektiği ve rahat
edemediği örnek gösterilerek padişahlığın aslında bir vaad olduğu, bundan
dönülemeyeceği ifade edilir. En güzel ve methedilen ahlâkın sözünde durmak
olduğu, hikmet sahibi kişilerin sözleriyle anlatılır. Yine bu hususta Yâkub-ı
Leys’in başından geçen ahde vefâ konulu bir kıssa nakledilir.
25. Sadâkat
Azmî, sadâkati muhabbetin en yüksek noktası, muhabbeti ise sadâkatin
kemal noktaya ulaşma sebebi olarak tanımlar. Sadık bir dosta iyi ve kötü günde ihtiyaç olduğunu belirtir. Yazar, insanın cahil dosttan ziyade hakiki ve her
zaman yanında olan bir arkadaşa sahip olmasını tavsiye eder. Müellifin aktardığına göre, İbn Mukaffa’ya bir arkadaşı, gerçek dostuma alakam kardeşimden
daha fazladır, sözünü söyler. O da tasdik mahiyetinde hakikî dostun ruhun
nasibi olduğunu ifade eder. Yazar, okuyucularına dostun medhinde ve düşma-
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nın yerilmesinde temkinli olmalarını tavsiye eder. Ayrıca Haccâc-ı Zâlim’in
sadâkatle ilgili bir kıssasını nakleder.
26. İncâh-ı Hâcât
Yazara göre, dilekleri yerine getiren ve dualara icâbet eden Allah’ın huzurunda ihtiyaçlarını arz eden kişiden beklenen muhtaçların isteklerini yerine
getirmesidir. Azmî, insanların isteklerindeki esas amacın dünya ve ahiret için
kurtuluşu sağlamak olduğunu belirtir. Konuyla ilgili Hz. Hüseyin’in, bir ihtiyaç sahibinin eksiklerini gidermek yetmiş sene itikaftan daha üstündür, sözüne
yer vererek toplumda yardımlaşmayı tavsiye etmiştir. Yazar meseleye örnek
olması için Adûdu’d-devle ile Şeyh-i Ekber arasında geçen bir hikâyeye yer verir. Ayrıca merhameti ve şefkati ön plana çıkaran yazar, “Merhamet etmeyene
merhamet edilmez.” hadisine de vurgu yapar. Azmî, “Hikâyet” başlığı altında,
İskender-i Zülkarneyn’in bir kimsenin ihtiyacını gidermediği günü yok saydığını anlatır. Yine İskender-i Zülkarneyn ile Çin Padişahı arasında geçen ve en
lezzetli şeyin halkın ihtiyacını gidermek olduğunu söylediği kıssayı nakleder.
27. Teennî vü Teemmül
Acele işe şeytan karışır, anlamındaki hadisle konuya başlayan Azmî, ihtiyatlı davranmanın Rahmânî, acele hareket etmenin şeytânî olduğunu belirtir.
Yazar, hadiselerin ilerisini düşünerek sakin olmanın akıl sahibi insanların işi
olduğunu; öfke ve acele ile hareketin cahillerin fiili olduğunu belirtir. Hüsrev-i
Perviz’in oğluna ihtiyatlı davranmasını tavsiye ettiği sözlerine yer verir. Ayrıca
Nasr b. Ahmed Sâmânî ile veziri arasında geçen bir muhâvere anlatılır. Burada
vezir ona işlerinde ihtiyatlı davranması gerektiğini nasihat eder. Acele eden ve
ihtiyatlı davranmayanın akıllı insanlar katında makbul sayılmadığı ve şeytanın
vesveselerine maruz kaldığı belirtilir. Yazar, konuyla ilgili âyet, hadis ve manzumelere yer verir.
28. Müşâvere
Yazar, “bir iş hususunda danışma” anlamına gelen bu kavramı izah ederken
Kur’ân-ı Kerîm’de geçen “İş hakkında onlara danış.”313 ve “Onların işleri, aralarında danışma iledir.”314 âyetlerine müracaat ederek meselenin önemine dik313 Âl-i İmrân, 3/159.
314 Şûrâ, 42/38.
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kat çeker. Konuyla ilgili Hz. Muhammed’in işlerinde arkadaşlarına danışmasını; ayrıca istişarenin O’nun ümmeti için bir sünnet olduğunu söyler. Yazar
istişare ile ilgili Tevrat’tan ve Hz. Lokman’ın sözlerinden alıntılar yapmıştır.
Müşâverenin özellikle sultanlar için ehemmiyetli olduğu belirtilmiş ve devlet
işlerinde vezirlere danışılması nasihat edilmiştir. Azmî’nin aktardığına göre,
Behrâm-ı Gûr oğluna devlet işlerinde ehil olan kişilerle meşveret etmesini nasihat eder. Müellif, “Hikâyet” başlığı altında, bir melikin ve Merv kadısının
Hristiyan komşusuyla bir konuyu istişare ettiğini anlatır.
29. Hazm
Yazar, hazm kelimesini, işlerin neticesini düşünme ve her işte ileri görüşlü
olmaya öncelik verme, olarak tanımlar. Hikmet sahibi insanlardan ve Efrâsiyâb’dan alıntı ifadelere yer veren Azmî, savaş gününde bir kişinin hazmı zırh
ve azmi siper yapması durumunda düşmanından zarar görmeyeceğini söyler.
Yazar, büyük âlimlerin, hazmın esası zamane insanları hakkında şüpheli olmaktır, sözüne yer vererek ihtiyatlı davranmayı nasihat etmiştir. Bir kimse
hakkında şüphe ve suizan duyulduğunda o kişiden uzak durulması gerektiği
vurgulanmıştır. Azmî, akıllı ve ihtiyatlı kişilerin etraflıca düşündüklerinde basiret sahibi olmak ve tedbirli davranmaktan daha sağlam bir kalenin, gaflet ve
önemsemezlikten daha korkulacak bir yerin olmadığını anlayacaklarını belirtir. Yazar, bütün bu hususlarda konuyla ilgili âyet ve hadislere yer verir.
30. Şecaat
Yazara göre faziletli huyların esaslarından olan şecaat, korkaklık ve öfkelenme arasında orta bir kuvvettir. Konuyla ilgili hadislere yer veren müellif,
korkan ve zayıf yürekli olan birinin savaş zamanında firara itimat ettiğini, cesur kişinin Allah’ın fazlına güvendiğini belirtir. Halid bin Velid’in vefatı esnasında yatakta bulunmaktaki rahatsızlığını ve kılıcına yaslanarak can vermesini
“Hikâyet” başlığı altında anlatır. Azmî, konuyla ilgili Hz. Ali’nin şecaatini örnek vererek, onun savaşırken düşmanın güçlü olduğu yöne doğru ilerlediğini
aktarır. Yazarın anlattığına göre İskender-i Zülkarneyn’e, yiğit ve sert idareci
kimdir, diye sorulur. O da, düşmanın sayısına bakmadan kurdun koyuna ve
koyunun tuza gitmesi gibi atılan kişidir, cevabını verir.
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31. Gayret
Azmî gayret kelimesini, insanın Allah’tan başka her şeyle alakasını kesmesi, bakışlarını ve yönelişlerini sevdiğinden başkasına çevirmemesi, olarak izah
eder. Yazarın aktardığına göre, bazı âlimler gayret kelimesini başkasının ortak
çirkinliğinden ortaya çıkan öfke hali olarak açıklamıştır. Konuyla ilgili âyet,
hadis ve çeşitli manzumelere yer veren yazar, kelimenin daha çok kıskanma,
başkasının ortak olmasından hoşlanmama anlamına yer vermiştir. Azmî gayretin dinî ve dünyevî olmak üzere ikiye ayrıldığını söyler. Dinî gayreti, emredilen şeyi yapmak nehyedilen işlerden uzak durmak, olarak tanımlar. Yazar,
bu yolun âlimlerin zâhidlerin ve âbidlerin yolu olduğunu söyler. Konuyla ilgili
Ebu’l-Hasan Nûrî ve Behrâm-ı Gûr’un başından geçen iki ayrı hadise hikâye
olarak nakledilir.
32. Siyaset
Bir şehzade hocası olan Azmî, siyasetin gayrî ve nefsî olarak ikiye ayrıldığını
ifade ederek konuyu izaha başlar. Siyâset-i nefs kötü ahlâkı ve vasıfları, güzel ve
methedilmiş vasıflara çevirmektir. Gayrî siyaset iki kısma ayrılıp, ilki havassın diğeri âvâmın siyasetidir. Ona göre siyasetten maksat serserilere korku vermek ve
masuma ümit olmaktır. Büzürcmihr’in, sultanların büyüğü hainlerin ve katillerin
ondan korktuğu, muhtaçların ve gariplerin ümitlendiği kişidir, sözüne yer verir.
Azmî, hikmet sahibi insanların sözüne istinaden siyaset olmadan âlemde
herhangi bir düzenin olmayacağını belirtir. Ona göre siyaset halkın düzeninin sebebi, rahatın ve huzurun kaynağıdır. Tamgaç Han ve Hürmüz b. Nûşirevân’ın konuyla ilgili bir kıssası anlatılır. Müellif, büyük âlimlerin sözleriyle
ve konuyla ilgili âyet ve hadislerle meseleyi detaylı bir şekilde ele almıştır. Burada Fars ve Türk edebiyatında adaletin simgesi olan Nûşirevân’ın zamanında
meydana gelen bir hadise nakledilmiştir.
33. Teyakkuz u Hibret
Azmî, teyakkuz kelimesini, ileriyi gören gözden gaflet perdesini kaldırıp
devrin hallerine dikkatle bakmak, olarak izah eder. Yazar tecrübe anlamına
gelen hibret kelimesini, dünyanın hallerini çabucak kavrama ve bu hususa vâkıf olup başka durumlardan nasihat alma, olarak tanımlar. Azmî akıl, hüner,
marifet ve fazilet sahibi kişilere, kendi ayıplarını araştırıp onları izale etmenin
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yakışacağını söyler. Hz. Dâvûd Peygamber’in bir köle kıyafetine girerek halkın arasına karışıp kendisinden memnun olup olmadıklarını sorduğu kıssa,
“Hikâyet” başlığı altında verilir. Burada, bir konu hakkında karar alınacaksa
onun yakînen bilinmesi, vehim ve şüphe ile hüküm verilmemesi nasihat edilir.
İskender’in, kadınlara karşı dikkatli olunması gerektiğini ve onlardan dost olmayacağını, ifade ettiği sözü aktarılır. Yazar, mal toplamaya karşı hırslı olmayı
insanın gaflet sebeplerinden biri olarak gösterir. Bu bölüm konuyla ilgili âyet,
hadis ve manzumelerle de ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
34. Firâset
Azmî, eserin otuz dördüncü bâbında “firâset” kavramını, basîret gözüyle
her hadisenin öncesinin sonrasına olan uygunluğuna, başlangıcına ve sonucuna bakma, olarak izah etmiştir. Yazar, daha sonra Hazret-i Süleyman zamanında yaşanmış olan, iki kadının bir çocuğu sahiplenmesi üzerine Hz.
Süleyman’ın firâsetiyle çocuğun gerçek annesini tespit ettiği kıssayı aktarmıştır. Azmî, İmam Şâfiî ve İmam Muhammed’in Kâbe’de bir kişinin mesleğini
firâsetle tahmin ettiği hikâyeyi naklederek konuyu örneklendirmiştir. Ayrıca
Abdülhâlık-ı Gucdüvânî’nin huzuruna gelen bir gencin belindeki zünnarını
firâsetiyle bilmesi ve o kişinin müslüman olması anlatılır. Bu bâbda firâset
nuruyla bir kişinin müslüman olup olmadığının anlaşılacağına dikkat çekilir.
Firâsetin anlamlarından biri de bir kimsenin ahlâk ve istidadını anlamaktır.
Bu bağlamda edebiyatımızda kıyafetnâmeler yazılmıştır. Azmî burada fizyonomi, yani bir kimsenin dış görünüşüne bakarak ahlâk ve istidadını anlama
ilminden bilgiler verir. Bu hususta Ahlâk-ı Muhsinî’den başka Hamdullah
Hamdî’nin Kıyafetnâme’sinden faydalanan müellif, bu bilgilerle okuyucuların
anlayış gücünü arttırmaktadır. Burada bir kişinin yüz, kulak, göz, el, burun,
alın ve kaş gibi uzuvlarına bakarak o şahıs hakkında bilgi edinmesi sağlanır.
35. Kitmân-ı Esrâr
Azmî bu kavramı, ahlâkın önemli esasları ve kaynaklarından biri olarak
değerlendirir. Sırların ifşasında büyük bir kötülüğün ve sayısız yanlışın olduğunu belirtir. Yazar sırları saklayacak bir kişinin âlemde bulunmayacağını, gülün, sırrını açtığı için sabâ rüzgârının elinden perişan olduğunu söyler. Sırları
açığa çıkararak mahremiyetin olmayacağına dikkat çeken müellif, yerin kulağı
vardır, atasözünü aktarır. Kişinin sırrını başkasına söylememesi gerektiğini;

103

104

İNCELEME - Ahlâk-ı Muhsinî Tercümesi

eğer ifşa ettiyse ortaya çıkan sonuçlardan elem çekmemesini nasihat eder. Konuyla ilgili, İskender-i Zülkarneyn’in sır kâtibine sırrını söylediğini ve bunun
sonunda konuşulan şeyin ifşa olduğunu hikâye olarak aktarır. Yine bir padişahın verdiği sırrın ifşa olmasını konu alan hikâye aktarılarak örneklendirme
yapılmıştır.
36. İğtinâm-ı Fursat
Yazarın aktardığına göre, firâsetli ve tercübeli kişiler insan hayatında mutlulukların geçici, sıkıntıların ise sonsuz olduğunu bilir. Ona göre bâki işler
âhiret için yapılan şeylerdir. İnsanların bunu anlayıp içinde bulundukları vakti
iyi değerlendirmesini ve fırsatları kaçırmamasını nasihat eder. Azmî, insanın
dünyaya itimat etmemesini, bu dünyada sıhhati nimet bilmesini ve arkadaşlarıyla bir araya gelip sohbet etmenin kıymetini idrak etmesini tavsiye eder.
Keykubad ve Gazneli Mahmud’un konuyla ilgili kıssalarına yer verilerek meselenin daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır.
37. Riayet-i Hukuk
Azmî’ye göre hukuku icra etme, anne ve babaya âsi olmayı terk etme, gayret
sahibi insanlar için özellikle de devlet erkânı ve kudret sahibi kişiler için lazımdır. Zorunlu olan nimetlerin haklarını yerine getirdikten sonra anne ve baba
hukukuna riayet etmek bir kişiye vâciptir. Yazar, anne ve baba hukukuna riayet konusunda ilgili âyet ve hadisleri zikretmiştir. Burada anne hakkının baba
hakkından üstün olduğu ve anne hakkının ödenemeyeceğinden bahsedilir. Bu
konuda Hz. Muhammed’in bir sahabisine söylediği sözler nakledilir. Cenab-ı
Hakk’ın Hz. Mûsâ’ya anne hakkına dikkat etmesini emrettiğine ve onun riayet-i hukuka hassasiyet gösterdiğine vurgu yapılır. Azmî, Hz. Yusuf’un halkın
hukukuna hassasiyetini “Hikâyet” başlığı altında anlatır. Konuyla ilgili Ma‘n
b. Zâide, İbrahim b. Edhem ve Abdullah Tahir’in kıssalarına da yer verilir.
38. Sohbet-i Ahyâr
Yazar iyi insanlarla sohbet etmeyi ve bilgili kişilerle aynı mecliste olmayı ebedî saadetin iksiri ve daimi büyüklüğün kılavuzu olarak tanımlar. Özellikle devlet erkanının ve idarecilerin âlimler ve hikmet sahibi kişilerle beraber olmasını
ve onlardan istifade etmesini öğütler. Yazar, bu hususta Sultan Sencer’in Hayyam’la daima görüşmesini, Abbâsî halifelerinin ulemâ ve hikmet sahibi kimse-
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lerden bir an bile ayrılmamasını örnek gösterir. Azmî, salih bir dostun kişinin
nefsinden daha önemli olduğunu belirtir. Müellif, nefsin kişiyi daima kötülüğe
sevk edeceğini, salih bir dostun insanı her zaman iyiliğe yönlendirdiğini dile
getirerek sözlerine son verir.
39. Defʻ-i Eşrâr
Azmî, insanların kötü kimselere ve günahkâr kişilere karşı dikkat etmesi
gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca laf taşıyıcı, dedikoducu ve fitneci kimselerden
uzak durulmasını nasihat etmiştir. Yazar, kötülerle arkadaşlık etmenin pişmanlığa ve kedere sebep olacağını ifade eder. Eflatun’un kötü insanlarla arkadaşlık
etmenin sonucunda farkında olmadan kişinin menfî hasletler alacağını ifade
eden sözüne yer verir. Yalan haberler getirip fitne tohumunu eken kişilerden
uzak durulmasını nasihat eden yazar, bir kimsenin ayıplarını araştırmamak ve
bir müslümana sûizanda bulunmamak gerektiğini âyet ve hadislerle izah eder.
Nûşirevân ve Musta‘sım’ın konuyla ilgili kıssaları nakledilir. Eserde devlet
erkânının ve saltanat sahiplerinin hasetçilere iltifat etmemeleri gerektiği belirtilir. Tarihî şahsiyetlerden bazı hikâyeler nakledilerek meselenin anlaşılması
sağlanmıştır.
40. Terbiyet-i Hadem ü Haşem
Yazar, sultanların yeryüzünde Allah’ın gölgesi olduklarını ve onların birçok
güzel hasletlere sahip olması gerektiğini belirterek konuyu izaha başlar. Özellikle idarecilerin adaletli olması gerektiğine vurgu yapmıştır. Sultanlar için
vezirlerin önemli olduğuna dikkat çeken Azmî, dönemin veziri Sokullu Mehmed Paşa’ya övgülerde bulunmuştur. Yönetimin devamı için vezirlerle bereber
devletin önde gelen diğer kişileri arasında herhangi bir problemin olmaması
gerektiğine dikkat çekmiştir. Ona göre devletin önde gelenlerinin ve hizmetkârların yetişmesi lutuf ve kahır ile olur. Müellif, tercih edilmesi gerekenin
lutuf olduğunu, gerekmediği müddetçe şiddet ve kabalığa başvurulmamasını
tavsiye etmiştir. Konuyla ilgili birçok hikâye ve manzumeler nakledilmiştir.
Yazar, eserde kırk bâbı tamamladıktan sonra insanların sosyal hayatıyla ilgili bazı âdâb konularına değinmiştir. “Fî-Tergîbi’n-Nikâh, Fî-Terbiyeti’l-Evlâd, Der-Terbiyet-i Hıdmetkârân, Âdâb-ı Siyâb, Âdâb-ı Ekl ü Şürb, Fî-Süneni’l-Kelâm ve Âdâbihî, Âdâb-ı Hareket ü Sükûn” başlıkları altında ele alınan
konular âyet, hadis, atasözü ve manzum parçalarla izah edilmiştir.
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41. Fî-Tergîbi’n-Nikâh
Azmî bu başlık altında nikâhın ve evliliğin önemini âyet ve hadislerle izah
eder. Burada eş seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlara da değinir. Eş
olarak sevgi ve muhabbet sahibi, çocuk verebilecek, iffetli, suç işlememiş ve
soyu temiz bir kişinin seçilmesini tavsiye etmiştir. Önceki kocasından evladı
olan, servet sahibi bir kadın olup kocasına verdiği malların sözünü eden, eski
kocasıyla mizacı uyuşup yeni eşinden şikâyet eden, iffet sahibi olmayan ve
güzel olup terbiyesi olmayan kimseleri ise eş olarak seçmemeyi nasihat eder.
Yazar, kadınlara itaat edilmemesi gerektiğini; aksi halde pişman olunacağını
bildirir. Eş seçiminde güzellikten ziyade ahlâkın önemine vurgu yapar.
42. Fî-Terbiyeti’l-Evlâd
Yazar, çocuğun dünyada nur ve ahirette sevinç kaynağı olduğunu belirtir. Evlâdın, insanın ciğerparesi, göz bebeği ve gönlünün meyvesi olduğunu
söyler. Ayrıca çocuğun Allah’tan bir emanet olduğuna, onun iyi veya kötü
yetişmesinde anne ve babanın etkili olduğuna dikkat çeker. Çocuk doğduğunda ilk önce ona bir peygamber isminin verilmesini tavsiye eder. Çocuğun
ahlâklı bir kişi tarafından emzirilmesi; kötü huylu bir kişi tarafından büyütülürse onun da bu ahlâka sahip olacağı vurgulanır. Bu konuyla ilgili olarak Ebu
Muhammed Cüveyhî’nin bir kıssası nakledilir. Çocuğun yanında her zaman
ulemânın, fazilet sahibi kişilerin ve âriflerin methedilmesi gerektiği vurgulanır.
Ayrıca çocuğun büyük bir zatın yanında eğitimini tamamlaması tavsiye edilir.
43. Terbiyet-i Hıdmetkârân
Azmî Pîr Mehmed Bey, bu başlık altında insanların hizmet edenlere nasıl
davranması gerektiğini ve bu hususta nelerden uzak durulmasının elzem olduğunu izah etmiştir. Yazar, öncelikle hizmet edenlerin insanın bedenindeki el,
ayak ve diğer âzâları gibi olduğuna dikkat çeker. Hizmetkârların varlığından
dolayı insanların Allah’a şükredip onlara güzel davranmalarını tavsiye eder.
Hizmetkârların eğitilmesi konusunda ideal olarak çizdiği çerçevede, onlara iyi
davranılması halinde yapılacak olan işlerde aksamanın ve eksikliğin olmayacağını belirtir. İdarecilere hizmetkârların küçük hatalarını bağışlamalarını ve
gereksiz yere onları azarlamamalarını nasihat eder. Yazar söylediklerinin akılda
kalıcı ve etkili olması için manzum parçalara da yer verir.
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44. Âdâb-ı Siyâb
Azmî, bu başlık altında giyinme âdâbını izah eder. Öncelikle bu konuda
Hz. Muhammed’in uygulamalarının örnek alınması gerektiğini vurgular. Hz.
Muhammed’in yeşil elbise giydiğini, müslümanların da yeşil elbise tercih etmelerini söyler. Azmî, kırmızı elbisenin zararlı olduğunu ve şeytanı andırdığını, onun için bu renkten sakınılması gerektiğini belirtir. İpek elbiseden uzak
durulmasını tavsiye eden yazar, elbiseyi giyerken sağdan, çıkarırken de soldan
başlanılmasını öğütler. Akik yüzük takan kişiye kederin gelmeyeceğini, yakut
yüzük takınanın vebaya ve vesveselere maruz kalmayacağını belirtir. Müellif,
bu bölümde hamamda dikkat edilmesi gereken konulara da değinir.
45. Fi’l-Binâ’i
Yazar, bina yapımındaki ölçünün kişiye yetecek kadar olması gerektiğini
belirtir. Bina boyunun altı zirâ, yani 3.84 cm olması ve genişliğinin de oturacak kişilere göre belirlenmesini tavsiye etmiştir. Azmî, Harun Reşid’in güzel
ve görkemli bir bina yaptırması üzerine Behlûl-i Dânâ bu yapının duvarına,
onun israf ettiğini belirten ifadeler yazdığını anlatan bir hikâye ile bahsi tamamlamıştır.
46. Âdâb-ı Ekl ü Şürb
Sofrada tuz, sebze ve yeşillik bulundurmanın sünnet olduğunu ifade ederek
konuya başlayan yazar, tuzun yetmiş iki türlü hastalığa şifa olduğunu söyler.
Yemek yerken bir yere dayanmamayı, öğle yemeğini yedikten sonra biraz uyumayı tavsiye etmiştir. Yazar, sıcak yemek yememeyi, yemekten sonra ellerin
yıkanmasını ve dua edilmesini nasihat etmiştir. Kişinin yemeği önünden yemesi ve sofradan doymadan kalkması gerektiğine dikkat çekmiştir. Azmî, su
içilirken önce büyüklere ikram edilmesini ve bardağın sağ ele alınıp suyun üç
nefeste bitirilmesi gerektiğini söylemiştir.
47. Âdâb-ı Hareket ü Sükûn
Bir kişinin evinden çıktığı zaman okuyacağı duayı söyleyen müellif, yürürken hızlı yürümenin hafiflik, ağır yürümenin ise gevşeklik ve tembellik alâmeti
olduğunu belirtir. Kişinin yürürken kadın gibi hareket etmemesini, ellerini
sallayarak ve ardına bakarak gitmemesini nasihat eder. Yazar, insanların oturduğu zaman ayaklarını sarkıtmamasını ve bir ayağını diğerinin üzerine koy-
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mamasını tenbihler. Ayrıca otururken başın el ve diz üstüne konulmamasını,
esnemekten ve gerinmekten sakınılmasını tavsiye eder. Müellif, insanların küçük ve büyük herkese selam vermesi gerektiğini, kendinden büyüklerin önüne
geçmemesini öğütler.
48. Fî Süneni’l-Kelâm ve Âdâbihi
Yazara göre, methedilmiş en güzel özellik susmaktır. Sıhhatin onda dokuzu
susmaktadır. Azmî, insanın diline hâkim olmasını ve kötü sözler söylememesini nasihat etmiştir. Konuyla ilgili olarak Hz. Ebu Bekir’in boş konuşmamak
için ağzına taş koymasını örnek gösterir. Müellif, insanların konuştuğunda
mâkul olmayan sözleri dile getirmesinden sakınmasını tavsiye eder. Azmî, konuşmaya yüksek sesle başlanılmamasını, sözlerin açık ve telaffuzu yerinde söylenmesinin doğru olduğunu belirtmiştir. Yalan sözün konuşulmamasını nasihat eden müellif, yalana sadece harpte, kişilerin arasını düzeltmede ve erkeğin
karısını razı etmesinde izin verildiğini ifade eder. Bir kimse hakkında kötü söz
söylemekten ve gıybetten çekinilmesi gerektiğini belirtir. Azmî, ayrıca insanlara kötü şeyleri hatırlatacak benzetmelerden ve hitaplardan kaçınılmasını Hz.
Muhammed’den ve Hz. Ömer’den örnekler vererek izah eder.
Azmî, bu konuyu açıkladıktan sonra nasihat başlığı altında güzel ahlâklı
olmayı, yanlışlıkla insanı düşman edecek sözler söylemekten sakınmayı ve kötülük yapana iyilikle karşılık vermeyi tavsiye etmiştir.
Müellif son olarak eserinde, müstakil yazma halinde birçok nüshası olan
ve Pendnâme-i Azmî olarak bilinen kırk yedi beyitlik bir manzumeye yer verir.
Attar’ın Pendnâmesi’nden istifade edilen ahlâkî öz mahiyetindeki bu mesnevide her bir beyitte temel kavramlar ve günlük hayatta dikkat edilmesi gereken
davranışlar ele alınmıştır. Enîsü’l-Ârifîn’de yer alan bu beyitler pratik bilgiler
içermesi bakımından önem taşımaktadır
Yazar, bu manzumenin başında her işe Allah’ın adıyla başlanmasını ve her
zaman Allah’a hamd etmenin bir alışkanlık haline getirilmesini tavsiye etmiştir. Ayrıca namaza ehemmiyet verilmesini ve cehennem azabından endişe edilmesi gerektiğini ifade etmiştir:
Her işe ķıl besmeleyle ibtidā
Źikrüñ olsun dāǿimā ĥamd-i Ħudā
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Ŧāhir ol dāǿim śalāĥı pįşe ķıl
Hem Ǿaźāb-ı dūzaħı endįşe ķıl
Kāhil olma ķıl namāza ihtimām
Ŧur otur ehl-i śalāt ile müdām
İster iseñ artura ķadrüñ Ħudā
Rūz u şeb eyle tażarruǾ ķıl duǾā315
Şair, burada iki temel değer olan şükür ve sabır konusuna da değinmiştir. Verilen nimetlere karşı şükretmeyi ve belalara karşı sabretmeyi nasihat
etmiştir:
NiǾmete şükr ü belāya śabr ķıl
Kim bulur andan cilā mirǿāt-ı dil
Şükr ķayd-ı niǾmet-i mevcūdedür
Śabr śayd-ı niǾmet-i mefķūdedür316
Azmî, bazı inançların getirdiği âdâb kurallarına uyulmasına dikkat çekmiştir. Gece aynaya bakılmamasını, evde tek kalınmamasını, ay ve güneş tutulmasında göğe nazar edilmemesini, ekmek parçalarının ayak altında bırakılmamasını öğütlemiştir. Ayrıca insanların kendinden büyük olanların önüne
geçmemesini, kendinden küçük olanlara karşı da alçak gönüllü olmasını nasihat etmiştir:
Pes ħaŧādur gice mirǾāta nažar
Yalıñız bir evde yatma ķıl ĥaźer
Ay u gün ŧutulsa hem ķılma nažar
Ol nažardur gözlere Ǿayn-ı żarar
Rįze-i nānı bıraķma zįr-i pā
Düşeni alup yeseñ virür ġınā
Senden aǾlānuñ öñine geçme hem
Eyle ednāya tevāżuǾla kerem317
Eserde, son olarak hatime bölümü “Hatm-i Kitâb” başlığı altında yer alır.
Dönemin padişahı Sultan Selim methedilir ve ona dua edilir.
315 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 224a.
316 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 224b.
317 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 225a.
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“Şükr ü sipās-ı Bārį ki neyyir-i aǾžam-ı felek-i cihāndārį ve saǾd-ı ekber-i sipihr-i kāmkārį şehriyār-ı nāmdār u tācdār ve pādişāh-ı rūzgār Sulŧān Selįm-i
Ŝānį ve Süleymān-mekānį mefħar-i āl-i ǾOŝmān ve el-Ǿaķlu’l-ĥādį Ǿaşer fį
hāźaǿz-zamān zübde-i emācidü’s-selāŧįn ve ķahramānü’l-māǿi ve’ŧ-ŧįn ħalleda’llāhu teǾālā mülkehū ve devletehū mā dāra’l-feleki’d-devvār ve sāra’l-felekü fi’t-tayyār.”318

Azmî geleneğe uyarak eserin yazım tarihini gösteren bir tarih manzumesi
kaleme almıştır. Tarih mısraında yazar eserinin adını da dâhil ederek tam tarih
düşürmüştür. Son mısradaki harflerin sayı değerleri toplandığında Hicrî 974
(M. 1566) tarihi elde edilmektedir:
Fi’t-tārįħ:
Minnet Allāh’a bürūz idüp kümūn-ı ġaybdan
Cilveler ķıldı yine biñ nāz ile bir nāzenįn
Śādlar göz medler ebrū mįm aġız bįnį elif
Lām zülf ü şāne şedde noķŧa-i ħāl Ǿanberįn
Gülsitān her faślı her bābı Şebistān-ı Ħayāl
Ravżadur ammā ki reşk-i ravża-i ħuld-ı berįn
Śūret-i dįvār-veş dem-beste ķalurdı ebed
Naķşını bir reng ile görse nigāristān-ı Çįn
ǾĀrıżın gülgūne-i ĥikmetle tezyįn eyleyüp
Dest-i ķudret ŧaķmış aña ħātem-i gevher-nigįn
Tįġ-ı itmām ile ķazmış üstüne tārįħini
Ĥamdü li’llāh irdi pāyāna Enįsü’l-ǾĀrifįn319
Ayrıca yazar eserde kendi ismini de zikretmiş, aczini ve fakrını tevazu ile
anlatmıştır:
“Bu ħāk-i nihād-ı aħlaśu’l-fuǿād ve eđǾafu’l-Ǿibāduñ aǾni bihi,
Nažm:

Efķāru’n-nāsi ila’llāhi’l-Celįl
Pįr Meĥmed bin Pįr Aĥmed bin Ħalįl”

Azmî, eserini tamamladığını bir beyitle bildirip Allah’a şükrünü, onun azamet ve büyüklüğünü bildiren ifadelerle metne son vermiştir:
318 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 225b.
319 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 226a.
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“Şimdiden śoñra tamām olsun kelām
Söz bu ortalıķda ķalsun ve’s-selām
El-ĥamdü li’llāhi’l-Meliki’l-Vehhāb Ǿalā mā-hadānā li-ħatmi’l-kitāb ve’ś-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā men ūtiye’l-ĥikmeti’l-bāliġate ve faślu’l-ħiŧāb ve Ǿala ālihį ve
Ǿıtratihi’ŧ-ŧāhirįne ve’l-aśĥāb.”320
Dil ve Üslûp Özellikleri
16. asır müelliflerinden Azmî’nin Enîsü’l-Ârifîn’i, içerisinde manzum parçaları da ihtiva eden genel çerçevesiyle mensur bir eserdir. Tezkirelerde nâsirliğinden övgüyle bahsedilen Azmî’nin bu eserde kullandığı dil ve üslûbu daha
iyi kavramak için yaşadığı yüzyılın nesir örneklerine bakmak ve eserini kendi
türü içerisinde değerlendirmek daha doğru olacaktır.
Klasik Türk edebiyatında nesir konusunda birçok çalışma yapılmıştır.321
Mensur metinler kullanılan kelimenin kökeni, yerli ve yabancı sözcüklerin kullanım sıklıkları, tamlamalar, seci, mecaz ve mübalağa gibi unsurlara göre tasnif
edilmiştir. Nesir üslûbunu sade ve süslü nesir322 olarak ikiye; sade, orta ve süslü
nesir323 olarak üçe ve son olarak sade, orta, süslü ve ağdalı nesir olmak üzere dörde
ayıran görüşler vardır.324
Herhangi bir dönemde kaleme alınan bir eseri dil ve üslûp bakımından tasnif
etmek oldukça zordur. Zira Çelebizâde Âsım, Recaizâde Mahmud Ekrem, Tâhirü’l-Mevlevî gibi yazarlar, her müellifin kendi tabiatına ait özellikleri üslûbuna
yansıttığı, bunun için de kişilerin tabiatı sayısınca bir üslûp çeşitliliğinin olduğu
kanaatindedir. Ayrıca bir yazarın belirli bir üslûbundan bahsetmek de ayrı bir
problemi doğurabilir. Müellifler her bir eserinde farklı üslûp tercih edebilirler.325
320 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 226b.
321 Bk. Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara 1972, s. 21;
Harun Tolasa, “Divan Nesri”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergâh Yayınları, İstanbul 1977, c. 2,
s. 341-344; Mine Mengi, “Eski Türk Edebiyatında Nesir: Gelişimi ve Kaynakçası”, TALİD, İstanbul 2007,
c. 5, sy. 10, s. 43-76; Süleyman Çaldak, “Eski Türk Edebiyatında Nesir (Düz Yazı)”, Eğitim, Ankara 2006,
sy. 75-78, s. 74-90; Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nesir, Akçağ Yayınları, Ankara 1996, s. V-XXII; Mustafa İsen, “Estetik Nesir”, Türk Edebiyat Tarihi, c. 2, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul 2007, s. 81-90;
Sait Okumuş, “Klâsik Türk Edebiyatında XV. ve XVI. Yüzyıl Nesir ve Nâsirlerine Bakış”, Uluslararası Sosyal
Araştırmalar Dergisi, sy. 18, c. 4, 2011, s. 86-118; Kazım Yetiş, Talim-i Edebiyatın Retorik ve Edebiyat
Nazariyatı Sahasında Getirdiği Yenilikler, AKMB Yayınları, Ankara 1996, s. 223; Cihan Okuyucu-Ahmet
Kartal-Fatih Köksal, Klasik Dönem Osmanlı Nesri, Kesit Yayınları, İstanbul 2009, s. 11-33.
322 Çaldak, agm., s. 75-76.
323 İz, age., s. V-XVII; Okumuş, agm., s. 88-89. Recaizâde Mahmut Ekrem sade, müzeyyen ve âlî üslûp olarak
üç gruba ayırmıştır. Kazım Yetiş, age., s. 223.
324 Okuyucu vd., s. 14-17.
325 Menderes Coşkun, “Son Klasik Dönem-Estetik Nesir”, Türk Edebiyat Tarihi, Kültür Bakanlığı Yayınları,
İstanbul 2007, s. 567.
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Osmanlı Devleti’nin en parlak dönemi olan 16. asırda sanat, kültür ve edebiyat alanında önemli gelişmeler görülmüştür. Gerek İstanbul’da gerekse şehzadelerin bulunduğu sancaklarda ilim, sanat ve edebiyat çevreleri oluşmuş; buralarda birçok sanatçı, şair ve nâsir yetişmiştir.326 16. asır Klasik Türk edebiyatı
metinlerinde sade, orta ve süslü nesir örneklerine rastlamak mümkündür. Bu
asırda kaleme alınan eserlerde soyut kavramlar kullanılmış, bir önceki asra ait yalın ifadeler yerine birleşik cümlelere, Arapça-Farsça kelime ve tamlamalara daha
sık yer verilmiştir. Bu yüzyıldan itibaren nesir, sanat gösterme aracına dönüştürülmüştür. Birinci sınıf yazarlar secili anlatım kullanmaya özen göstermiştir.
Dinî-tasavvufî eserlerde ise sade ve yalın ifadeler kullanılmıştır. Bu yüzyıldan
itibaren mensur eserlere manzum parçalar ilâve edilerek anlatılan düşünceyi şiirle kuvvetlendirme fikri yerleşmeye başlamıştır.327 Bu asırda geçen yüzyıla göre
mensur eserlerde artış olmuş; ayrıca farklı türlerden örnekler sayıca fazlalaşmıştır. Şuarâ tezkireleri, dinî-tasavvufî eserler, ahlâk kitapları, latifeler ve şerhler gibi
birçok sahada kitaplar kaleme alınmıştır.328
Azmî Pîr Mehmed Bey’in yazdığı bu ahlâkî metinde klasik eserlerin genelinde olduğu gibi giriş ve mukaddime bölümünde süslü nesir örneğine yakın ifadelere rastlanmaktadır. Yazar nesirdeki ustalığını özellikle bu kısımda göstermiştir:
“Ħulāśa-i eǾāžımü’s-selāŧįn ve zübde-i emācidü’l-mülūk ve’l-ħavāķįn ki
aħlāķ-ı seniyye vü sünniyyeyi ve evśāf-ı rađiyye vü maržiyyeyi ĥāǿiz ve
sehm-i aǾlāya ve ķıdaĥ-ı muǾallāya fāǿizdür.”329
“Ħuśūśā vezįr-i aǾžām ve müşįr-i efħam müfessir-i ser-müdebbir bir kāşifü’s-serāǿir cāsūsu’ż-żamāǿir Müşterį-fıŧnat, Debįr-tedbįr u Keyvān-menzilet
ġāyet-i žafer ġāyeti ve rāy-i Ǿālem-ārāsınuñ rāyeti mūcib-i fetĥ ü nuśret ve
maķālįd-i fikr-i kişver-güşāsı ĥallāl-ı meġālįķ-ı eķālįm ü memleket mümehhed-i ķavāǾid-i dāru’s-salŧanati’l-bāhireti ve müşeyyed-i muǾāķidü’l-ħilāfeti’z-zāhireti nāžım-ı menāžımü’l-memleketi’l-ǾOŝmāniyyeti ve nāhic-i menāhicü’l-maǾdeleti’l-ħāķāniyyeti śāĥibü’s-seyfi ve’l-ķalem semiyyü men ķāle
330
ا بوا
 ا א اmaǾdenü’l-cūdi ve’l-fažli ve’l-keremi aǾnį bihį Ĥażret-i
Meĥemmed Pāşā yessera’llāhu mā-yurįd ve mā-yeşā mekārim-i aħlāķınuñ
şerĥinde miyān-ı zebān-ı erbāb-ı manŧık mınŧaķa-i lā-yenŧıķla müntaŧıķdur.”331
326
327
328
329
330
331

Ayrıntılı bilgi için bk. Haluk İpekten, Divan Edebiyatında Edebî Muhitler, MEB Yayınları, İstanbul 1996.
İsen, agm., s. 81-83.
Mengi, agm., s. 49.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 3a.
“Ben Arab’ın ve Acem’in en fasihiyim (en açık, anlaşılır konuşanıyım).”
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 3b

Enîsü’l-Ârifîn

Eserinde Arapça, Farsça kelime ve tamlamalara sıklıkla yer veren Azmî,
esas konuların işlendiği bölüm olan kırk bâbda ve âdâb bahislerinde orta nesri
tercih etmiştir. Enîsü’l-Ârifîn’in diğer Ahlâk-ı Muhsinî tercümelerinden daha
ziyade rağbet görmesinde eserde kullanılan üslûp etkili olmuştur. Azmî, secili
ifadelere yer vererek akıcı bir dil kullanmaya özen göstermiştir.
“ǾAdl, şaĥne-i mülk-ārā vü lemǾa-i nūr-efzā ve žulmet-zidādur. Mühenned-sāz-ı ĥükemā-yı pįşįn ve selāŧįn-i Ǿimāret-künān-ı zemįn dimişlerdür:
332

אرا رض

ل

ا

ǾAdl-i pādişāh oldur ki dil-i derdmendāna Ǿayn-ı Ǿināyetle nažar ķıla, tā ki
raǾiyyetüñ dil ü dįdesinde cāy-gįr ola. Ve žulm oldur ki ser-i miskįnān
üzerine žıll-i bį-mihri śala.
Ve beledde sulŧān cesedde cān menzilesindedür. Vaķtā ki sāye-i saǾādet-i
fāǿiżü’s-sürūrı mefāriķ-i fuķarā vü reǾāyādan dūr ola, Ǿālem herc ü merc ü
dįgergūn ve tamām-ı mehāmm-ı ħavāśś u Ǿavām silk-i intižāmdan bįrūn
olur. Ve selāŧįn-i cihāna ferāǿiż u sünneti iķāmetden śoñra vācib olan ŧāǾat
ü Ǿibādet ižhār-ı Ǿadāletdür ve śıfat-ı naśfetle ittiśāf ve meśāliĥ-i sevāniĥ-i
müslimįne iştiġāl ü isǾāfdur ve żuǾafāyı dest-i cebbārįnden śıyānet ü ĥimāyet
ve aĥvāl-i reǾāyāyı riǾāyetdür.”333

Yazar, öncelikle eserinde kullandığı dil ile ilgili olarak insanların yabancı
olduğu kelimeleri kullanmaktan sakındığını ve kulağa hoş gelmeyen harflerin
bir arada bulunmamasına dikkat ettiğini, ayrıca sözlüğe bakılmasını gerektiren
kelimelerin anlamlarını derkenarda not ettiğini şu şekilde izah etmiştir:
“Ve kelimāt-ı vaĥşiyyeden teĥāşį ve tenāfür-i ĥurūfdan teneffür idüp kütüb-i luġate muĥtāc olur elfāž-ı ǾArabiyye-i ġarįbeden iġtirāb u ictināb eyledüm ve cā-be-cā ki żarūret-i đurūb-ı emŝāl içün irtikāb eyledüm, anuñ
gibileri daħi terceme ile kenārına işāret ķıldum.”334

Yazar, anlamlarını not düştüğü kelimeleri izah ederken bu sözcüklerin
okunuşlarını ve cümlede kullanılan manalarını vermiştir. Örneğin “kabul”
kelimesinin rüzgâr anlamında kullanıldığını bildirmek için kelimenin diğer
anlamlarını vermeden sadece cümle içindeki manasını not etmiştir. Müellifin
bazen kelimeleri Arapça ve Farsça olarak da izah ettiği görülmektedir:

332 “Adalet yeryüzünün mimarıdır.” Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 62a-P 62b.
333 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 62a-62b.
334 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 62b.
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“Ķıdaĥ-ı muǾallā: Ķāfuñ kesriyle sihām-ı ķımārdan yedinci sehme dirler ki
sāǿir sehmlerden anuñ sehmi ziyādedür.”335
“Ķabūl, bād-ı śabā maǾnāsına.”336
“Müzcāt, żamm-ı mįm ve sükūn-ı zāyıla ķalįl dimekdür.”337

Müellifin eserde sıklıkla başvurduğu hususlardan biri de okunuşları aynı,
yazılışları ayrı olan kelimelere veya aynı kökten gelen sözcüklerin müştaklarına
yer vererek kelime oyunları yapmayı tercih etmesidir. Yazar manzum metinlerde kullanılan cinaslı ifadeleri mensur parçalarda da kullanır. Nâsirliği hakkında kaynaklarda söylenilenleri bu ifadelerle pekiştirmiştir:
“... ĥüsn-i ķabūlle telaķķį buyurasın, Ǿācilen ve ācilen fevāǿidini göresin.”338
“... ve śavb-ı śavāb-ı Cenāb-ı Vehhāb’dan iśābet iden muśįbet ü beliyyeye
śabr u taĥammül ķıldı.”339
“Şāh Sencān -ki selāŧįn-i Herat’dandur- bir şāh-ı süħan-senc andan iltimās-ı
vaśiyyet ve ŧaleb-i naśįĥat eyledi.”340

Müellif metinde ara sözlere sıklıkla yer vermiş, ara ifadeleri kullanırken
başına “ki” bağlacını eklemiştir. Burada işlenen konu veya şahsa ait gerekli
bilgiler verilir:
“İsmāǾįl-i Sāmānį -ki pādişāh-ı Ħorāsān ve sulŧān-ı bā-sāmāndı- bir gün bir
Ǿālim-i Ǿāmil bir mühimm içün dergāh-ı saǾādet-i destgāhına varur.”341
“Ve enbiyā vü evliyā śıfat-ı ĥilmle muttaśıflardur; tā ol śūretle sįret-i ġađabı
-ki müfsid-i įmān ve pįşrev-i leşker-i şeyŧāndur- şikeste itmişlerdür.”342
“... her mažlūm ki şerer-i şerr ü žulümden sūzān olur, penāh-ı sāye-i İlāha
-ki pādişāhdan Ǿibāretdür- girįzān olur.”343

Azmî eserinde, Klasik Türk edebiyatının esas kaynaklarından olan Kur’ân-ı
Kerîm’den âyetlere Ahlâk-ı Muhsinî’den daha fazla yer vermiştir. Her bir kavramda konuyla ilgili âyetleri tespit edip gerekli yerlerde metne dâhil etmiştir.
Yazar, Kur’ân-ı Kerîm’den iki yüze yakın âyet iktibas etmiştir:
“Muķaddemā bu muķaddemātuñ temhįdinden lā-büddür ki و ﻣﻦ ﻳﻮﺗﻰ اﻟﺤﻜﻤﺔ
335
336
337
338
339
340
341
342
343

Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 3a.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 5b.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 10b.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 12a.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 24a.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 12a.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 101a.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 74a.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 64b.
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اכ ا
او
ilā āyetihį 345ا
אئ ا א
ا א
 اذ אĥikmet-i
Ǿameliyye ki ŧıbb-ı rūĥānįdür baǾż-ı kįmyā-nažarlar iksįr-i aǾžam daħi dimüşler.”346
344

“Ve çün bi-ĥükm-i 347ن
א ون א و
tįġ-ı ecelden ħalāśa çare muĥāldür.”348
“Ĥażret-i Rabb-i Raĥįm buyurur: 349 ة
350
“ ا

ة

 اذا אء اgerden-i cānı
כ

 وve אع

אء

אز

“Ĥażret-i Ǿİzzet (Ǿazze men ķāǿil) Furķān-ı Mecįd ve Kurǿān-ı Mübįn’de
א כا
 وا ر כbuyurur.”352

351

“Ĥażret-i Melik-i Settār Ķurǿān-ı Ǿažįm-i saǾādet-medārda buyurur:
353
“اون
א نا
ا
و
“İstidǾā ider ki źuħr-ı uħrāñı ve zād-ı Ǿuķbāñı ĥāmį vü ĥāśıl ve dār-ı beķāya vü sarāy-ı āhirete senüñçün nāķil olup bi-ĥükm-i
אء א
354
 ا א אbirini on, belki ondan ziyāde ķılup yine saña teslįm eyleye.”355

Azmî, İslâm ahlâkını esas aldığı bu eserinde Kur’ân-ı Kerîm’deki âyetlere
ve dinin esas kaynaklarından olan hadislere çok fazla yer vermiştir. Azmî, her
konuda işlenen meseleyle ilgili bilinen hadisleri aktarmaya dikkat etmiştir.
Hadislerin bazen orijinal halini bazen de Türkçe anlamlarını yazarak vermiştir:
“... bir maĥalde daħi ol Ĥabįb-i ekrem ü ekber buyurur: 356 ” اﻟﺮﻳﺎ ﻫﻮاﻟﺸﺮك اﻻﺻﻐﺮ

344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356

“Kime hikmet verilmişse, şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir.” Bakara, 2/269.
“Zira bakan kişi onunla eşyanın hakikatini görebilir hale gelir.”
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 6a.
“Ecelleri geldiği zaman onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.” Nahl, 16/61.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 137a.
“Veyl o insanları çekiştirip kaş göz işaretleriyle alay edenlerin bütününe.” Hümeze, 104/1.
“(Resûlüm!) Alabildiğine yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan lâf götürüp getiren,
iyiliği hep engelleyen, mütecâviz, günaha dadanmış... ” Kalem, 68/11-12. Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 182a.
“Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.” Hicr, 15/99.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 8b.
“Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar, onlar halka gösteriş yaparlar.”
Mâûn, 107/4-7. Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 12b.
“Kim (Allah huzuruna) iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır.” En‘âm, 6/160.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 176a.
“Riya, küçük şirktir.” (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, s. 525.) Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 12b.

115

116

İNCELEME - Ahlâk-ı Muhsinî Tercümesi

“Ve Ĥażret-i Risālet-penāh buyurur Ǿaleyhiś’-śalātü ve’s-selām: ا אכ و د ة
357
“ان و ا אس א م
م و د ا אم א א
ا
“Ey pādişāh-ı Ǿālem-penāh, cemįǾ-i veśāyā vü ĥükm bu iki kelimede mündeا وا
 اYaǾni emr-i Ĥaķķ’a
ric ü müdġamdur ki 358 ا
taǾžįm ü Ǿizzet ve ħalķ-ı Ħudā’ya şefķat ü merĥamet ķıl.”359
“Ħˇāce-i kāǿināt ve mefħar-i mevcūdāt buyurur: Ĥaķ celle ve Ǿalā buyurur ki: ‘Eger benüm ebr-i raĥmetümden müstefįđ olmaķ dilerseñüz
ħalķuma şefķat ü merĥamet eyleñ.’ Ve Resūl-i müctebā ve Nebiyy-i
murtażā buyururlar: ‘Bir kimesne ki bir yetįmüñ reǿsini şefķatle mesĥ
eylese yevm-i ķıyāmetde her ķıl başına bir nūr görür.’ Ve ehādįŝ-i Nebevįdendür: Benüm abdāl-i ümmetüm cennete aǾmālle duħūl itmezler; lākin raĥmet-i Erhāmü’r-Rāĥimįn ve seħāvet-i nefs ve selāmet-i
śadr ve cemįǾ-i müslimįne raĥmetle her kimsenüñ ki levĥ-i dilinde
 اmersūm ve śafĥa-i ħāŧırında śūret-i اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻻ
naķş-ı 360 ا
361
 اmerķūm oldı, ol kes raĥmet-i Raĥmān’a müstaĥaķ ve şefķat ü
şefāǾat-ı ŞefįǾü’l-Ǿuśāt-ı yevmü’l-Ǿaraśāta lāyıķ oldı.”362

Yazar, âyet ve hadisleri bazen tam metin olarak bazen de kısmî iktibaslarla
belirli kelime ve ifadeleri seçerek metne almıştır:
Ĥüsn-i ħulķ ile eyleyüp tekrįm
Ķıldı insānı aĥsen-i taķvįm363
“Ĥażret-i Ĥakįm-i Ħallāķ ve Mālikü’l-mülk-i Ǿale’l-ıŧlāķ sulŧān-ı ا כ
364
 اve Deyyān-ı365 و م
 א هcellet Ǿazametuhu ve Ǿazzet kelimetuhu
ve
menşūr-ı nübüvvet-i Ĥażret-i Risālet-penāh ve sulŧān-ı serįr-i 366 ا
mütemmim-i mekārim-i aħlāķı Ǿaleyhi selāmu’llāhi’l-Ħallāķ nişān-ı Ǿālį-şān-ı
367
ا
رכ א כ وا
 ادع اile muǾanven ve ŧuġrā-yı ġarrā-yı
368
 ا כile müzeyyen eyledi.”369

357 “Mazlum ve yetimlerin bedduasından sakınınız; çünkü onların duası, geceleyin insanlar uykuda bulundukları
anda bile kabul olur.” (Bu hadisin başka bir rivayeti için bk. Tirmizî, “Zekat”, 6.) Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 17b.
358 “Allah’ın emirlerine saygı, yarattıklarına sevgi gösteriniz.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Âyet ve Hadisler,
s. 634.)
359 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 197b.
360 “Allah’ın yarattığına sevgi...”
362 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 80a-80b.
363 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 1b.
364 “Bugün hükümranlık kimindir?” Mü’min, 40/16.
365 “O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku hali.” Bakara, 2/255.
366 “Benim Allah ile... ” “Benim Allah ile öyle anlarım olur ki, ne bir mukarreb melek ne de mürsel bir nebî
öyle yakınlığı elde edebilir.” hadisinden iktibas edilmiştir. (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, s. 226.)
367 “Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır.” Nahl, 16/125.
368 “Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.” Kalem, 68/4.
369 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 1b.

Enîsü’l-Ârifîn

Enîsü’l-Ârifîn’de Fars edebiyatında bediî sanatlar arasında revaçta olan farklı dillerde yazılmış mısraların yer aldığı mülemma beyitler bulunmaktadır:
Naśįĥat gūş ķıl cānā ki gūş-ı cān ile diñler
370

دا א

אد

ا אن

Biñ laĥža biñ sāǾat biñ dem
371

د ا ال א

دכ כ ن

Azmî Pîr Mehmed Bey, eserinde atasözlerine sıklıkla müracaat etmiştir.
Yalnız Türk atasözlerinden değil Arap atasözlerinden de yararlanmıştır. Yazar,
atasözlerini bazen manzumelerde bazen de mensur metin içerisinde kullanmıştır:
Ŧutılur cümle ķuş baġlu baġından
Çevük ķuş ŧutılur iki ayaġından372
İki kişi bir işi hįç bitürmez
Çatal ķazuķ meŝeldür yire girmez373
“... lisān-ı Türkįde merkebüñi baġla daħi Allāh’a ıśmarla, meŝeli...”374
“Bu meŝeldür ŧatlu dil ile yılan inden çıķar.”375
“Ve đurūb-ı emŝāl-i ǾArabdandur:
MıśrāǾ:
376

“م

وا

اכ

“Ve emŝāl-i ǾArab’da vārid olmışdur: 377

א

” و א

Enîsü’l-Ârifîn Türkçe arkaik kelimeleri barındırması açısından önemlidir.
“Segirdi, eyde, öñdül, ŧınımayu, süñüg veħıra” sözcükleri buna örnektir. Ayrıca eserde Eski Anadolu Türkçesinin tesirleri vardır. Birinci sahıs kipi olarak
bazen -ın/-in eki kullanılmıştır:

370 “Saadet sahibi (mutluluk sahibi) gençler, akıllı ve bilge yaşlıların öğüdünü dinlemişlerdir.” Enîsü’l-Ârifîn,
vr. P 46b.
371 “Bu âlemin ahvali bir anda değişiveriyor.” Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 25b.
372 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 30a.
373 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 197b.
374 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 35b.
375 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 78b.
376 “Köpek sağlık içinde aslan ise hummalı...” Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 31a.
377 “Akıllı düşman cahil dosttan daha iyidir.” Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 116a.
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“... ādem degül miyin cürmüm añup Cenāb-ı Ǿİzzetüñden ĥicāb iderin.”378
Mütercim, eserinde kullandığı usûl gereği öncelikle izah ettiği kavramın
lugat manasını verir. Daha sonra konuyla ilgili âyet ve hadisleri, kelâm-ı kibarları, hükemâ ve ulemânın sözlerini aktarır.
“Şefķat, nāsdan mekārihüñ izālesine śarf-ı himmetdür. Ĥażret-i Rabb-i
ا
ا
رب ا א
ا
Kerįm buyurur: 379  ان ا א אس وف رve
380
“...
ا
“Ĥażret-i Melik-i ǾAllām ǾĮsā’ya Ǿaleyhi’s-selām vaĥy idüp buyurur: Ĥilm
ü tevāżuǾda ħāke yeksān ve seħā vü keremde āb-ı revān ve şefķat ü raĥmetde āfitāb ü māh gibi maǾmūr u vįrān ve gedā vü sulŧān üzerine dıraħşān
ü tābān ol.”381
“Ĥükemā dimişlerdür: Āŝār-ı şefķat-i sulŧāndan biri oldur ki raǾiyyet ü
Ǿaskerle şöyle meveddet ü muĥabbet üzre ola ki sinnen kendüsinden kebįrini peder ve śaġįrini püser ve müsāvįsini birāderiyle ve kendü ĥaķķında pesend itmedügini raǾiyyet ü leşker ĥaķķında pesend itmeye, tā anlar
daħi,
Nažm:
Başum üstine cānum ister iseñ
Ķılmazam baş u cāna begcegizüm
diyüp pādişāhuñ uġruna māllarını beźl ve cānlarını fedā ķılalar.”382
“Bir ĥakįm-i Ǿāķıldan suǿāl iderler ki: Pādişāhlara ne maķūle şikār münāsibdür? Eyitdi: Bāzū-yı himmetinden bāzį-i iĥsāna pervāz virüp murġ-ı dil-i
ħalķı śaydla ser-efrāz olmaķdur.”383

Yazar, anlatımda etkiyi arttırmak ve meselenin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için konuyla ilgili çeşitli manzumelere de yer verir. Metnin genelinde
Mısra, Nazm, Beyt, Kıta, Şiir, Rubâî gibi ara başlıklar yer almaktadır. Müellif,
Türkçe, Farsça, Arapça ve Çağatayca manzumelere yer vererek bu dillere hakim olduğunu ve perspektifinin geniş olduğunu gösterir:

378 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 38a.
379 “Çünkü Allah, insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir.” Hacc, 22/65.
380 “Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O, Rahmân’dır ve Rahîm’dir.” Fâtiha, 1/2-3.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 80a.
381 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 80b.
382 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 82a.
383 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 82a.
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א

ŞiǾr:

384

Beyt:

ا
א
א ذا

أ כ
وכ

Dįvārı ġam esāsı belā Ǿarş u ferşi derd
Miĥnet-serāy-ı deyni Ǿaceb kār-ħānedür
د א כ درو אت כ
ار
در

RubāǾį:

385

כ از

م

ﭽون כ ر א
א אن
را

“Seħā Firdevs içinde bir şecerdür.”386
ĶıŧǾa:

Ol ki Ħāliķ’ġa şükr iter evvel
Şākir olmaķ kirek ħalāyıķdın
Kim ki maħlūķ şükrini dimegey
Dimegey şükri daġı Ħālıķ’dın387

Azmî, Enîsü’l-Ârifîn’i kaleme alırken birçok şairden konuyla ilgili alıntılar
yapmıştır. Yazar, bazen alıntı yapacağı şairlerin ve eserlerin isimlerini zikretmiş; fakat genellikle onlardan bahsetmemiştir.
“Nitekim reǿisü’ş-şuǾarā Mevlānā Necātį bu mażmūnı tażmįn eylemişdür.
Beyt:

Bir cürǾa ile ādemi biñ yıl yaşadurlar
Sāķįlerimüz basŧ-ı zamān eylemek ister”388

“Ve Ĥażret-i Mevlānā Celāleddįn-i Rūmį, Meŝnevį-i MaǾnevį’de buyurur,
meźkūrdur:
Beyt:
389

ى
“ى

ي از

כ

م ان א
אכ ىو

Aşağıdaki ilk beyit Hayâlî Dîvânı’ndan diğer beyit de Necâtî Dîvânı’ndan
alınmıştır.
ǾIşķ bir şemǾ-i İlāhįdür benem pervānesi
Şevķ bir zincįrdür göñlüm anuñ dįvānesi390
384
385
386
387
388
389
390

Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 82b.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 82b.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 86b.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 18b.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 169a.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 132a.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 141a.
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Nergis biten yerlerde diñ śalınmasun ol serv-ķad
İzi tozuna göz deger çoķdur cihānda görmedük391
Özellikle işlenen konuyla ilgili Hz. Ali’nin sözlerinden çok fazla alıntı yapılmıştır. Ayrıca Hz. Lokman’ın, Aristo’nun ve Büzürcmihr’in sözlerinden
iktibaslar da fazladır:
“Ve esedu’llāhi’l-ġālib ǾAlį bin Ebį Ŧālib rađiya’llāhu Ǿanh buyurur:
392
“ אن ا
א
دا ء
“Ve Ĥażret-i ǾAlį kerrema’llāhu vechehū buyurur: Bir kimesnenüñ śadįķ-ı
ĥamįmi olsa Ǿaźāb-ı elįmden ħalāś olur.”393
“Nitekim bāb-ı medįne-i Ǿilm Ĥażret-i ǾAliyyü Velį kerrema’llāhu teǾalā
”اכ ا او دכ א כ א א א
vechehū buyurur:394 א ا زق
“Aristaŧalis dir ki: Yāķūt ħātem ŧaķınan iśābet-i vebā vü ħafeķān ve vesvās
u śāǾiķadan emįn ola.”395
“Aristatalis eyitdi: Şekk yoķdur ki eyālet ü ĥükūmet-i cihān fürūmāye vü
nā-pāyidār lāyıķ-ı himmet-bülend ü sezā-vār-ı nehmet-ercümend pādişāh-ı
gerdūn-vaķār u Cem-iķtidār degüldür.”396
“Ĥażret-i Loķmān ferzend-i dilbendine pend idüp dedi:
397
“כ א כ ر ل כ
אن
א

ر

א

“Ĥakįm Büzürcmihr’den suǿāl eylediler ki: Lāyıķ-ı vezāret kimdür? Cevāb
virdi ki: Mest-i ġurūr olmaya, hüşyār ola ve ħˇāb-ı ġafletden bįdār ola ve
Müşterį-fıŧnat ve ǾUŧārid-tedbįr ve umūr-ı külliyede cerį vü dilįr ola.”398

Azmî hikâyelerde olayları birebir aktarmış, kişilerin sözlerini naklederken
“eyitdi” ve “didi” kelimelerini çokça zikrederek karşılıklı konuşmaları olduğu
gibi vermeye çalışmıştır.

391
392
393
394
395
396
397
398

Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 40b.
“İnsan kavmine ettiği iyilikle itibarlı olur.” Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 87a.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 117b.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 207b.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 209b.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 48b.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 199a.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 200b.
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“Ĥażret-i Ĥüseyin rāh-ı te’dįbden ne ān ki ŧarįķ-i taǾźįbden ħādimüñ yüا
وا כא
zine nažar eyledi. Zebān-ı ħādime hemān bu cārį oldı ki 399
Ĥażret-i Ĥüseyin eyitdi: Âteş-i hışmum hâmid oldı. Yine hâdim eyitti :
400
ا אس
 وا אĤażret-i Ĥüseyin eyitdi: ǾAfv eyledüm. Ħādim eyitdi:
401
ا
 واĤażret-i Ĥüseyin eyitdi: Seni mālumdan āzād eyledüm
ve maǾunet-i maǾįşetüñi üzerime lāzım ķıldum.”402
“Edeble cevāb virüp didi ki: Bį-edebden her bār ki bį-edebden bir vażǾ-ı
münker śādır oldı.”403

Azmî, anlatım tekniği olarak insanların istifadesini arttıracak mahiyette
bir yaklaşım tercih etmiştir. Öncelikle hitap edilen kesim İslâm toplumudur. Müslümanlar arasında en etkili söz Kur’ân-ı Kerîm’in âyetleridir. Mütercim, konuyla ilgili âyetleri sıraladıktan sonra dinin ikinci önemli kaynağı
olan hadislere yer verir. Hadislerden sonra atasözleri ile âlimlerin ve hikmet
sahibi insanların sözlerini aktarır. Manzumelerle meselenin kalıcı olması
amaçlanır. Daha sonra “Hikâyet” başlığı altında Arap, Fars ve Türk toplumunda kabul görmüş önemli şahsiyetlerin başından geçen hadiseler aktarılarak meselenin anlaşılması ve insanların zihinlerinde kavramların yerleşmesi sağlanır. Azmî, örnekleme diyebileceğimiz hikâyelerde Hz. Muhammed,
Hz. Yusuf, Hz. Mûsâ gibi peygamberlerden; Hz. Ali, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer,
Hz. Halid Bin Velid ve Hz. Hüseyin gibi sahabilerden; Abdülhâlık-ı Gucdüvânî gibi sûfîlerden; Nûşirevân, Gazneli Mahmud ve İskender-i Zülkarneyn
gibi sultanlardan; Büzürcmihr gibi vezirlerden; Aristo ve Platon gibi filozoflardan; kıssaları ve sözleri asırlardan beri dile gelmiş şahıslardan yararlanarak
onların ifadelerine yer verip meselenin özüne inmeye çalışmıştır.
Eserin Kaynakları
Enîsü’l-Ârifîn’de Azmî Pîr Mehmed Bey birebir tercüme yoluna gitmemiş,
Ahlâk-ı Muhsinî’den bazı yerleri çıkarmış ve metne ilâvelerde bulunmuştur.
Ahlâk-ı Muhsinî bu eserin esas kaynağını ve temelini teşkil eder. Yazar, bu
hususu eserinde şu şekilde izah etmektedir:

399
400
401
402
403

“... öfkelerini yutarlar... ” Âl-i İmrân, 3/134.
“... ve insanları affederler.” Âl-i İmrân, 3/134.
“Allah da güzel davranışta bulunanları sever.” Âl-i İmrân, 3/134.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 75b.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 44a.
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“Mevlānā-yı meźbūruñ enfās-ı müteberrikesinden teberrük ve teyemmün ķaśd idüp ekŝer evķātda kitābını meǿħaź ittiħāź eyledüm. Ve
ا
404
 اŧarįķ-ı taĥrįrde anuñ peyrevi olup be-ĥükm-i 405 واد ا ا ت
اﺑﻮاﺑﻬﺎ
tebvįb ve ebvābını tertįb bābında anuñ iŝrine źāhib oldum ve
sāǿir şuǾarā-yı žarāfet-şiǾāruñ Ǿāşıķāne ve dil-sūz eşǾār u ebyātından ve
felāsife-i sālifenüñ kelimāt-ı ĥikmet-nikātından ve muĥāżarāt u mevāǾįž
u ĥikem ve đurūb-ı emŝāl-i ǾArab ve müteǾāref-i ǾAcem’den ĥazįne-i
dil-i ĥazįnde maħzūn olan cevāhir-i zevāhiri ve sefįne-i sįnede meknūn
olan ferāǿid-i fevāǿidi ol dürcde derc eyledüm... Ve bu bende-i kemįne
daħi ĥasb-i ĥālüm vāķiǾ olan eşǾār-ı sūznāk-ı derd-i işǾārumdan ve zāde-i
ŧabǾ-ı ķāśır u ħāŧır-ı fātir ve netāǿic-i ebkār-ı efkārumdan sevād-ı dįde-i
ġam-dįdemi midād idüp beyāż-ı cerįde-i çūn-ħırįdemi śaĥįfe-i seyyiǿāt
ve nāme-i aǾmāl-veş rū-siyāh ve müşevveş eyledüm.”406

Azmî Pîr Mehmed Bey yaptığı ilâvelerle eserini adeta telifî bir kitap haline getirmiştir. Yazar, özellikle muhtelif şairlerin konuyla ilgili şiirlerinden
yaptığı alıntılarda bazen eserinde kullandığı kaynakların isimlerini zikretmiştir. Azmî’nin yukarıdaki genel ifadesinden hareketle yapılan inceleme
sonucunda isimleri verilmeyen birçok kaynağın kullanıldığı görülmüştür.
Enîsü’l-Ârifîn’in Ahlâk-ı Muhsinî’den başka tespit edilen kaynakları şunlardır:
Kur’ân-ı Kerîm
İslâm ahlâkının temelini oluşturduğu için müslüman toplumlarda kaleme
alınan ahlâkî eserlerin esas kaynağı Kur’ân-ı Kerîm’dir. Azmî, Enîsü’l-Ârifîn’in
başından sonuna kadar eserin genelinde özellikle de işlediği konularla ilgili âyetleri vermeye özen göstermiştir. Müellif, giriş bölümünde ve bazı manzumelerde bir veya birkaç kelime ile alıntı yapmış; bâblarda ise âyetlere tam
iktibas yapmaya özen göstermiştir. Enîsü’l-Ârifîn’de Kur’ân-ı Kerîm’den iki
yüze yakın iktibas yapıldığı görülmüştür. Konuyla ilgili örnekler yukarıda verildiğinden burada zikredilmemiştir.
Tevrat
Allah’ın Hz. Mûsâ’ya kavmine tebliğ etmesi için vahiy yoluyla gönderdiği kitabın adıdır. Kelimenin okunuş farklılığından dolayı Tevriyet, Tevrįt
404 “Önce delil, sonra yol.”
405 “Evlere kapılarından giriniz.” Bakara, 2/189.
406 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 6a-6b.
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şeklinde telaffuzları da vardır.407 Kur’ân-ı Kerîm’in on yedi yerinde Tevrat’a
atıf yapılmış ve Yahudiler tarafından tahrif edildiği bildirilmiştir.408 Azmî Pîr
Mehmed Bey, eserinde “Müşâvere” ve “Def‘-i Eşrâr” bâblarında Tevrat’tan
alıntılarda bulunmuştur:
“Tevrįt’de mektūbdur: 409 م

”

“Tevrįt’de bi-ŧarįķi’t-tevriye meźkūrdur, Ĥażret-i Ĥaķ subĥānehu ve teǾālā
Mūsā Peyġamber’e Ǿaleyhi’s-selām ħıŧāb-ı müsteŧābla buyurmışdur: Yā
Mūsā, rūz-ı ķıyāmetde merd-i süħan-çįnį görürsen cebhesinde yazılmış ki
ا
ر
 اVe egerçi nemmāmuñ nįmi nemmdür, lākin nemm yemm-i
raĥmetden nevmįd ü meǿyūsdur.”410

Hadis
İslâmî ahlâk kitaplarında Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en önemli kaynak
hadislerdir. İslâm ahlâkının anlatıldığı Enîsü’l-Ârifîn’de işlenen her bâbda
konuyla ilgili hadislere yer verilmiştir. Bu kitapta yer alan hadisler Sahîh-i
Buhârî, Sahîh-i Müslim, Sünen-i Tirmizî, Sünen-i Ebû Dâvûd, Sünen-i İbn-i
Mâce ve Sünen-i Nesâî, Şihâbü’l-Ahbâr ve Keşfü’l-Hafâ gibi hadis kitaplarında
yer almaktadır. Yukarıda hadis örneklerine yer verildiği için burada gösterilmemiştir.
Hazret-i Ali Vecizeleri
Hz. Ali’nin sözlerinin ilk olarak ne zaman ve kim tarafından kayda geçirildiği bilinmemektedir. Bu sözler sonraki asırlarda torunları ve sevenleri tarafından kaybolmasını ve unutulmasını önlemek için yazıya geçirilmiştir. Edebî anlamda Hz. Ali’nin sözlerini ilk derleyen meşhur Arap ediplerinden Câhız’dır.
Hz. Ali’nin sözleri Türkçeye ve Farsçaya birçok kez tercüme edilmiştir.411
İslâm toplumunda örnek bir şahıs olması ve sözlerinin ahlâkî birçok konuyu
özetler mahiyetteki veciz ifadelerden oluşması dolayısıyla Azmî Pîr Mehmed
407 Ahterî Mustafa Efendi, Ahterî-i Kebîr, TDK Yayınları, Ankara 2009, s. 1018; Bk. Sir James Redhouse,
Turkish And English Lexicon, Çağrı Yayınları, İstanbul 2006, s. 608; F. Steingass, A Comprehensive Persian-English Dictionary, Çağrı Yayınları, İstanbul 2005, s. 335.
408 Baki Adam, “Tevrat”, DİA, c. 41, İstanbul 2012, s. 40-41; İsmail Karagöz vd., Dinî Kavramlar Sözlüğü,
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2010, s. 660.
409 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 128a.
410 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 182a-182b.
411 Âdem Ceyhan, Türk Edebiyatı’nda Hz. Ali Vecizeleri, Öncü Kitap, Ankara 2006, s. 88-89.
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Bey, eserinin birçok yerinde bu sözlerden faydalanmıştır. Yazar, Hz. Ali’nin
sözlerine yer verirken bazen onu metheden “esedu’llāhi’l-ġālib, bāb-ı medįne-i
Ǿilm, śāĥib-i kerāmet-i Ǿaliyye, mažhar-ı 412ا ذوا אر
ا
” gibi
sıfatlar kullanmış bazen de isim zikretmeden alıntılar yapmıştır:
ا א

“Ĥażret-i ǾAliyyü Velį rađiya’llāhu teǾālā Ǿanh buyurur:
413
“ כ
وا
“Ve li-hāźā dimişlerdür: 414ا ق

ة اذل

ا

”

“Ve esedu’llāhi’l-ġālib ǾAlį bin Ebį Ŧālib rađiya’llāhu Ǿanh buyurur: د
415
“ אن ا
א
ا ء
“Śāĥib-i kerāmet-i Ǿaliyye Ĥażret-i ǾAliyyü Velį kerrema’llāhu vechehū buyurur: Saħį ol mübeźźir olma ve muķaddir ol muķtir olma ki beźr-i tebźįr
ber-i ŧaǾn ü melāmetden ġayrı bir nesne virmez.”416
“Ve bi-mübteġā-yı kelām-ı esedu’llāhi’l-ġālib Alį bin Ebį Ŧālib
כ ا م
 وmülāĥaža-i ĥāl ü meǿāl ķılmazdı.”417

ا

“Ve bāb-ı medįne-i Ǿilm Ĥażret-i ǾAliyyü Velį śāĥib-i kerāmāt-ı celį rađiא
”
ya’llāhu teǾālā ebeden buyurur: 418 ا
“Nitekim esedu’llāhi’l-ġālib ǾAlį bin Ebį Ŧālib rađiya’llāhu Ǿanh ve kerre” כ ا زق כ א
ma’llāhu vechehū Neŝrü’l-LeǾālį’sinde buyurur: 419

Gülistân
Enîsü’l-Ârifîn’in bir başka önemli kaynağı Fars edebiyatının en meşhur müelliflerinden olan Sa‘dî-i Şîrâzî’nin Gülistân isimli eseridir. Gülistân’da insanın
hayatında birçok defa karşılaşabileceği hadiselerden bahsedilmiş, bunlardan
ahlâkî dersler çıkaran hikâyelere ve nüktelere yer verilmiştir. Bu eser birçok dile çevrilmiş ve Osmanlı medreselerinde okutulmuştur.420 Azmî, eserin “Def‘-i
Eşrâr” bâbında Sa‘dî-i Şîrâzî’nin ve eserinin ismini zikrederek iktibasta bulunmuştur:

412
415
416
417
418
419
420

“Ali’den başka genç (yiğit), Zülfikâr’dan başka (keskin) kılıç yoktur.”
“İnsan kavmine ettiği iyilikle itibarlı olur.” Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 87a.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 97b.
“(İşi) yüklenen ganimeti alır, düşünen mahrum olur.” Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 138a.
“Bana bir harf öğreten, beni kendisinin kölesi yapar.” Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 173b.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 33a.
Bk. Tahsin Yazıcı, “Gülistan”, DİA, c. 14, İstanbul 1996, s. 240-41.
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“Nitekim Şeyħ SaǾdî esǾadehu’llāhu teǾālā fį-dāri’l-ħuld kitāb-ı Gülistān’ında gilüñ gülden teǿeŝŝürinden ĥikāyeten buyurur:
Beyt:
421

“

ا כد
אن אכ כ

כ אل
وכ

İhyâu Ulûmi’d-Dîn
Enîsü’l-Ârifîn’de Hüccetü’l-İslâm lakabıyla tanınan İslâm düşünürü, mutasavvıf, kelâm ve fıkıh âlimi Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) başta tasavvuf ve
ahlâk olmak üzere fıkıh ve kelâm gibi ilimleri ele aldığı İhyâu Ulûmi’d-Dîn
isimli eserinden yararlanılmıştır. Dört ciltten oluşan eserin her cildinde “Kitab” başlığı olup bu başlık altında on konu işlenmiştir. Eserde müslümanların
içine düştüğü dinî-ahlâkî ve kültürel yozlaşmanın yansımaları işlenmiştir.422
Azmî Pîr Mehmed Bey Enîsü’l-Ârifîn’de sırları saklamanın önemini anlattığı
“Kitmân-ı Esrâr” bölümünde İhyâu Ulûmi’d-Dîn’den alıntı yapmıştır. Ayrıca
onun ilki ibadet, ikincisi sadakatla ilgili iki sözüne de yer vermiştir:
“İĥyā-yı ǾUlūm’da mesŧūrdur: 423

ه

”

“Ĥażret-i İmām Ġazzālį Ǿaleyhi raĥmetu’llāhi’l-müteǾālį buyurur: Ehl-i
zamānenüñ idüp ķılduġı Ǿādetdür, Ǿibādet degüldür.”424
“İmām Ġazzālį Ǿaleyhi rahmetü’l-kebįrü’l-müteǾālį buyurur: اכ
ا
ون
و
وا
نز و א ن ا
ن ةو
ان א
ن ون ا
ن و ا ون ا אء وا אن و
نو
ر אن א
ان و
اכ
نא ن
ذ אب
אب و א
425
“و א ون

وا ر
ا אس א
وا כ
وا אن

Hâfız Dîvânı
Fars edebiyatında rağbet gören ve birçok dile tercüme edilen Hâfız Dîvânı Azmî Pîr Mehmed’in Enîsü’l-Ârifîn’de istifade ettiği bir başka eserdir.
Şîraz’da dünyaya gelen Hâfız’ın (ö. 1390?) asıl adı Şemseddin Muhammed’dir. Seçkin bir aileye mensup olan Hâfız iyi bir öğrenim görmüştür.
Erken yaşlarda şiirler kaleme almaya başlayan Hâfız’ın beyitleri elden ele,
421
422
423
424
425

Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 181b.
Mustafa Çağrıcı, “İhyâü Ulûmi’d-Dîn”, DİA, c. 22, İstanbul 2000, s. 10.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 161b.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 10b.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 114b.
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ülkeden ülkeye dolaşmıştır. Rind meşreb olan yazar gazelleriyle ün salmıştır.
Hâfız’ın şiirlerinde ahenk ve akıcılığın yanında dilinin sade ve veciz olması
onun şöhretinin önemli sebeplerindendir. Kendisinden sonraki birçok kişiyi
etkilemiş ve dîvânına şerhler yazılmıştır. Hâfız’ın dîvânı fal kitabı olarak da
kullanılmıştır.426 Azmî, “himmet, sohbet-i ahyâr ve fî-terbiyeti’l-evlâd” konularında bu eserden faydalanmıştır:
“Ve kūy-ı Ǿışķuñ rind-i nažar-bāzı Ħˇāce Ĥāfıž-ı Şįrāzį raĥimehu’llāh dimişlerdür:
אش
אم
א
427
“د
א تر א
ر را اب
“Ve meydān-ı Ǿışķuñ ser-bāzı Ħˇāce Ĥāfıž-ı Şįrāzį dimişdür:
428

“

ا

از
لا

א

כ
در ز א ر
אب و
ا

“ǾĀşıķ-ı ser-bāz ve şįr-i Şįrāz Ħˇāce Ĥāfıž Ǿaleyhi’r-raĥme buyurur:
Beyt:
429

“د

430

درد
در و دم
ا رون و א אن ر
ا دو
“א د אن ارا

א

”ا א دوכ
א دو אن

Kasîde-i Nûniyye
Enîsü’l-Ârifîn’in diğer bir kaynağı da Büstî’nin Kasîde-i Nûniyye adlı eseridir. Hicrî IV. asrın sonunda Gazneliler devrinin başlarında yaşayan Ebu’l-Feth
el-Büstî (ö. 1010) şair ve yazardır. Afganistan’ın Büst şehrinde doğan müellif
iyi bir eğitim almış, özellikle hadis ilminde kendini geliştirmiştir. Arapça ve
Farsça dîvânı olan müellifin ahlâkî öğütler içeren Kasîde-i Nûniyye isimli eseri
63 beyittir.431 Birçok dile tercüme edilen ve meşhur olan bu kasideden Azmî
Pîr Mehmed Bey yirmi birinci bâbda yararlanmıştır.

426 Tahsin Yazıcı, “Hâfız-ı Şîrâzî”, DİA, c. 15, İstanbul 1997, s. 103-105.
427 “Yüksek bir istek ve irade peşinde ol, süslenmiş kadeh talep etme; zira ki maddî dünyadan elini eteğini
çekmiş insan için üzüm suyu kırmızı yakut gibi değerlidir.” Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 45a.
428 “Bu zamanda en vefalı arkadaş, halis şarap sürahisiyle gazel cöngünden ibarettir.” Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 180b.
429 “Senin aşkın içimde, sevgin gönlümde içimdeki sütümle karıştı, canım çıkınca vücudumdan çıkar.” Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 207a.
430 “İki cihanın da istirahati şu iki sözün tefsirinden ibarettir: Dostlara mürüvvet, düşmanlarla geçim.” Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 118b.
431 Mehmet Atalay, “Ebu’l-feth el-Bustî’nin Kasîde-i Nûniyye’sinin Diyarbakırlı Saîd Paşa Tarafından Yapılan
Türkçe Manzum Tercümesi”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sy. 27, 2005, s. 145-146.
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“Ve Büstį Ķaśįde-i Nūniyye’sinde bu iki beyti inşād itmişdür:
אد א אل אل ا אس א
אن אن
و ا אل

ŞiǾr:

432

“ن

א א
ا ان و

ا

כאن
ا

Dürretü’l-Gavvâs
Arap edebiyatına vâkıf olan Azmî, Harîrî’nin Dürretü’l-Gavvâs isimli
eserinden yararlanmıştır. 1054 yılı civarında Basra yakınındaki Meşan kasabasında doğan Ebu Muhammed Kasım b. Ali b. Muhammed el-Harîrî
(ö. 516/1122) sarf, nahiv gibi ilimlerle ve şiirle ilgilenenlerin çok olduğu Basra
kültür muhitinde yetişip çeşitli alanlarda otorite sayılan hocalardan iyi bir öğrenim görmüştür. Okuduğu ilimlere vâkıf olduğunu Makâmât isimli eserinde
görmek mümkündür. Harîrî daha çok edebiyatla meşgul olmuştur. Dürretü’l-Gavvâs edip ve yazarların konuşmalarında ve eserlerinde yaptıkları iki yüz
yirmi iki kadar dil yanlışını tashih maksadıyla kaleme alınmıştır. Harîrî, bu
yanlışları âyet, hadis ve şiirlerden şâhidler getirerek düzeltmiştir.433 Azmî Pîr
Mehmed eserinin “Hazm” bâbında Harîrî’nin bu eserinden bir iktibas yapmıştır:
“Maķāmāt-ı Ĥarįrį śāĥibi Dürretü’l-Ġavvāś adlu kitābında dir: Meşveretde
śavāb fetĥ-i mįm ve żamm-ı şįn ile olmaķdur.”434
Garâibü’s-Sıgar
Azmî, tesirinde kaldığı Ali Şîr Nevâî’nin bu eserinden istifade etmiştir.
Türk edebiyatının en önemli isimlerinden olan Nizamüddin Ali Şîr Nevâî,
1441 yılında Herat’ta doğdu. Hüseyin Baykara ile birlikte öğrenim gören müellif Abdurrahman Câmî vasıtasıyla Nakşibendî tarikatine intisap etti. Baykara’nın yanında birçok idarî görevde bulunan şair 1501 yılında vefat etti.435
Ali Şîr Nevâî birçok şairi etkilemiş, özellikle Klasik Türk edebiyatında Nevâî
tarzında şiir yazmak bir gelenek olmuştu.436 Azmî bu eserinde Nevâî tarzı şiirEnîsü’l-Ârifîn, vr. P 87a.
Hulusi Kılıç, “Harîrî”, DİA, c. 16, İstanbul 1997, s. 191.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 133a.
Günay Kut, Alî Şîr Nevâyî, Garâ’ibü’s-Sıgar (İnceleme-Karşılaştırmalı Metin), TDK Yayınları, Ankara 2003,
s. VII-VIII.
436 Ayrıntılı bilgi için bk. Yusuf Çetindağ, Ali Şir Nevâî’nin Osmanlı Şiirine Etkisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yayınları, Ankara 2006.
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ler yazmış ayrıca onun Türkçe dîvânlarından ilki olan Garâibü’s-Sıgar’dan da
iktibasta bulunmuştur:
Ĥūr müjgānın eger sürtey dise ķılman ķabūl
Kim ayaķda ārzu ħār-ı muġaylāndur maña437
Azmî, ayrıca “Şükr” bâbında bir hadisi izah ederken Ali Şîr Nevâî’nin Çihil
Hadis isimli eserinden de faydalanmıştır:
ĶıŧǾa:

Ol ki Ħāliķ’ġa şükr iter evvel
Şākir olmaķ kirek ħalāyıķdın
Kim ki maħlūķ şükrini dimegey
Dimegey şükri daġı Ħālıķ’dın438

Kıyafetnâme
Azmî Pîr Mehmed Bey, eserinin “Firâset” bâbında Hamdullah Hamdî’nin Kıyafetnâme’sinden yararlanmıştır. Hamdullah Hamdî meşhur mutasavvıf Akşemseddin’in oğludur. Medresede müderrislik yapan müellif
tasavvuf mesleğinde ilerlemiştir. İbrahim Tennûrî’ye intisap eden Hamdi,
909/1503 yılında vefat etmiştir. 158 beyitten ibaret olan Kıyafetnâme isimli eser, fizyonomi türünün Türkçe bilinen ilk manzum örneğidir. İnsanın
uzuvlarından ve dış görünüşünden hareketle, onun ahlâk ve karakterini tahmin edebilme ilmine “kıyafet ilmi” denilmiştir.439 Azmî konuyla ilgili Hamdullah Hamdî’nin Kıyafetnâme’sinden ismini zikretmeden aldığı beyitleri
olduğu gibi aktarmıştır:
Şimdiki demde gitdi ħayra nişān
Şer bulınur cihān içinde hemāñ
Śūretā Yūsuf olan insānuñ
Sįreti ħūy-ı gurga beñzer anuñ
Ķamunuñ işi kibr ü kįn ü ĥased
Ķālebi ādemį vü ķalbi esed440

437 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 21a.
438 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 18b.
439 Ayrıntılı bilgi için bk. Âmil Çelebioğlu, “Kıyafe(t) İlmi ve Akşemseddinzâde Hamdullah Hamdî ile Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Kıyafetnâmeleri”, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, MEB Yayınları, İstanbul
1998, s. 225.
440 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 155b.
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İdelüm ol Kerįme ĥamd ü sipās
Yoķ durur niǾmetine ĥadd ü ķıyās
Ķıldı insānı aĥsen-i taķvįm
Cümleden aǾdel itdi anı Kerįm
Luŧfını Ǿāleme Ǿıyān itdi
Śūreti sįrete nişān itdi441
Yûsuf u Züleyha
Yaşadığı asrın literatürüne vâkıf olan Azmî, Enîsü’l-Ârifîn’de Hamdullah
Hamdî’nin bir başka eseri olan Yûsuf u Züleyha mesnevisinden istifade etmiştir. Yazar, Klasik Türk edebiyatında kaleme alınmış en başarılı Yûsuf u
Züleyha mesnevisi olarak kabul edilen bu eseri, kendisini kardeşlerinden eziyet gören Yûsuf Peygamber’e benzettiği için kaleme almıştır. Müellif, hikâye
boyunca olayın gidişatını bozmayacak şekilde nükte, pend, rivayetlere yer vermiş ve bunlardan çıkan birtakım ahlâkî sonuçları okuyucuyla paylaşmayı arzu
etmiştir.442 Azmî, eserinin “Gayret, Sehâ, Tevazu ve İhtiram” bahislerinde bu
eserden bazı beyitleri almıştır:
Śınsa peymāne gibi kāse-i ser
Śıma peymānı śādıķ iseñ eger443
Śulĥ ħōşdur velį yerinde gerek
Śabr eyüdür belį yerinde gerek
Zen-i ter-dāmene çü śabr ide merd
İrişür ġayreti cemāline gerd
Ödi śıdsun ol ādemüñ śad-bār
Bir seg içün geyik olur bį-Ǿār444
Ĥaźer eyle göñül aķāribden
Ġāfil olma śaķın Ǿaķāribden445
441 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 155b-P 156a.
442 Ali Emre Özyıldırım, Hamdullah Hamdî Divanı, Kültür Bakanlığı e-kitap, s. 7-8, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10615,girispdf.pdf?0; Naci Onur, Yusuf u Züleyhâ, Hamdî, Akçağ Yayınları, Ankara
1991, s. 23
443 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 165a.
444 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 145b.
445 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 172b.
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Kemal Paşazâde Dîvânı
Azmî, 16. asrın ünlü şeyhülislâmı Kemal Paşazâde’nin (ö. 1534) şiirlerinden istifade etmiştir. Dedesine nispetle Kemal Paşazâde olarak anılan Şeyhülislâm Şemseddin Ahmed, “müfti’l-enâm, müfti’s-sekaleyn, İbn-i Sînâ-yı Rûm”
lakaplarıyla tanınır. Dönemin ünlü âlimlerinden ders alan İbni Kemal müderrislik, kadılık ve kazaskerlik vazifelerinde bulundu. Zenbilli Ali Efendi’nin
vefatı üzerine onun yerine şeyhülislâm oldu. Tefsir, tarih, dil ve felsefe konularında ilmî kitaplar kaleme alan müellifin iki yüzden fazla eserinin olduğu söylenir.446 Azmî, Enîsü’l-Ârifîn’in iki yerinde Kemal Paşazâde’nin Dîvânı’ndan
iktibasta bulunmuştur:
Şems-i Ǿaśr idi Ǿaśrda şemsüñ
Žılli memdūd olur zamānı ķaśįr447
ǾAyş u nūş eyle bugün añma ġam-ı ferdāyı
Saña ıśmarlamadılar bu yalan dünyāyı448
Necâtî Dîvânı
Enîsü’l-Ârifîn’de Klasik Türk edebiyatının önemli şairlerinden Necâtî’nin
dîvânından istifade edildiği görülmüştür. Asıl adı İsa olan Necâtî (ö. 1509)
Edirne’de doğdu. Gençlik yıllarında şiir ve nesir yazmaya meyleden şair yazdıklarıyla Fatih Sultan Mehmed’in dikkatini çekti. Bu vesile ile divan kâtipliği
görevine getirildi.449 Necâtî’nin kaleme aldığı dîvâna vâkıf olduğu anlaşılan
Azmî, işlediği bazı konularda bu eserden iktibasta bulunmuştur:
Ne Ǿaceb ŧutsa Necātį yüzine ħaclet elin
Nesi var yüze gelür dest-i duǾādan ġayrı450
Üstüħˇānum ser-i kūyuña yiter nāme-i Ǿarż
Kiciden Ǿādet ise uluya varmaķ kāġıd451

446 Ayrıntılı bilgi için bk. M.A. Yekta Saraç, Şeyhülislâm Kemal Paşazâde Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri ve Bazı
Şiirleri, Risale Yayınları, İstanbul 1995, s. 15-85.
447 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 210b.
448 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 167a.
449 Ali Nihad Tarlan, Necatî Beg Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1992, s. 17-18.
450 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 14a.
451 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 113b.
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Bir cürǾa ile ādemi biñ yıl yaşadurlar
Sāķįlerimüz basŧ-ı zamān eylemek ister452
Āsān degül a benüm efendüm
Dünyāyı bütün żiyāfet itmek453
Pendnâme
Azmî, Enîsü’l-Ârifîn’in muhtelif yerlerinde Güvâhî’nin Pendnâmesi’nden
istifade etmiştir. Hayatı hakkında fazla bir bilgi olmayan Güvâhî, Kanûnî Sultan Süleyman dönemi şairlerindendir. Onun Pendnâme isimli eseri atasözleri
bakımından çok zengindir. Ayrıca Türkçe arkaik kelime sayısı oldukça fazladır. Bu eserde vatan sevgisi, kardeş sevgisi, konukseverlik ve evlenme gibi birçok konu işlenmiştir.454 İşlenen mevzulardan bir kısmını Azmî eserinde konu
edindiği için Güvâhî’nin beyitlerine birçok defa yer vermiştir:
Saķın olma kenār-ı şerǾden dūr
Kim olur ħōr o kim şerǾi görür ħōr
Ķoparıcaķ binā-yı şerǾden ŧaş
Ĥaźer eyle alurlar yirine baş455
Tekāsül itseñ işe dest śunma
Dimişler gelme gelme dönme dönme
İletmek dileyen işini başa
Urur ŧaşı başına başı ŧaşa456
Bilür Ǿaķlı olanlar bunı ķamu
Ki olmasa ŧamaǾ olmazdı ŧamu
Egerçi ŧaş yarar meşhūrdur baş
Velį yarar ŧamaǾ meşhūrdur ŧaş457

452 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 169a.
453 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 200a.
454 Mehmet Hengirmen (haz.), Güvâhî Pendnâme, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1983,
s. 13-17
455 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 178b.
456 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 222a.
457 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 222b.
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Zâtî Dîvânı
Azmî’nin başvurduğu önemli bir eser de Zâtî Dîvânı’dır. 16. asrın usta
şairlerinden Balıkesirli Zâtî (ö. 1547) kendisini sarf ve nahiv ilminde geliştirmiş, biraz da Farsça öğrenmiştir. Reml ve vefkle uğraşan Zâtî’nin dükkânı
şiir ve edebiyat sohbetlerinin merkezi olmuştu. Çok hacimli bir dîvâna sahip
olan şair, rind meşrep bir zattır.458 Azmî, Enîsü’l-Ârifîn’de “Emanet, Sadakat
ve Âdâb-ı Siyâb” bahislerinde şairin dîvânından birer beyite yer vermiştir:
Śanmañuz kim ķocalıķ bükdi belin Źātįnüñ
Naķd-i Ǿömrini yitürmiş egilüp anı arar459
Hemdemüm sāyem-durur aĥşām olıcaķ ol daħi
Oķımazsam mūm ile ey māh gelmez yanuma460
Cismi laŧįfdür dil-i sengįni görünür
Śanma śoķup-durur beline ol nigār ŧaş461
Hayretî Dîvânı
Enîsü’l-Ârifîn yazılırken yararlanılan dîvânlardan biri de Hayretî’ye (ö. 941/
1534-35) aittir. Vardar Yenicesi’nde doğan Hayretî mutasavvıf bir şairdir.
İbrahim Gülşenî’ye intisap eden Hayretî bir dönem İstanbul’da bulunmuştur.462 Azmî, âşıkâne, dervişâne ve rindâne şiirler yazan şairin dîvânından iki
beyit seçmiştir. Bunlardan ilkine “Sebeb-i Te’lif” bölümünde diğerine de
“Gayret” bâbında yer vermiştir:
Ĥayretį ehl-i hüner çoķdur velį Ǿayb olmasun
Görmedüm ben kimse Ǿaybın görmemek gibi hüner463
Benlik imiş ayıran ben bendeyi cānāneden
Ey dirįġā bilmedüm arada nāşį var imiş464

Vildan S. Coşkun, “Zâtî”, DİA, c. 44, İstanbul 2013, s. 150.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 105a.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 114b.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 210a
Mehmed Çavuşoğlu-M. Ali Tanyeri, Hayretî Divanı Tenkidli Basım, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1981, s. X-XIII.
463 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 7a.
464 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 142b.
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Hayâlî Dîvânı
Azmî Pîr Mehmed, eserinin “Şükür” ve “Himmet” bâblarında birçok şairi
etkileyen Hayâlî’den iktibasta bulunmuştur. 16. asrın önemli şairlerinden olan
Hayâlî Bey (ö. 1557) Vardar Yenicesi’nde doğdu. Kısa zamanda şairliğiyle
dikkat çeken Hayâlî, Kanûnî ile birçok sefere katıldı. Hayâlî, şairliğiyle Hâfız-ı
Şîrâzî’ye benzetilmiştir.465 Enîsü’l-Ârifîn’de bu dîvândan alınan beyitler aşağıda yer almaktadır:
Ķaldı numūne dehre cihān-ı ħarābdan
Berg-i ħazān ħazāǿin-i Efrāsiyābdan466
Devlet-i dünyāya meyl itmez Ħayālį pāk-dil
Şāhbāz-ı evc-i istiġnā olan ķonmaz leşe467
Tuhfetü’l-İslâm
Azmî, izah ettiği bazı hadislerde Merdümî’nin eserinden faydalanmıştır.
16. asır müelliflerinden olan Merdümî’nin (ö. 1563) asıl adı Abdüsselâm’dır.
İyi bir medrese tahsili gören şair, bir müddet müderrislik vazifesinde bulunmuştur. Merdümî Üsküp kadılığı sırasında 1563 yılında vefat etmiştir. Yazar,
513 beyitlik müstakil bir eser olan Tuhfetü’l-İslâm’da, kırk âyet ve kırk hadisi
birer kıta ile tercüme etmiştir.468 Azmî, Enîsü’l-Ârifîn’de bazı hadisleri birer
kıta ile izah etmiştir. Bu tercümelerde Merdümî’nin bu eserinden de faydalanmıştır. Yazarın Tuhfetü’l-İslâm’dan iktibas ettiği bazı kıtalar örnek olarak
burada gösterilmiştir:
469

وة ا آن

ا אدة

ا

Didi ħatm-i rüsül tilāvet içün
Dünyede efđal-i ibādetdür
Dü cihānda tilāvet-i Ķurǿān
BāǾis-i devlet ü saǾādetdür470

465
466
467
468
469
470

Ali Nihad Tarlan, Hayâlî Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1992, s. 20.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 22b.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 49a.
Ahmet Sevgi, “Merdümî ve Tuhfetü’l-İslâm’ı”, S.Ü. Fen-Ed. Fak. Edebiyat Dergisi, 1991, sy. 6, s. 101-105.
“İbadetin en faziletlisi, Kur’ân okumaktır.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Âyet ve Hadisler, s. 100.)
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 9b.
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Nažm:

İster isen duǾāñı ide ķabūl
Ĥaķ TeǾālā zamān-ı şiddetde
Şükr idüp saña virdügi niǾama
Ķıl tażarruǾ zamān-ı vüsǾatde471

Nažm:

Bį-riyādur çü ġāǿibāne duǾā
Anı maķbūl ider Ħudā bį-reyb [P 16a]
Yüze yüz olmadansa biñ yegdür
Şol duǾā kim ola bi-žahri’l-ġayb472

Behiştî Dîvânı
Azmî Pîr Mehmed’in yararlandığı bir başka şair de Behiştî’dir. Asıl adı
Ramazan olan Vizeli Behiştî, tasavvuf yoluna girmiş ve seyr ü sülûkunu tamamlayıp halifeliğe kadar yükselmiştir. İmamlık ve vâizlik yapan şair, 1571
yılında vefat etmiştir.473 Azmî eserinin “Şefkat” bâbında Behiştî Dîvânı’ndan
iki beyite yer vermiştir:
Ķullaruñ içre nā-murād hemān
Begüm ancaķ kemįne ķalmışdur
Kimse raĥm eylemez benüm ĥālüm
Erĥamü’r-rāĥimįne ķalmışdur474
Azmî Dîvânı
Azmî Pîr Mehmed Bey, Enîsü’l-Ârifîn’in muhtelif bölümlerinde başka şairlerden manzum parçalar aldığı gibi kendi dîvânındaki şiirlere de yer vermiştir:
Keff-i dür-pāşına beñzerdi ola bir pāre
Virdügin aġlayuraķ virmese ger ebr-i bahār475

471 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 15b.
472 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 16a-16b.
473 Yaşar Aydemir, Behiştî, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi,
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=959.
474 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 81a.
475 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 91a.
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ĶıŧǾa:

Dil-rubālarda nažar ķılsañ iki ħaśletdür
ǾĀşıķ-ı bį-dil ü dil-dādelere dāne vü dām
Birisi ġamze-i cādū-y-ıla düzdāne nigāh
Birisi ħande-i şįrin ile rindāne selām476
Ŧolanurmış işitdüm gicelerle kūy-ı cānānı
Śaķınsun ŧutulur bir gün götürsün māh-ı tābānı477
Göge śavursalar eger külümüz
Ĥażret-i Ĥaķķadur tevekkülümüz478
ǾUşşāķa śaġa śola nažar ķıl ŧaraf ŧaraf
Yoķla ķuluñı ey şeh-i ħūbān bölük bölük479
Fenā meyħānesinüñ ehl-i bezmi
Reh-i kūy-ı belā pāyānı ǾAzmį480

Azmî, yazımını Enîsü’l-Ârifîn’den yaklaşık iki yıl sonra 976/1568-69 yılında tamamladığı Terceme-i Manzûme-i Ehâdîs-i Erba‘în adlı kırk hadis tercümesinden bazı kıtʻaları da bu eserine almıştır:
Eyleme āb-ı rūyuñı zinhār
Źüll ü ĥırś ile ħāk ile yeksān
ĶāniǾ ol kim ķanāǾat insāna
Gencdür bį-zevāl ü bį-pāyān481
Derecātını rāfiǾü’d-derecāt
MütevāżiǾ olanuñ itdi refįǾ
Śıfat-ı kibriyāsı Cebbāruñ
Mütekebbir olanı ķıldı vażįǾ482

476
477
478
479
480
481
482

Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 107b.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 192b.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 32a.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 51a.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 54a.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 34b.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 99b.
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Bâkî Dîvânı
16. asır divan şiirinin önden gelen şairlerden olan Bâkî (ö. 1600) kendi asrında ve daha sonraki yüzyıllarda birçok kişiyi etkilemiştir. Azmî Pîr Mehmed
Bey, bu eserinde Bâkî Dîvânı’ndan alıntılar yapmıştır.
Ne derd-i Ǿışķı bilürsin ne miĥnet-i hecri
Hey āfet-i dil ü cān ķadr-i ĥüsni bil bārį483
Salŧanat tācın giyürse baħt maġrūr olma kim
Niçe sulŧān börkin almışdur begüm bād-ı ħazān484
Āh itme naǾl-i esbi nişānın görüp dilā
Şāyed kimesne işide yirüñ ķulaġı var485
Azmî Pîr Mehmed Bey, yukarıda isimleri zikredilen şahısların dışında; Şeyhî, Ahmed Paşa, Karamanlı Nizâmî, Alaaddin Ali Çelebi, Taşlıcalı Yahya, Muhibbî, Selîkî, Hecrî, Tâcizâde Câfer Çelebi, Fevrî, Ahî, Muînî, Belîg, Hayâlî-i
Kadîm, Kâtibî, Şem‘î, Kınalızâde Ali Çelebi, Emrî ve Hüdâyî-i Kadîm’in şiirlerinden örneklerle eserine zenginlik katmıştır.
Azmî, Klasik Türk edebiyatına vâkıf olduğu gibi Arap ve Fars literatürüne de alıntı yapabilecek kadar hâkimdir. Yazar, eserini kaleme alırken âdeta
seçme bir metin teşekkül ettirmeye gayret etmiştir. Eserde Fettâhî-i Nîşâbûrî
ve Sehl-i Tüsterî’nin sözlerine; Molla Câmî, Nizâmî-i Gencevî, Lebid, İbn
Yemîn ve Büstî gibi şairlerin konuyla ilgili şiirlerine yer vermiştir:
“Neŝr: Śāĥib-i Şebistān-ı Ħayāl raĥimehu’llāhu’l-kebįrü’l-müteǾāl dir ki:
Įmān içindeki elif şecere-i tevĥįddür ki Vādį-i Eymen-i temcįdde neşv ü
nemā bulmışdur ve binā-yı ķaśr-ı İslām erkān-ı ħams üzerine mebnį olmasından ĥurūf-ı ħamse-i İslām münbįdür ve ĥurūf-ı ħamse-i śalavāt-ı namāz
penc nevbet olmasından münhįdür ve gebrüñ ħāśiyyet-i iǾtiķād-ı ŝeneviyyet žāhir ü bāŧınına şöyle eŝer ķılmışdur ki iŝneyniyyet-i merātib-i ĥurūf
nāmından ežherdür.”486
“Sehl-i Tüsterį dir ki:
و
ا
487
ا אل
ا ل و ا ص ا
483
484
485
486
487

اء א
ا ال ا
و ا אل و ا כ

ا

لا

ا

Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 108b.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 21b.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 162a.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 10b-P 11a.
“Dinin (dindarlığın) esası üçtür; bütün ahlâk ve işlerinde Peygambere uymak, helâl yemek ve bütün işlerde
samimi niyet.”
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Pes lāzımdur ki herkes ki bir Ǿamele şürūǾ u āġāz ide nefs-i emmāresine medħal ķomayup niyetini rıżā-yı Ħudā-yı kārsāz ide ki, aġrāż-ı nefsānį bį-iştibāh aǾmāl-i ĥaķķānįyi ibŧāl ü tebāh eyler.”488
“Nitekim Mevlānā Cāmį Şebistān-ı nāmį ŧaržında vāķiǾ olan ķaśįdesinde
buyurmışdur:
Beyt:

אم כ כ כאن א را
فכ
“ אم
א
نا כ כ א

489

“Ve gencįne-güşā-yı Gence nāmį-i girāmį sulŧān-ı süħan-verān Şeyħ
Nižāmį ižhār-ı iħlāśda buyurur:
אری א
خ از
از د א אری א
از دور
ر
و دن
“د ن

490

در
ر
ا כ

ز

م دور ا
از
و
ا
ز

ز

“Ve Mevlānā Cāmį maħdūm-ı girāmį maĥallinde ne ħōş inşād eylemişdür:
Nažm:
491

“

د

ا כ
را

כ כ

را

از

א

“Ve Ĥakįm-i Ħaķanį bu ķıŧǾa-i pür-ĥāletde naķş-ı Mānį gibi ne śanǾatlar
geçmişdür:
אن درכ
ز

ﭙ כא
ن אدد
492
“

و
אرا

اد

ا

א

אران

אن כ
א

س از
כ
כ
س ازاه
ش

“Neŝr: Lebįd’üñ bu ķavlidür: “Li’llāhi derre ķāǿil.”
488 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 12b.
489 “Ömrünü kendinden güzel bir ad bırakmak için geçir; zira ki ecel denen şey bir anda her şeyini elinden alır
ve adından başka bir şey geriye kalmaz.” Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 168a-168b.
490 “Benim gibi bir dikenden kırmızı gül peyda olmaz, benim elimden dua etmekten başka bir iş gelmez. Beni
uzaklaştırıp çöpe atarsan seni uzaktan öperim; eğer ki beni okşayıp yanına alırsan da ne âlâ. Eğer suçsa bu,
işte kılıç işte boyun; senden öldürmek benden boyun teslim etmek...” Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 14a.
491 “Ey Câmî, hayatını ibadetle geçiren zahide aşktan bahsetme, zira ki her sözün bir yeri ve zamanı vardır.”
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 216a.
492 “Gece güçsüz olan insanların başlarına ok yağmuru yağdırmaktan kork; çünkü bu zayıf insanların inleme
etkileri okun tesirinden daha fazladır. Zulme maruz kalanların (mazlumların) âhından kork; çünkü sen
gece yatakta tatlı uykundayken sana ok yağmuru olarak gelir.” Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 71a.
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א

ŞiǾr:

ا
א
א ذا

493

ا כ
وכ

“İbn Yemįn’üñ bu ķıŧǾası bu maĥalde gūyįyā naśś-ı ķāŧıǾ vāķiǾ olmışdur:
כ
ان

ĶıŧǾa:

494

“ان

כ موכ
د
ه

א
כ
כ ا אن

دا
כ ما

و ه ا אز כ و
اכ د
כ ما

ر

“Büstį bu beyti ne laŧįf dimişdür:
495

“

اذا כ כ ذا
و دو ذا

Tercümede İzlenen Yol
“Bir dildeki ifadeyi başka bir dile çevirme” anlamına gelen tercüme toplumlar arası ilişkiler sonucu ortaya çıkmıştır. İslâm toplumunda yoğun olarak IX. asırda Abbâsîler döneminde tercüme faaliyetlerinin başladığı görülür.
Emevîler ve Abbâsîler döneminde yapılan tercümeler vasıtasıyla Grek, İran ve
Hint kültürü tanınmış, önemli eserler tercüme edilmiştir. Özellikle Endülüs
Emevîleri vasıtasıyla Arap kültüründe yazılmış önemli eserler İspanya’ya taşınmış ve Avrupalılar uzun bir süre bu eserlerden istifade etmiştir.496
Klasik Türk edebiyatında Arapça ve Farsçadan önemli eserler tercüme edilmiştir. Yapılan bu tercümeler zamanla ilim ve edebiyatı gösterme unsuru olmuş, birebir tercüme yerine sanatsal bir faaliyet ürünü haline gelmiştir. Çoğu
âlim olan yazarlar eserlere müdahale edebilecek salahiyete sahip olmuştur. Bu
minvalde tercüme faaliyetlerinde eserler bazen ilâveler ve çıkarmalar yapılarak
çevrilmiş, âdeta telifî bir metin ortaya konulduğu görülmüştür.
Agâh Sırrı Levend, tercüme eserleri dört grup altında değerlendirmiştir:
a. Aslını bozmamak için kelime kelime yapılan çeviriler
b. Kelime kelime olmamakla birlikte, aslına uygun yapılan çeviriler
493 “Dikkat, Allah’tan başka her şey bâtıldır ve kuşkusuz her nimet yok olucudur.” Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 82b.
494 “Keremin ne olduğunu ve kerim insanın kim olduğunu biliyor musun? Kerem odur ki, kolay elde edilir;
verdiğin sözü yerine getir ve insanlara yaptığın bağışlar dolayısıyla çok fazla havaya girme. İşte kerem ve
bağışlayıcılık budur, eğer buna ulaşabiliyorsan...” Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 90b.
495 “Götürülemeyecek şeye sahip olduğunda onu terk et; zira zamanın değişimi onu götürür.” Enîsü’l-Ârifîn,
vr. P 97b.
496 Nurgül Sucu, “Eski Türk Edebiyatında Tercüme Geleneği”, S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sy. 19,
2006, s. 126-127.
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c. Konusu aktarılarak yapılan çeviriler
d. Genişletilerek yapılan çeviriler497
En eski Kur’ân çevirileri birinci gruba örnektir. Arapça metnin altına sözcüklerin Türkçesi kelime kelime yazılmıştır. Daha sonra ikinci gruba dâhil
olacak tercümeler yapılmış; bu şekilde kutsal olan Kur’ân-ı Kerîm’in aslının
bozulmaması amaçlanmıştır. Konusu itibariyle aktarılan metinlerde muhteva
esas alınmış, yazarın eserden anladığı anlam verilmiştir.
Dördüncü gruba dâhil olan eserler edebî metinlerdir. Yazarlar, sanat göstermek amacıyla tercüme ettikleri kitaba birçok ilâvelerde bulunarak farklı bir
eser meydana getirir. Kimi bölümleri aktarır kimisini de kendi düşüncesiyle
genişletir. Müellifler çoğu zaman bu tarz eserlere, ilk yazara duyulan saygı gereği tercüme adını verir. Gülşehrî’nin Attar’dan tercüme ettiği Mantıku’t-Tayr,
Seyf-i Sarâyî’nin Sa‘dî’den çevirdiği Gülistân tam bir tercüme olmayıp metne
birçok ilâve ve müdahale olduğu halde bu eserlerin çevirisi olarak bilinir.498
Kutsal Kitab’ın Latinceye Vulgata çevirisini yapan ve ünlü çevirmen Cicero’nun izinden giden Hieronymus iki tür çeviriden bahseder: Sözcük sözcüğe çeviri ve anlam çevirisi. Yazar, kutsal metinlerin aktarılmasında ilk tarzın
daha geçerli olduğunu, dindışı metinlerde anlamın özgürce aktarım yapıldığı
tercümeyi doğru bulduğunu belirtmiştir. Birçok çevirmen arasında birebir
tercümenin mi yoksa anlamsal çevirinin mi doğru olduğu tartışma konusu
olmuştur. 19. asır Alman düşünürlerinden Schleiermacher çevirilen metnin
türü ile tercüme yöntemi arasındaki ilişkiye dikkat çeker. Ona göre sanat ve
bilim metinleri ve gündelik iş hayatını ilgilendiren metinler olmak üzere iki
grup metin vardır. İş hayatında konu ve nesne öncelik olduğu için anlam her
zaman tektir. Bilim ile sanat metinlerinde ise yazar eserin konusunu, nesnesini
özgün dil kullanımıyla kendisi oluşturur.499
Edebî eserlerin çevirisinde her ne kadar sadakatle ses özelliklerinin benzerliğine dikkat edilse de orijinale tamamen eş değer olmayacaktır; çünkü
tek tek kelime seslerinin başkalığı; farklı ses yapıları ve karakterlerini beraberinde getirir. Bundan dolayı hiçbir edebî eser bütün nitelikleriyle başka bir
dile aktarılamaz.500
498 Levend, Türk Edebiyatı... , s. 80-81.
499 Akşit Göktürk, Çeviri: Dillerin Dili, YKY, İstanbul 1994, s. 18-19.
500 İsmail Tunalı, Sanat Ontolojisi, İnkılap Yayınları, İstanbul 2011, s. 92.
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Enîsü’l-Ârifîn eklemelerin ve çıkarmaların yapıldığı, yazarın sanat kaygısı
güttüğü edebî bir metindir. Azmî, eserinin mukaddime bölümünde tercüme
metodunu izah etmiştir. Yazar Arap, Fars ve Türk edebiyatındaki birçok türden örnekler alarak çevirisine ilâvelerde bulunmuştur. Müellif, her ne kadar
eserine tercüme adını vermese de kaynaklarda Terceme-i Ahlâk-ı Muhsinî adına rastlanır. Bunda Azmî’nin “Mevlānā-yı meźbūruñ enfās-ı müteberrikesinden teberrük ve teyemmün ķaśd idüp ekŝer evķātda kitābını meǿħaź ittiħāź
eyledüm...” ifadesi etkili olmuştur.
Azmî Pîr Mehmed tercüme metodunu ve yaptığı ilâvelerin neler olduğunu
genel bir ifade ile eserinde şu şekilde açıklar:
“... ve sāǿir şuǾarā-yı žarāfet-şiǾāruñ Ǿāşıķāne ve dil-sūz eşǾār u ebyātından
ve felāsife-i sālifenüñ kelimāt-ı ĥikmet-nikātından ve muĥāżarāt u mevāǾįž
u ĥikem ve đurūb-ı emŝāl-i ǾArab ve müteǾāref-i ǾAcem’den ĥazįne-i dil-i
ĥazįnde maħzūn olan cevāhir-i zevāhiri ve sefįne-i sįnede meknūn olan
ferāǿid-i fevāǿidi ol dürcde derc eyledüm... Ve bu bende-i kemįne daħi
ĥasb-i ĥālüm vāķiǾ olan eşǾār-ı sūznāk-ı derd-i işǾārumdan ve zāde-i ŧabǾ-ı
ķāśır u ħāŧır-ı fātir ve netāǿic-i ebkār-ı efkārumdan sevād-ı dįde-i ġam-dįdemi midād idüp beyāż-ı cerįde-i çūn-ħırįdemi śaĥįfe-i seyyiǿāt ve nāme-i
aǾmāl-veş rū-siyāh ve müşevveş eyledüm.”501

İyi bir nâsir olduğunu göstermek isteyen Azmî, eserinde üç dile hâkimiyetini; Arap, Fars ve Türk edebiyatına olan vukufiyetini ortaya koymuştur.
Mütercim tercüme metodu olarak bu eseri birebir çevirmediği için bazı değişiklikler yapmıştır. Ahlâk-ı Muhsinî’yi esas aldığı noktada tercümede kullanılan
metodu anlamak için iki hususu tespit etmenin önemli olduğu kanaatindeyiz.
Bunlardan ilki tercümede kelime değiştirme diğeri de ifadeyi genişletmedir.
Kelime Değiştirme
Azmî Pîr Mehmed, “ekŝer evķātda kitābını meǿħaź ittiħāź eyledüm.” dediği
Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin eserinden bazı bölümleri kelime kelime tercüme etmiştir. Bu sözcükler dönemin metinlerinde kullanılıyor olsa da aynı anlamda
başka kelimeler tercih edilmiştir. Meselâ, Hüseyin Vâiz-i Kâşifî “hayâ” kelimesini şu şekilde izah eder:
502

“

لا

و

”و ان

501 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 6b.
502 “O, şerefli bir haslet, makbul bir sîrettir.” Hüseyin Vâiz-i Kâşifî, Ahlâk-ı Muhsinî, University of Michigan,
1516, vr. 12a.
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Azmî Pîr Mehmed Bey ise bu ifadeyi, “Ve ĥayā ħaślet-i laŧįf ü sįret-i şerįfdür.”503 diye tercüme etmiştir. Yazar tercümede tekrara düşmemek için “şerîf”
sözcüğü yerine “latîf” ve “makbûl” sözcüğü yerine “şerîf” kelimesini kullanmıştır.
Bir diğer örnekte, yine eserin giriş bölümünde hükemâdan nakille şu ifadeye yer verilir:
ل فو
“
ان

אج
ا א

א אج ان
ارا
ا

از אد

رو

ر

را
ی
ک ان

و

א

א
ان ر

”و
وری

Azmî Pîr Mehmed bu ifadeleri Türkçeye şu kelimelerle aktarmıştır: “ve
ĥükemā-yı Ǿulemā-yı kudemā dimişlerdür: Ħulķ-ı ĥasen bir rāh-ı rūşen ve bir
nehc-i ebyendür ki ol minhāca intihācla ibtihāc itmeyince ser-menzil-i şeref ü
Ǿalāya irilmez ve ol meslege sülūk itmeyince hāviye-i hevā-yı ĥayvāniyyetden
dāru’l-mülk-i insāniyyete varılmaz.”504
Mütercim, birebir kelime tercümesi yapmamak için eserin aslında olan hükema kelimesini “ĥükemā-yı Ǿulemā-yı kudemā” olarak tamlama yapmış, ħūy-i
nįk tamlaması yerine “ħulķ-i ĥasen” ifadesini tercih etmiş ve “sürûr” kelimesi
yerine “Ǿalā” sözcüğünü kullanmıştır. Ayrıca “ve bir nehc-i ebyendir” ibaresini
eklemiştir.
Azmî, esas konunun işlendiği bâblarda her ne kadar ilâvelerde bulunduysa
da Ahlâk-ı Muhsinî’den kelime değiştirerek tercüme de yapmıştır. Örneğin,
Hüseyin Vâiz-i Kâşifî 21. bâbda “Sehâvet” konusunu izah etmeye şu ifadelerle
başlar:
505

“

ا

א

و

א

دو

אن

وا

א

אوت

”

Azmî yukarıdaki ifadeyi bazı kelimelerin eş anlamlılarını vererek şu şekilde
tercüme etmiştir: “Ve seħā müdām-ı nįk-nām ve kerįm mā-dām-ı dōst-kām ve
ħuceste-fercāmdur.”506 Burada “sebeb” kelimesi yerine “müdâm”, “ihsân” kelimesi yerine “kerîm” ve “mûcib” kelimesi yerine de “mâ-dâm” sözcüğü tercih
edilmiştir.

503
504
505
506

Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 37a.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 2a-2b.
Ahlâk-ı Muhsinî, vr. 47a.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 86a-86b.
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Genişletme
Mütercim kelime kelime tercüme metodundan başka Ahlâk-ı Muhsinî’yi esas
aldığı bölümde sözcük ve cümle ilâvelerinde bulunarak metni genişletmiştir. Bu
şekilde özgün bir eser ortaya çıkarma gayretinde olmuştur. Azmî’nin metni genişletmesi, bazı yerlerde çıkarmalarda bulunması ve konunun akışı içerisinde
esere yaptığı müdahaleler bu hususta başarılı olduğunu göstermektedir.
Genişletme metoduna örnek Ahlâk-ı Muhsinî’nin giriş kısmında yer almaktadır. Burada Hüseyin Vâiz, Hz. Muhammed’i şu ifadelerle över:
ق

وا و

ت

ا

אن ا

ور א

م ز אن

אئ ه

د
م
ق
א او א

אرم ا
قو

”
אرم ا

507

“ قا

א

Enîsü’l-Ârifin’de bu iki hadis arasında yer alan ifade birçok kelime ve tamlama ilâve edilerek şu şekilde aktarılmıştır:
“ق
אرم ا
Bu ĥadįŝ-i şerįf-i meşhūru’l-āfāķuñ mażmūn-ı meymūn-ı saǾādet-meşĥūnından tebādür iden oldur ki bāǾiŝ-i biǾŝet Ǿillet-i ġāǾiyye-i silsile-i mevcūdāt Ǿaleyhi efđalü’ś-śalavāt ve ekmelü’t-taĥiyyāt tetmįm-i
mekārim-i aħlāķ ve tekmįl-i mehāsin-i śıfāt ola ve ser-çeşme-i nübüvvet-i
kübrādan mütereşşiĥ olup zebān-ı muǾciz-beyānlarına sārį vü cārį olmışdur.
509
“ ا א قا
508

Ahlâk-ı Muhsinî’den tercüme edilen bölümlerde yapılan genişletmelere
özellikle kendisine hikâyesi ile değinilen şahısların vasıflarının anlatıldığı ara
cümlelerde rastlanılmaktadır. Örneğin, Efrâsiyâb’ın bir sözünün aktarıldığı
yerde Hüseyin Vâiz şu ifadeyi kullanmıştır:
510

“

درا

”ا ا אب ا اء

Azmî ise Efrâsiyâb’ın özelliklerini sıralayarak ondan bahsetmiştir:
“Efrāsiyāb -ki śāĥib-i firāset ve fāris-i meydān-ı Ǿadālet bir şehriyār-ı kāmbįn ü kām-yāb idi- dāǿimā vüzerā vü ümerāsına buyururdı ki...”511

507
508
509
510
511

Ahlâk-ı Muhsinî, vr. 1b.
“Ben ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, s. 230.)
“Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanınız.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Âyet ve Hadisler, s. 640.) Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 2a.
Ahlâk-ı Muhsinî, vr. 10a.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 24a.
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Tercümede yapılan genişletmeye bir örnek de “İffet” bâbında mevcuttur.
Azmî, bu bâbda birçok ilâvelerde bulunur ve büyük zatların bir sözüne yer
verdiği bölümde eserin aslına sadık kalarak fakat çeşitli eklemelerde bulunarak
çeviri yapar. İnsanın melekî ve hayvanî yönünün olduğu izah edilip son olarak
ulaşılmak istenen nokta ve tavsiye edilen husus Ahlâk-ı Muhsinî’de şu şekilde
izah edilir:
512

“ א

א

ا تد

ا

א

ا

”

Azmî bu yalın ifadeyi birçok kelime, secili ifade ve konuyla ilgili âyet ekleyerek tercüme etmiştir:
“Pes Ǿāķıl ü ķāmil oldur ki melekāt-ı melekiyyeti kendüye ĥāl ü kemāl
idinüp farŧ-ı şehvet ü behimiyyeti ŧarfetü’l-Ǿaynda ber-ŧaraf ķılmaġa Ǿazįmet ve meraķ-ı riyāżetle sedd-i ramaķ ķılup ķūt-i lā-yemūtla ķuvā-yı
bedeniyyeye żaǾf ve ķuvā-yı rūĥāniyyeye ķuvvet virmege himmet ide
ve zümre-i müheyyemįn ü muķarrebįnle hem-rāz olmaġla ser-firāz ve
513
و ث ور אع
 او اile rubāǾ-ı 514 ن
واد
da pervāz itmekle
benį Ādem nevǾinden mümtāz ola.”515

Bunun dışında Azmî Pîr Mehmed Bey Ahlâk-ı Muhsinî’deki bazı yerleri
tercümesine almamıştır. Özellikle kırkıncı bâb olan “Der-Terbiyet-i Hadem ü
Haşem” bölümündeki birçok cümle Enîsü’l-Ârifîn’e dâhil edilmemiştir.
Azmî Pîr Mehmed’in Esere Yaptığı İlâveler
Yazarın, Enîsü’l-Ârifîn’i kaleme alırken Ahlâk-ı Muhsinî’yi genelde esas aldığı; fakat kendisi birçok ekleme ve çıkarmalarda bulunurak âdeta telifî bir
eser meydana getirdiği yukarıda ifade edilmişti. Azmî, esere birçok şairin şiirlerini, eski filozofların hikmetli sözlerini, faydalı bilgiler, dinî öğütler, Arap
atasözleri, Acem kültürünün zenginlikleri, ayrıca kendi şiirlerini dâhil ederek
metni zenginleştirmiştir. Mütercim, esere yaptığı ilâveleri “Sebeb-i Te’lif” bölümünde şu ifadelerle dile getirmiştir:
“... ve sāǿir şuǾarā-yı žarāfet-şiǾāruñ Ǿāşıķāne ve dil-sūz eşǾār u ebyātından
ve felāsife-i sālifenüñ kelimāt-ı ĥikmet-nikātından ve muĥāżarāt u mevāǾįž
u ĥikem ve đurūb-ı emŝāl-i ǾArab ve müteǾāref-i ǾAcem’den ĥazįne-i dil-i
ĥazįnde maħzūn olan cevāhir-i zevāhiri ve sefįne-i sįnede meknūn olan
512
513
514
515

Ahlâk-ı Muhsinî, vr. 15a.
“... ikişer, üçer, dörder kanatlı... ” Fâtır, 35/1.
“... her vâdide başıboş dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini... ” Şuarâ, 26/225.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 41b-42a.
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ferāǿid-i fevāǿidi ol dürcde derc eyledüm. ... Ve bu bende-i kemįne daħi
ĥasb-i ĥālüm vāķiǾ olan eşǾār-ı sūz-nāk-ı derd-i işǾārumdan ve zāde-i ŧabǾ-ı
ķāśır u ħāŧır-ı fātir ve netāǿic-i ebkār-ı efkārumdan sevād-ı dįde-i ġam-dįdemi midād idüp beyāż-ı cerįde-i çūn-ħırįdemi śaĥįfe-i seyyiǿāt ve nāme-i
aǾmālveş rū-siyāh ve müşevveş eyledüm.”516

Yukarıda görüldüğü gibi Enîsü’l-Ârifîn’i değerlendirirken esere bir tercümeden ziyade müstakil bir metin olarak bakmak gereklidir. Eserin kaynakları
bölümünde tespit ettiğimiz yerler Azmî tarafından yapılan ilâvelerdir. Enîsü’l-Ârifîn’de yer alan âyet ve hadisler Ahlâk-ı Muhsinî’de bulunandan daha
fazladır. Eserin başından sonuna kadar yapılan ilâvelerin hepsi çıkarılsa yaklaşık olarak metnin yarısına tekabül eder. Özellikle esas konunun işlendiği
bâblarda ilâveler fazladır. Burada Azmî’nin mukaddimede bahsettiği ilâvelerin
görülebileceği örneklerden bahsedilmiştir. Son olarak müstakil bölüm eklemeleri hakkında bilgi ve örnekler verilmiştir.
Giriş Bölümüne Yapılan İlâveler
Klasik eserlerin giriş bölümünde geleneksel bir yapı olarak bulunan hamdele bu eserde de mevcuttur. Azmî, eserin başlangıç cümlesine iki beyit eklemiştir. Burada Allah’a minnetten, onun yaratıcı olduğundan ve insanı en güzel
şekilde yaratıp yüce ahlâkla donattığından bahseder:
Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ
Ĥüsn-i ħulķ ile eyleyüp tekrįm
Ķıldı insānı aĥsen-i taķvįm517
Mütercim, Ahlâk-ı Muhsinî’nin ilk cümlesini genişleterek tercüme etmeye başlamış ve Cenâb-ı Hak’la ilgili “Sulŧān-ı 518ا כ ا م
ve Deyyān-ı
519
و م
 ” א هâyetlerini ilâve etmiştir. Hz. Muhammed’le ilgili “sulŧān-ı
520
serįr-i
ا
ve nişān-ı Ǿālį-şān-ı 521
ا
رכ א כ و ا
ادع ا
ile muǾanven...” âyet ve hadisine yer vererek konuyu genişletmiştir. Yazar daha
sonra meseleyle ilgili manzumeleri ilâve etmiştir:
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 6a-6b.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 1b.
“Bugün hükümranlık kimindir?” Mü’min, 40/16.
“O’nu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku hali.” Bakara, 2/255.
“Benim Allah ile... ” “Benim Allah ile öyle anlarım olur ki ne bir mukarreb melek ne de mürsel bir nebî öyle
yakınlığı elde edebilir.” hadisine iktibas edilmiştir. (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, s. 226.)
521 “Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır.” Nahl, 16/125.
516
517
518
519
520
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ŞiǾr:

Server-i ser-ħayl-i śaff-ı aśfiyā
Neyyir-i evc-i felek-i kibriyā
522

ا ام ا כ אب
ا
او

אب

ا אن
אن

ا

523

524

وآ

آ

ا
ا

ا
و

ا
ا
ا

א

Azmî, Hz. Muhammed’i metheden ifadelerde hadislere iktibas yaparak
ilâvelere devam etmiştir: “Ol şāh-ı serįr-i 525
 ا א اve māh -ı sipihr-i 526 ا א ا
Ǿandelįb-i şāħsār-ı bāġ-ı belāġ ve şāhbāz-ı bülend-pervāz-ı Ǿālem-i 527 א زاغŧūŧį-i
şekker-ħā-yı 528ا ى
 و אve bülbül-i şįrįn-nevā-yı 529
”ان ا و
Yazar, tabiî olarak eserini sunduğu padişaha övgülerde bulunmuş, Sultan II. Selim’e ve dönemin sadrazamı Sokullu Mehmed Paşa’ya medhiyeler
yazmıştır. Müellif, “Sebeb-i Te’lif” başlığı altında eseri kaleme alma sebeplerine ayrıntılı olarak değinir. Ayrıca “Mukaddime” başlığı altında eserin
türünü ifade eden bilgilere de yer verir. Bu bölümler Enîsü’l-Ârifîn’e özgü
yerlerdir.
Bâblara Yapılan İlâveler
Mukaddime bölümünden sonra Azmî, Ahlâk-ı Muhsinî’de yer alan bâbların ismini orijinal metne sadık kalarak tek tek sıralamıştır. Azmî’nin bâblara yaptığı ilâveler sadece âyet ve hadîs-i şerifler olmayıp; çeşitli manzumeler,
muhtelif hikâyeler, konuyla ilgili atasözleri ve büyük zatların sözlerinden nakillerdir. Bu eklemeler kronolojik değildir. Makamın iktizasınca yapılan ilâveler, eserin farklı bir kitap olma özelliğini ön plana çıkarmaktadır. Burada
522 “Ümmü’l-kitab’ı (Kur’ân’ı) tebliğ eden (Hz. Peygamber) en beliğdir ve O kendisine fasl-ı hitab (doğruyla
yanlışı en mantıklı şekilde ayırabilme, muhakeme ve söz yeteneği) verilenlerin en hayırlısıdır.”
523 “(O) beyanın kendisiyle en açık hale geldiği en fasih kişidir ve Müsteân olan Allah’ın yücelttiği en yüce
kişidir.”
524 “Ona ve ailesine olan muhabbet devam ettikçe salât (ve selâm) onun ve ailesinin üzerine olsun.”
525 “En güzel konuşan benim.” (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 232.)
526 “Ben, (Arab’ın) en güzeliyim.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Âyet ve Hadisler, s. 125.)
527 “(Gözü) kaymadı ... ” Necm, 53/17.
528 “O, nefis arzusuyla konuşmaz.” Necm, 53/3.
529 “(Size okuduğu) Kur’ân ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.” Necm, 53/4. Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 1b.

145

146

İNCELEME - Ahlâk-ı Muhsinî Tercümesi

bahsedilen ilâvelerden büyük bir kısmına örnek olacağı için “Tevekkül” bâbını
Ahlâk-ı Muhsinî ile kıyaslayacağız.
Öncelikle bu bahsin Ahlâk-ı Muhsinî’de nasıl geçtiğini ve nelere değinildiğini görebilmek için Ragıp İmamoğlu tarafından yapılan çeviriye burada yer
verilmiştir. Bu tercümeden sonra meselenin özünün anlaşılması için Azmî’nin
sadece bu bâbdaki ilâveleri gösterilmiştir. Ahlâk-ı Muhsinî’deki “Tevekkül”
bahsi Ragıp İmamoğlu tarafından şu ifadelerle aktarılmıştır:
“Tevekkül, gönlü sebeplerden yücelterek ulu Allah’a yöneltmek ve işlerinin başarıya ulaşmasını O’ndan dilemek ve bütün işlerini O’na bırakıp ortaya çıkan her şeyde O’nun keremine dayanmaktır. Bu suretle de tevekkül
edenin bütün işleri arzusu üzre düzenine girmiş olur.
Mısrâ: İşini Allah’a havale et ve gönlünü hoş tut
Hükümdar tevekkül yolunu terk etmemelidir. Bu sayede Allah’ın yardımı
onun işlerini gerektiği gibi sonuçlandırır.
Naklederler ki; bir gün bir hükümdar bir bilgine sordu: İman ehline
Allah’ın yardımı kaç şeyde tecelli eder? Bilgin de, İki şeyde; birisi namaz
kılmak, diğeri de Allah’ın lutfuna güvenmektedir, dedi. Bunun üzerine
hükümdar bütün işlerini bu iki esas üzerine kurdu ve bu iki hasleti âdet
edindi. Derken büyük bir düşman ordusu ansızın hükümdarın pây-ı
tahtına doğru çıkageldi. Hükümdar da elindeki askeri ile düşmana doğru hareket etti. İki ordu birbirine yaklaştı ve savaşa karar verildi. Savaşa başlanacağı günden önceki geceyi hükümdar aralıksız olarak namaz
kılmakla geçirdi. Devletin ileri gelenlerinden birisi hükümdara, Şimdi
istirahat buyur yarın harbe gireceğiz, dedi. Hükümdâr, Ben bu gece
Allah’a karşı kulluk vazifemi yerine getiririm. Yarınki iş Allah’ındır,
O’nun dediği olur. Benim ona yapacağım hiçbir tesirim ve onun kaderine etkili olacak hiçbir ihtiyarım yoktur, dedi. Savaş hazırlıklarını
yap harp planını çiz, diye emir verip (Böylece işin zahirî sebeplerine
sarıldıktan sonra), Tevekkül zırhını giyinmiş ve işimi Cenâb-ı Hakkın
lutfuna havale etmişim, dedi.
Ferd: Biz işimizi Allah’a havale ettik, O’nun keremi neler yapar.
Sabahleyin dikkat ve intizamla harbe hazırlandılar, her iki ordu karşı karşıya savaş durumu aldılar. Yüce Allah size görmediğiniz ordular gönderdi,
anlamına gelen âyetin işaret ettiği mânevî yerden yüce Allah’ın yardımı
ulaştı.
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Mısrâ: Allah’ın yardım ordusu gayb mülkünden zuhûr etti
Düşman askerinin gözü Allah’a tevekkül etmiş olan hükümdarın çadırına
ve bayrağına ilişince düşmanların cesaret ve iradeleri ellerinden hemen gitti, yenilgiyi ganimet saydılar. Bu netice harpsiz elde edildi. Düşman kaçtı.
Böylece düşmanın şerri uzaklaştırılmış oldu.
Beyit: Zafer sabahı ümid maşrıkından doğdu;
düşmanın kötü arzuları yok oldu”530

Ahlâk-ı Muhsinî’de bu kadar olan tevekkül konusu Enîsü’l-Ârifîn’de daha
geniş ele alınmıştır. Ahlâk-ı Muhsinî’de yaklaşık iki yaprağa yakın bir yer kaplayan bu bahis, Enîsü’l-Ârifîn’de beş varakta anlatılmıştır.
Azmî, bu konuya tevekkülün tanımını Ahlâk-ı Muhsinî’den alarak başlar.
Buradaki tanımı üç parçaya ayıran mütercim, konuyla alakalı olarak א ا
531
ا כ
 وâyetini ilâve etmiştir. Ayrıca Bâkî Dîvânı’nda yer alan bir mısrayı
eklemiştir.
MıśrāǾ:

Allāh’adur tevekkülümüz iǾtimādımuz532

Tanımın ikinci bölümünü Ahlâk-ı Muhsinî’den çevirdikten sonra tevekkülle ilgili kendi şiirinden bir beyite yer vermiştir:
Nažm:

Göğe śavursalar eger külümüz
Ĥażret-i Ĥaķķadur tevekkülümüz533

Azmî tevekkül tanımının üçüncü bölümünü çevirdikten sonra birçok manzumeyi, konuyla ilgili âyetleri ve kendi ifadelerini ilâve etmiştir:
“Beyt: Ne begden iste maķśūduñ göñül ne şāhdan iste
Tevekkül ķıl Ħudā’ya devleti Allāh’dan iste

530
531
532
533

İmamoğlu, age., s. 18-20.
Âl-i İmrân, 3/173.
Bk. Sabahattin Küçük, Bâkî Dîvânı, TDK Yayınları, Ankara 1994, s. 218.
Bu beyit Azmî Pir Mehmed’e aittir. Mostarlı Ziyâî bu beyite dört mısra ekleyerek müseddes yazmıştır. (Bk.
Müberra Gürgendereli, Mostarlı Hasan Ziyâ’î Divanı, Kültür Bakanlığı, e-kitap, s. 48-49.) http://ekitap.
kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10629,metinpdf.pdf?0.
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Śāĥib-i Nüzhe Ǿaleyhi’r-raĥme dimişdür: درا כ اري כ
א כ
روز
כ
אכ
و روز در روز
و א
אم
Çün ķaŧre-i nāçįz ve źerre-i kemter sofra-i inǾām ve āfitāb-ı iĥsānından
behreverdür.
Nažm:

ه אم او
א د

دو

Āķıl ü kāmil oldur ki 534 ا
cürǾasını nūş ide ve eyide:

כ

ŞiǾr:

“

ز

اد

nidāsını gūş ve

א را
ا يا

א
536

ان

א
א

ا

535

ا

وا ضا یا

ر
و
ا
כ כ

Yazar, Hz. Ali’nin sözlerinden, Arap atasözlerinden ve çeşitli manzumelerden ilâvelerde bulunmuştur. Yapılan eklemelerden sonra bu bâb Ahlâk-ı Muhsinî’den bağımsız olarak devam eder. Orada yer alan kıssa yerine bu eserde iki
ayrı hikâye nakledilerek konu sona ermiştir:
“Müteferris ve müteĥaddis oldur kim 537
nüktesini tįşe-i ا زق ﻋﻠﻰ
538
 اile levĥ-i dile 539
ا
 כאyaza ve rāh-ı tevekkülde Ǿaśā-yı כ
א
ya ittikā idüp sikkeyi mermerde ķaza.
خכ د
ا כ ز
ﭘذ د ازاد
رכ
Beyt:

م

ز

Dil-i sengįnine Ǿālemde tevekkül naķşın
Kim ki resm eyler ise sikkeyi mermerde ķazar

MıśrāǾ: Başın muraķķaǾına çeke nitekim keşef
ĶıŧǾa:

534
535
536
537
538
539

אن כ כ
כ ا ر دل

“O halde sen Allah’a güvenip dayan.” Neml, 27/79.
“Ben işimi Allah’a havale ediyorum.” Mü’min, 40/44.
Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 32a-32b.
“Kanaat eden doyar.”
“Rızık Allah’tandır.”
“Taş üstündeki nakış gibi.”

از

ا

Enîsü’l-Ârifîn

אش

א
כ אن כ

כ دارد
ك دارد

Beyt:

ا
ازכ

כ

א در ا
ز و כ

Neŝr: Ekābir-i selef dimişlerdür: Ne ķadar ķaçsañ naśįbüñ olan arduñdan
yiter ve ne ķadar ķaśd itseñ naśįbüñ olmayan öñüñde yiter. כ
כ
MıśrāǾ: Ŧoyurmaz gözleri illā ki ŧopraķ
Ve dįde-i ŧūl-i emel sūzen-i fenā ve rişte-i ecelden ġayriyle dikilmez.
Meŝnevį:

Nihāyet yoķ durur çün ĥırś u āza
ĶanāǾat eylemekdür çāre aza
ĶanāǾat ķılmayan olmaz tüvānger
Vufūr-ı māl ile Ķārūn ise ger
ǾAsel ĥažžı çü zaħm-ı nįşe degmez
ǾAselden yegidür biñ kerre bekmez

Ve ķısmet-i 540א
sın.
א

dan naśįbüñe ķāniǾ ve ġayruñ loķmasına ŧāmiǾ ola-

ا

א

ز ن כ ﭘא
כ

א
دم

Ehl-i ĥikmet dimişlerdür: İki nesne muĥāl-i Ǿaķl-ı selįm ve ħilāf-ı ķānūn-ı
ķadįmdür: Ādem rızķ-ı maķsūmundan ziyāde yemek ve vaķt-i maǾlūmundan evvel ölmek. Ve baǾż-ı ĥükemā dimişlerdür: Śayyād-ı bį-rūzį baĥr-ı
bį-kerānda māhį şikār ķılmaz ve māhį-i bį-ecel berde aylarca yatsa ölmez.
ǾĀķıl oldur ki א
 اħamįrinden faŧįr idüp furn-ı ķarnına śala ve ziyāde
vü füzūn ŧaleb ķılmaya.
Nažm:

ĶıŧǾa:

ه
زده

ان כ
ای א

Eyleme āb-ı rūyuñı zinhār
Źüll ü ĥırś ile ħāk ile yeksān
ĶāniǾ ol kim ķanāǾat insāna
Gencdür bį-zevāl ü bį-pāyān

540 “... biz paylaştırdık...” Zuhruf, 43/32.

אرس
...
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Ve 541 ه ا א ا ا
ve 542 را כ
 را כbu maǾnādan mübnįdür ve Neŝrü’l-Leǿālį-i Ĥażret-i ǾAlį’dendür rađiya’llāhu teǾālā Ǿanh
543
אن أ אن
صوا
Erbāb-ı taĥķįķ ve aśĥāb-ı taśdįķ bu ŧariķle taĥķįķ itmişlerdür ki:
MıśrāǾ: Bāde nūş it ke’s-i el-kāsibü Ĥabįbu’llāhdan544
Ve śāĥib-i Nüzhe Ǿaleyhi’r-raĥme dimişdür: Her ki ى را א
כ
ی را א
kendüñi vekįl-i cemįl kerem-i celįle sipāriş idüp sįmurġ-vār
ķāf-ı ķanāǾati vü künc-i Ǿuzleti mesken ķıl ve ġaŝŝ ü semįn ve ĥuşk u terden
her ne gelse Ǿanķā gibi ķāniǾ ol.
MıśrāǾ:
Nažm:

545

و

כو

כ א

ĶanāǾatnıñ delįlin inzivā ķıldıñ yana bir hem
Delįl uşbu ki ķāniǾ ĥarfidin ħulķ eylediñ Ǿanķa

Rızķ egerçi maķsūmdur esbāb-ı ĥuśūlüne taǾalluķ şarŧ ve mühimdür ve belā
egerçi maķdūrdur, ebvāb-ı duħūlünden iĥtirāz vācib u lāzımdur.
כ אن
ازدر א

ĶıŧǾa:
د
Beyt:

ا
رد

כ

رزق اכ
ط

ا
כ
و درد אن اﮋدر א

و رزق ان
א כد
כא

כ
כ
در

Ĥikāyet: Ehl-i bādiyeden bir AǾrābį śāliĥ bāǾżı meśāliĥ içün bir nāķa-i bādreftār u seyl-kirdār ve pįl-demān u kūh-kūhāna süvār olup Ǿazm-i meclis-i
saǾādet-penāh-ı Ĥażret-i Risālet-destgāh ķılur ve Ǿizz-i ĥużūr-ı fāǿiżü’n-nūrlarına vuśūlle şeref-i istisǾād bulur...546

541 “Kanaatin meyvesi rahatlıktır.”
542 “Rahatın senin avucundadır.”
543 “Hırs ve hırman (bir şeyden mahrum kalmak, bir şeyin haram olması) ikiz kardeştir.” Enîsü’l-Ârifîn,
vr. P 33a-34b.
544 “(Helal yoldan) çalışıp kazanan Allah’ın sevgili kuludur.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Âyet ve Hadisler,
s. 356.)
545 “Her kim ki kuru ve yaşla yetinmeyi öğrendi, denizler ve karaların padişahı olur.”
546 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 35a-35b.

Enîsü’l-Ârifîn

Ĥikāyet: Bir zāhid-i śalāĥ-pįşe bir bįşe-zārda geşt ü güźār idüp ber-muķ א وا ا ا אر رeŧvār-ı ĥikmet endįşe iderdi...
teżā-yı 547 ا
ا אس
Bir kimesne ki ġayra
Nitekim ħayru’n-nās buyurur: 548 ا אس
įśāl-i ħayra ķādir ola, ĥayfdur ki tehāvün ü tekāsül idüp denāǿet-i himmetinden ġayrdan ŧaleb-i rūzį ķıla ve ellere Ǿarż-ı iĥtiyāca muĥtāc ola, belki
her sefelenüñ baķıyye-i sifāline aş yirüp her nākes-i menkūsuñ kāselįsi ola.
Erbāb-ı himmet-i Ǿālį dimişlerdür:
د او
ا אر

ŞiǾr:

549

د
ىכ و
“ﭽون כ غ ﭘر و אل

دار כ

ر

א

אز אش כ
اره

Yukarıda tespit edilen hususlar Azmî’nin sebeb-i te’lif kısmında genel olarak bahsettiği ilâvelerin görülmesi açısından önemlidir. Farsça beyitlerin bir
kısmını ve hikâyelerin sadece giriş cümlelerini vermekle yetindiğimiz bu örnekte âyet ve hadislerden, manzumelerden, hikâyelerden, yazarın kendi şiirlerinden ve İslâm büyüklerinin sözlerinden yapılan ilâveler görülmektedir.
Müstakil Bölüm İlâvesi
Yazar eserde kırk bâbı tamamladıktan sonra insanların daha çok sosyal hayatta karşılaştığı meseleler ile ilgili bazı âdâb konularına değinmiştir.
Azmî, “Fî-Tergîbi’n-Nikâh, Fî-Terbiyeti’l-Evlâd, Der-Terbiyet-i Hıdmetkârân, Âdâb-ı Siyâb, Fi’l-Binâ’i, Âdāb-ı Ekl ü Şürb, Fî-Süneni’l-Kelâm ve
Âdâbihi, Âdâb-ı Hareket ü Sükûn” başlıkları altında ele aldığı konuları âyet,
hadis, atasözü ve manzum parçalarla meselenin özüne inerek izah etmiştir.
Eserin muhtevası bölümünde bu konularda neler anlatıldığına değinildiği
için burada mevzular hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra örneklere
geçilmiştir.
Vezirlikle ilgili konuyu ele aldıktan sonra Azmî, ilk olarak nikâh konusuna değinir. Burada evlenmenin önemini konuyla ilgili hadislere yer vererek izah eder. Özellikle evlenmede, eş seçiminde dikkat edilmesi gereken
hususlara değinir. Azmî burada hangi kadınla evlenmenin gerektiğini şu
cümlelerle izah eder:
547 “Allah’ın rahmetinin eserlerine bir bak.” Rûm, 30/50.
548 “En iyi insan, insanlara yararı dokunan kimsedir.” (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, s. 472.)
549 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 35b-36b.
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“... Ammā şu śıfatlu zevcle izdivāc ü imtizāc itmek gerek ki vedūd u
velūd ola, yaǾni śāĥibetü’l-meveddet ve keŝįretü’l-velādet ola ki ا أة
אء
 داءVe ehl-i Ǿiffet olup sāĥa-i źimmeti töhmet-i ħıyānetden berį vü tābnāk ve dāmen-i Ǿiśmeti ġubār-ı cināyetden pāk ola ve
kerįmetü’l-Ǿırķ ola. Zįrā bi-ĥükm-i
ا ا
ا
Ǿırķ elbette aślına
çeker ve aħlāķ-ı seniyyeyi istįśāl idüp Ǿırķın kesr ve ĥannāne ve mennāne
ve ennāne ve keyyetü’l-ķafā ve ħađrāü’d-dimenden ictināb eyleye. Ĥannāne ol zendür ki, zevc-i āħerden evlādı ola. Mennāne oldur ki, śāĥib-i
māl ü cāh olup zevcine virdügini yüzine urup başına ķaķa. Ennāne oldur
ki, zevc-i sābıķı mizācına muvāfıķ olup źevķ-ı śoĥbeti kām-ı ārzūsından
gitmeyüp muttaśıl zevc-i lāĥıķdan enįn ü şikāyet ide. Keyyetü’l-ķafā,
ol zen-i ġayr-ı Ǿafįfedür ki şevheri ġāǿib olduġı gibi ĥāżırlar ķafasına
ŧaǾn daġın ura. Ve ħađrāü’d-dimenzen-i cemįledür ki aśįle olmaya. Bu
maķūle benāt-ı ĥasnāǿ-i fāsidetü’l-Ǿırķı mezbelede ĥāśıl olmuş nebāta teşbįh itmişlerdür...” 550

Bu bölümden sonra “Fî-Terbiyeti’l-Evlâd” başlığı gelir. Burada evlat yetiştirmenin önemini izah eden Azmî, erkek çocuk doğduğunda ona bir peygamber isminin konulmasını, onun iyi ahlâklı bir kişi tarafından emzirilmesini,
âlimlere ve salihlere muhabbetinin sağlanması gerektiğini hikâyelerle, manzumelerle ve hadislerle izah eder. Burada örnek olması için bir bölüme yer
verilmiştir:
“Neŝr: Ve veled, peder ü māder yanında mevżūǾ u mūdaǾ yaǾni emānet-i
Ĥaķ’dur ve maĥkeme-i maĥşerde bu emānetüñ ĥuķūķı muŧālebe olunmaķ
muĥaķķaķdur ve bu emānet bir āyįnedür ki cemįǾ-i kemālāt ü neķāǿiśi ve
endād u neķāǿiżi ķābildür ve cevher-i ĥaķįķati ve ĥaķįķat-i cevheri her ne
cānibe meyl itdürseñ māǿildür.
Ķalur nāmı cihānda ol kişinüñ
Ki bir ferzendi ķala yādigārı
Neŝr: Lā-cerem ĥaķķını virüp terbiyetinde saǾy-i belįġ göstermek gerek
tā ki evśāf-ı pesendįde ile muttaśıf ve ħıśāl-i nigūhįdeden münĥarif ola.
Evvel lāzım olan oldur ki, ismini tezyįn ü taĥsįn idüp esmā-yı enbiyādan
Ǿaleyhimü’ś-śalātü ve’s-selām biriyle tesmiye ide ve śaġ üźnine eźān virüp
śol üźnine iķāmet getüre ve başını terāş idüp śaçı aġırı sįm ya zer taśadduķ ide.”551

550 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 204b-205a.
551 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 207a.

Enîsü’l-Ârifîn

Azmî Pîr Mehmed Bey, “Der-Terbiyet-i Hıdmetkârân” başlığı altında insanların hizmet edenlere nasıl davranması gerektiğini ve bu hususta nelerden
sakınmalarının elzem olduğunu izah etmiştir. Hizmetkârların eğitilmesi konusunda ideal olarak çizdiği çerçevede öncelikle hizmet edenlerin insanın başta el, ayak ve diğer âzâları gibi olduğuna dikkat çeker. Onlara iyi davranılması
halinde yapılacak olan işlerde kusur ve eksikliğin olmayacağını belirtir. İdarecilere hizmetkârların küçük hatalarını bağışlamalarını ve gereksiz yere onları
azarlamamalarını söyler:
“Bendegān-ı direm-ħırįde daħi dest ü pā ve sāǿir cevāriĥ ü aǾżā menzilesindedür. Pes bu ŧāǿifenüñ vücūdına şükr ü sipās-ı Ħāliķu’n-nās idüp anlarla
rıfķ u müdārā ve luŧf ü müvāsā itmek gerek ki ħidemāt-ı lāzımede ķuśūr
u fütūr ve kelāl ü melāl žuhūr itmeye. Ve anlaruñ umūrında inśāfla ittiśāfını riǾāyet idüp ħūriş u nūşiş ü pūşişlerinde taķtįr ü taķśįr itmeyüp
istimālet vireler ki müfevveż olan aǾmāle śafā-yı ħāŧır u neşāŧ-ı vāfirle mübāşir olalar. Kütüb-i Ĥikmet’de mesŧūr u meźķūrdur: ‘Ħˇāce-i pür-ħıred
günāh-ı ħurd içün ħādimi muǿāħeź ü muǾāteb ü muǾāķab ķılmaķ olmaz;
zįrā her sehve müsāmaĥa vü müsāĥele itmeyüp ħıŧāb-ı Ǿitāb-āmįz ķılıcaķ
kendüyi ħıdmetinde Ǿāriyetį bilür ve ŧabǾı müteneffir olup bįgāneler gibi
dirilür.’
Gerekmez diķķat itmek bį-żarūret
Ķopar iġmāżdan çoķ dürlü śūret
Neŝr: Ve hįç bir kārda mücidd ü sāǾį olmaz ve kendünüñ bilüp ižhār-ı
şefķat ķılmaz. Ve bir bende ki ħıyānet-i fāĥişe vü günāh-ı zişt ile mülevveŝ
ü ālūde olup taǾźįb ü teǿdįble ıślāĥ-peźįr ve müteǿeŝŝir ü dilgįr olmaya. Nitekim Ǿārifān-ı Ǿavārif-penāh dimişlerdür: Ġulām-ı bį-ġam belā-yı siyāh ve
şākird-i pāk-dāmān şākir ü nįk-ħˇāhdur.”552

Yazar, bu konudan sonra “Âdâb-ı Siyâb” başlığı altında giyinme âdâbından bahseder. Azmî, giyilecek bir elbisenin rengi, kumaş cinsi, elbisenin nasıl
giyilip çıkarılması gerektiği gibi hususlarla; yüzük takma ve hamam âdâbı gibi
konularda Hz. Muhammed’in uygulamalarını tavsiye etmiştir:
“Müǿminįne şiǾār u diŝārında ittibāǾ-ı sünnet-i Seyyidü’l-enām Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām şeǾāǿir-i İslāmdandur. Cümleden cāme-i sebz sünnet-i
Seyyidü’s-sādāt ve mefħarü’l-mevcūdāt bülbül-i būstān-ı belāġat ve ŧūŧi-i
 و אdur.
şekkeristān-ı feśāĥat Resūl-i müctebā Nebiyy-i 553 ا ى
Kendüler saǾādetle bürd-i aħđar giymişlerdür...
552 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 208a-208b.
553 “O, kendiliğinden konuşmamaktadır.” Necm, 53/3.
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Neŝr: ǾAķįķ ile taħattüm iden kimseye ġam ŧārį olmaz ve ħāŧem-i zümürrid-nigįn faķr getürmez. Aristaŧalis dir ki: Yāķūt ħātem ŧaķınan iśābet-i
vebā vü ħafeķān u vesvās u śāǾiķadan emįn ola.”554

Bu bahisten sonra “Fi’l-Binâ’i” başlığı altında yapılacak bir binanın nasıl
olması gerektiği, genişliği, uzunluğu ve fazla süslü olmaması gibi meselelere
kısaca değinildikten sonra konuyla ilgili hikâyeler aktarılmıştır:
“Ve bināda sünnet miķdār-ı kifāyedür ki, ķaddi altı źirāǾ ve her źirāǾ altı
ķabżadur ve ŧūl u Ǿarżı ĥāl-i sākine göredür; şöyle ki bundan ziyāde ola melekler nidā iderler ki:
ا א
 ا ا א اve bir rivāyetde
ا ا א ن
ǾAķl u idrāki yoķdur anuñ kim
Ŧaşa ŧopraġa ħarc ider mālı
İşbu dār-ı ġarūrenüñ śıġmaz
Neñe yetmez bu ķubbe-i Ǿālį”555

Azmî, toplumda herkesi ilgilendiren bir konu olan yeme-içme âdâbını
“Âdāb-ı Ekl ü Şürb” başlığı altında ele alır. Yazar, sofrada bulunması gereken
şeylerin neler olduğunu izah ettikten sonra, kişinin çok yemek yememesini,
ayakta hiçbir şey içilmemesini ve yemekten sonra ellerin yıkanmasını tavsiye
etmiştir:
“Sofrada sebze ve ħađravātdan baǾż-ı nesneler iĥżār ideler ki
ا אئ ة
כ
dimişlerdür. Ve iĥżār-ı milĥ daħi sünnet-i ehl-i İslām
ve meşāyiħ-i kirāmdur. Ve milĥ yetmiş iki dürlü dāǿe şifā vü devādur.
Ve ŧaǾām üzerinde edeb ve tevāżuǾla oturup bir yire iǾtimād u istinād
eylemeye ve ġadāyı yaǾni ġıdā-yı śabāĥı eklden śoñra nevm-i ĥafįf eyleye... ”556

Genel âdâp kurallarını İslâmî ölçülere göre izah etmeye devam eden yazar
“Âdâb-ı Ĥareket ü Sükûn” bahsinde bir kişinin nasıl yürümesi gerektiğinden,
oturduğunda neler yapmasının iyi olacağından kısaca bahseder:
“Ādem, menzil ü ħānesinden çıķduġı zamānda diye ل و ة
ا
כ
 ا אVe meşy ü ĥareketde taǾcįl ŧįş ü ħiffet Ǿalāmetidür. Ve teǿennį vü ıbŧāda ıŧrā itmeye ki kesel Ǿalāmetidür. Ve mānend-i mütekebbirān tebaħtur ve
ħırām u ihtizāz ve muħanneŝān u zenān gibi nāz itmeye ve yürürken elleri554 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 209a.
555 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 210b.
556 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 211a.
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ni śalmaya ve giderken ardına baķmaya ve başın öñüne bıraķmaya ki delįl-i
fikr ü ĥüzündür.
Ve oturıcak ayaġını śarķıtmaya ve bir ayaġını bir ayaġı üzerine ķomaya.
Ve erbāb-ı ĥikmet dimişlerdür: Dizi üstine oturmaya meger ħıdmet-i
mülūk ya meclis-i aśĥāb-ı sülūkda ya üstād ü peder ü māder ħużūrında
ve başını dest ve zānū üzerine ķomaya ki Ǿalāmet-i ĥüzndür ve rįş ile ve
sāǿir aǾżāsıyla bāzį etmeye. Ve engüşt ve gerdenin çatladup śadā peydā
eylemeye.”557

Yazarın değindiği bir diğer konu “Fî-Süneni’l-Kelâm ve Âdâbihi” başlığı
altında konuşma âdâbıdır. Burada kişinin konuşurken nelere dikkat etmesi
gerektiğinden, susmanın erdeminden ve yüksek sesle konuşmanın doğru olmadığı gibi konulardan bahsedilmiş, birçok manzum parça ve hikâyelerle meselenin anlaşılması sağlanmıştır:
“Efđal-i ħıśāl-i ĥamįde śamt u sükūtdur ve tisǾa-i aǾşār-ı Ǿāfiyet ü śıĥĥate
fāǿiz śamūtdur. Ve feżāǿil-i sükūt dāǿire-i taǾbįrden bįrūn ve ĥadd-i beyāndan efzūndur. Lisān-ı cāriĥ her śabāh u mesā cevāriĥa dir ki: Nedür ĥāliñüz? Cevāriĥ eydür: Mādām ki sen sākit olasın ve bizi dilüñden ķoyasın
وכ
”ا אن
sālim ü āsūde-ĥāliz. 558...

Azmî, eserin sonunda “Mev‘iza-i Manzûme” başlığını taşıyan Attar’ın
Pendnâmesi’nden istifade ettiği ahlâkî öz mahiyetinde bir mesneviye yer vermiştir. Kırk dokuz beyitlik bu manzumenin her bir beyitinde temel kavramlar
ve dikkat edilmesi gereken davranışlar ele alınmıştır.
Enîsü’l-Ârifîn ile Ahlâk-ı Muhsinî’nin Mukayesesi
Yazıldığı dönemden itibaren birçok dile çevrilen Ahlâk-ı Muhsinî’nin Türk edebiyatında en çok rağbet gören tercümesi Enîsü’lÂrifîn’dir. Bunda Azmî’nin esere yaptığı ilâve ve çıkarmalar, ayrıca onun dili
ve üslûbu önemli bir etkendir. Enîsü’l-Ârifîn’le Ahlâk-ı Muhsinî’nin mukayesesi muhteva, dil ve üslûp açısından ele alındığında genel itibariyle anlaşılacaktır.

557 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 213a.
558 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 213b-214a.
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Muhteva Mukayesesi
Azmî, eserinin “Sebeb-i Te’lif” ve “Mukaddime” bölümünde Enîsü’l-Ârifîn’in muhtevası hakkında genel hatlarıyla bilgi vermiştir. Bu bölümlerde
kendisinin de ifade ettiği gibi çoğu yerde Ahlâk-ı Muhsinî’yi esas almış; fakat birebir tercüme etmemiştir. Metnin ana hatları yani kırk bâbın isimleri
Ahlâk-ı Muhsinî ile aynı olup, bazı yerlerde bu eserden alıntılar yapılmıştır.
Örneğin bir cümle tercüme edilmişse buna birçok ilâvelerde bulunulmuş, bazı
cümleler atlanmış, daha sonra tekrar esas metne dönülmüştür.
Azmî’nin, eserin başından itibaren yaptığı ilâvelerle metni muhteva bakımından zenginleştirdiği görülmektedir. Giriş bölümünde yazarın birçok müdahalesinin yanı sıra dönemin padişahı ve sadrazamı hakkında yazdığı medhiyeler yer almaktadır.
Ahlâk-ı Muhsinî siyasetnâme türüne dâhil olabilecek bir eserdir. Enîsü’lÂrifîn ise yapılan ilâveler ve son bölümde eklenen âdâb bahisleriyle siyasetnâme türünün özelliklerini barındırmakla beraber, genel konuların işlendiği
ahlâk kitapları arasına girecek bir muhtevaya sahip olmuştur. Özellikle eserin
orijinalinde kırkıncı bâbda yer alan hükümdarlarla ilgili konular Azmî tarafından metne alınmamış, bunun yerine toplumda sadece idarecileri değil herkesi
ilgilendirecek bahisler dâhil edilmiştir. Evlenme, çocuk yetiştirme, yeme-içme,
giyim, konuşma ve yürüme âdâbı gibi meseleler Azmî’nin esere müstakil başlık olarak yaptığı eklemelerdir. Metnin sonunda yer alan kırk dokuz beyitlik
Mev‘iza-i Manzûme isimli mesnevi, birçok ahlâkî konuyu veciz bir şekilde ifade eder. Bu hususlar mütercimin esere muhteva konusunda kattığı zenginliklerdendir. Ayrıca Enîsü’l-Ârifîn’in başından konuların işlendiği bölüme kadar Ahlâk-ı Muhsinî’nin esas alındığı yerde bile birçok âyet, hadis, manzume,
hikâye ve atasözleri gibi ilâvelerde Azmî’nin muhtevaya yaptığı katkıyı görmek
mümkündür. Yazar, eserde anlatmayı arzuladığı ve dikkati çekmek istediği
yerlere göre eklemeler yapmıştır. Örneğin, ibadet bahsinde, namaz konusunda
kendi ilâveleri olmuş, burada ibadetin ehemmiyetini, namazın dindeki önemini ve abdestte yapılan temizliğin anlamını daha geniş ele almıştır. Azmî,
Ahlâk-ı Muhsinî’de işlenen ibadet konusuna bu noktalarda ilâve yaparak muhtevasına müdahale etmiştir.
Azmî Pîr Mehmed, Enîsü’l-Ârifîn’i kaleme alırken Ahlâk-ı Muhsinî’de yer
alan kaynaklarla yetinmemiş birçok eserden istifade etmiştir. Enîsü’l-Ârifîn’in
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kaynakları hakkında bilgi verdiğimiz bölümde yer aldığı gibi Azmî, Ahlâk-ı
Muhsinî’den başka birçok eserden faydalanmış ve bunların bazen ismini zikretmiştir. Özellikle 15. ve 16. asır Klasik Türk edebiyatının önde gelen şairlerinin dîvânlarından, Hamdullah Hamdî ve Güvâhî’nin mesnevi türündeki
eserlerinden bazı beyitleri konunun akışına göre esere dâhil etmiştir. Bu husus
Azmî’nin bu eserinde Türk edebiyatına dair izlerin bulunmasını ve metinler
arası bağlantıların kurulmasını sağlamıştır.
Dil ve Üslûp Mukayesesi
Birçok eser kaleme alan Hüseyin Vâiz bazı kitaplarını sade bir dil ve üslûpla
yazmış, edebî niteliği olan eserlerinde ise kullandığı dili değiştirmiştir. Kâşifî’nin edebî eserleri arasında yer alan Ahlâk-ı Muhsinî’de Sebk-i Hindî tarzı
edebî anlatım etkilidir. Metinde mecaz, istiare, müteradif kelime ve cümlelere
yer verilmiştir.559 Yazar eklediği manzumeler ve bu üslûpla hem edebî bir eser
hem de toplumun okurken istifade edebileceği bir metin ortaya koymuştur.
Ahlâk-ı Muhsinî’de uzun cümleler ve terkipler yer almamaktadır. Daha çok
anlaşılır bir üslûp kullanılmıştır.
Azmî, Ahlâk-ı Muhsinî’ye nispeten daha sanatlı bir dil tercih etmiş ve terkipli ifadelere yer vermiştir. Mütercim, sanat kaygısıyla eserinde seciler ve yer
yer uzun cümleler kullanmıştır. Yazar, Ahlâk-ı Muhsinî’yi tercüme ettiği yerlerde ilâveler yaparak ve secili ifadeler ekleyerek üslûbunu korumuştur.
Azmî Pîr Mehmed’in Enîsü’l-Ârifîn’i ile Diğer Ahlâk-ı Muhsinî
Tercümelerinin Mukayesesi
Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin, Hüseyin Baykara’nın oğlu Ebu’l-Muhsin Mirza
için 900/1495 yılında kaleme aldığı Ahlâk-ı Muhsinî isimli eseri birçok dile
çevrilmiştir. Önemli bir ahlâk kitabı olan bu eserin Türkçeye farklı dönemlerde birçok çevirisi yapılmıştır. Anadolu sahasında Firâkî Abdurrahman Çelebi,
Azmî Pîr Mehmed, Ebulfazl Mehmed Efendi, Rıdvan b. Abdülmennân, Hocazâde Abdülazîz Efendi, Ömer Efendi, Osmanzâde Tâib son olarak Ragıp
İmamoğlu tarafından tercüme edilmiştir. 1495 yılında kaleme alınan Ahlâk-ı
Muhsinî’nin Anadolu sahasındaki tercüme süreci XVI. asırdan başlayıp XX.
yüzyıla kadar devam etmiştir.
559 İmamoğlu, age., s. XIV-XV; Şahinoğlu, Ahlâk-ı Muhsinî, s. 17.

157

158

İNCELEME - Ahlâk-ı Muhsinî Tercümesi

Muhteva Mukayesesi
Anadolu sahasında Ahlâk-ı Muhsinî tercümeleri arasında en çok rağbet gören
eser Enîsü’l-Ârifîn’dir. Diğer tercümelerin yazma nüshaları ortalama en fazla altı civarında iken Enîsü’l-Ârifîn’in tespit edebildiğimiz kadarıyla elli beş nüshası
vardır. Ahlâk-ı Muhsinî tercümeleri arasında Firâkî’nin çevirisinin bir bölümü,
Hocazâde’nin eserinin ise tamamı üzerine çalışmalar yapılmış, diğer tercümeler
üzerinde ilmî bir araştırma yapılmamıştır. Bütün tercümeler üzerine çalışmalar
yapıldığında bu konu daha detaylı olarak incelenebilir. Burada mevcut eserler
muhteva özellikleri hususunda genel anlamda mukayese edilmiştir.
Firâkî’nin tercümesinde giriş bölümünde bazı ilâvelerin yapıldığı görülmektedir. Eserin sonuna da bazı eklemeler olmuştur. Ayrıca esas konunun
işlendiği bâblarda Firâkî tarafından bazı Türkçe manzumeler ilâve edilmiştir.
Fakat eser genel anlamda Ahlâk-ı Muhsinî’ye sadık kalınarak tercüme edilmiştir. Yazar tarafından eserin muhtevasını değiştirecek bir müdahale olmamıştır.
“Sehavet” bölümünde cömertlikten bahsedilirken Şehzade Bayezid’in bu özelliği örnek gösterilmiştir.
Ebulfazl Mehmed, Ahlâk-ı Muhsinî’yi tercüme ederken sanat kaygısından
ziyade insanların bu kitaptan istifade etmesini arzulamıştır. Yazar eserinin giriş
bölümünde izah ettiği gibi kitabın aslında yer alan metni süslemek ve sanat
göstermek amacıyla söylenen Farsça beyitleri nakletmemiş; bunların nazmı
konusunda bazen manayı ifade etmekle yetinmiştir. Mütercim, genel itibariyle esere müdahale etmekten ziyade Ahlâk-ı Muhsinî’yi birebir tercüme etmeye
çalışmıştır.
Rıdvan b. Abdülmennân tercümesinde Ahlâk-ı Muhsinî’nin ahlâk kitapları
arasında meşhur olduğunu ve idarecilere lazım olan önemli özelliklerin bu
eserde anlatıldığını belirtir. Ona göre eser Farsça yazıldığı için bu dili bilmeyenler metindeki güzelliklerden istifade edemeyecektir. Yazar temelde aslına
daha uygun, kolay ve anlaşılır bir tercüme yapmak ister. Giriş bölümünde eserini ithaf ettiği İsmihan Sultan için övgü dolu ifadeler yazdıktan sonra Ahlâk-ı
Muhsinî’yi giriş kısmından başlayarak birebir tercüme etmeye çalışır. Eserin
son bölümünde Ahlâk-ı Muhsinî tercümelerinden ve özellikle de Azmî’nin
çevirisinden kısaca bahseder. Yapılan bu cüz’i ilâvelerin dışında aslına sadık
kalınarak tercüme edilmiş, muhtevaya herhangi bir ilâve yapılmamıştır.
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I. Ahmed’in isteğiyle Ahlâk-ı Muhsinî’yi tercüme eden Hocazâde Abdülazîz, eserine Ahlâk-ı Sultan Ahmedî adını vermiştir. Bu ismin tercih edilmesinde eserin Sultan I. Ahmed’in isteğiyle kaleme alınması ve metinde onun
övgüsünün yapılması etkili olmuştur. Bu eserden Farsça bilmeyenlerin de faydalanması ve toplumun genelinin istifade etmesi amaçlanmıştır. Ayrıca yazar,
metnin aslını ve muhtevasını değiştirmeyecek bazı ilâvelerde bulunmuştur.
Eserde bahsi geçen ahlâkî değerler I. Ahmed’e yakıştırılarak onun vasıfları
övülmüştür. Örneğin, “İbadet” bâbında I. Ahmed’in ibadet hususuna dikkat
ettiğinden bahsedilmiştir.560 Eserde bunun dışında metne çok fazla müdahale
olmamış, aslına sadık kalınmaya çalışılmıştır.
17. asır müelliflerinden Ömer Efendi tarafından yapılan tercüme, eserin aslına uygun olarak yapılmaya özen gösterilmiştir. Bazı yerlerde zaman ve vaktin
darlığından dolayı ihmalin ve gözden kaçmaların olabileceği yazar tarafından
ifade edilmiştir. Müellif eserin son bölümüne Farsça bir dua ilâve ederek metne son verir.
Osmanzâde Tâib, yaptığı tercümeyi III. Ahmed’e ithaf ettiği için eserine
Ahlâk-ı Ahmedî adını vermiştir. Yazar, Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin hikmet dolu
eserinin bazı kısımlarını atlayarak bâbların özünü vermek amacıyla tercümeye
başlar. Müellif, eseri giriş bölümünden ziyade bâblardan aktarmaya başlamıştır. Osmanzâde Tâib, Ahlâk-ı Muhsinî’yi muhtasar olarak tercüme etmekle
beraber esas konunun işlendiği bâblara bazı manzum parçalar ilâve ederek
muhtevayı bu şekilde desteklemiştir.
Ragıp İmamoğlu, öncelikle tercümesine Ahlâk-ı Muhsinî için kaynaklarda
geçen Ahlâk-ı Muhsinîn adını tercih etmiş ve bu ismi günümüz Türkçesine
çevirerek eserine “İyilerin Ahlâkı” adını vermiştir. Yazar, Ahlâk-ı Muhsinî hakkında bilgiler aktarmış, ardından eserin ilk bâbı olan “İbadet” konusundan
başlayarak on beş bahsi aslına uygun olarak birebir tercüme etmiştir. Metne
herhangi bir ilâvede bulunmamış, eserin giriş kısmını tercüme etmemiştir.
Ahlâk-ı Muhsinî tercümeleri arasında esere en çok müdahale eden Azmî’dir.
Azmî, Ahlâk-ı Muhsinî’den bazı parçaları çıkarmakla beraber daha çok ilâvelerde bulunmuştur. Ayrıca müstakil başlıkta yeni konular ilâve ederek muhtevayı
genişletmiştir. Enîsü’l-Ârifîn dışındaki tercümelerde esere eklemeler daha çok
giriş ve hâtime bölümünde yer almış, esas konunun işlendiği bâblara sadece
560 Altunpay, agt., s. 83.
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birkaç beyit ve manzume ilâve edilmiştir. Azmî ise Arap, Fars ve Türk edebiyatından gerek manzum gerek mensur birçok türden örnekler ilâve etmiştir.
Özellikle Türk edebiyatındaki birçok şairin dîvânından konuyla ilgili beyitleri
örnek olarak vermiştir. Azmî diğerlerinden farklı olarak metne âyet ve hadis
ilâvelerinde bulunmuştur. Yazar, ayrıca müstakil başlıklar halinde bazı konuları eklemiş, eserin muhtevasını genişletmiştir.
Dil ve Üslûp Mukayesesi
Enîsü’l-Ârifîn yazarı kaynaklarda da bahsedildiği üzere inşâ sahasında yetkin biridir. Eserinde sade nesir örneği olabilecek ifadelerin yanında ağdalı, süslü nesri görmek de mümkündür. Metinde Arapça, Farsça ve Türkçede arkaik
sayılabilecek kelimeler olmakla birlikte eserin genelinde orta nesri tercih etmiştir. Azmî secilere önem vermiş, metinde akıcılığı bu yolla sağlamıştır. Metinde
tercüme ettiği bölümleri daha çok genişletmiştir. Eserinde edebî zevke hitap
edecek bir dil ve üslûbu tercih etmiştir.
Firâkî eserini kaleme alırken genel olarak süslü bir dil kullanmamış, orta
nesri tercih etmiştir. Eserin dili giriş bölümünde özellikle de Şehzade Bayezid’in övgüsünün yapıldığı kısımlarda süslü nesre yaklaşmıştır. Firâkî’nin ilâve
ettiği manzumeler daha çok sade dille yazılmış, anlaşılması kolay manzumelerdir.
Ebulfazl Mehmed Defterî, Ahlâk-ı Muhsinî’yi tercüme ederken süslü bir
üslûptan ziyade, daha çok sade ve orta nesri tercih etmiştir. Mütercimin eseri
tercüme sebebi toplumun genelinin bu eserden faydalanması olduğu için, sanat kaygısından uzak durulmuştur.
Rıdvan b. Abdülmennân eseri Türkçeye birebir tercüme etmeye dikkat etmiş, aktarırken arkaik kelimelerden ve süslü ifadeler kullanmaktan kaçınmıştır. Sade bir dili tercih eden yazar, bunun nedeni olarak da herkesin anlayabileceği bir tercüme yapmaya niyet ettiğini belirtir. Hatta bu hususta Azmî’nin
üslûbunun ağdalı olduğunu ve umumun anlayamayacağı bir dile sahip olduğunu söyler.
Hocazâde Abdülazîz tercümesinde eserin aslına cüz’i ilâvelerde bulunmuş
ve genel itibariyle eseri aslına sadık kalarak tercüme etmiştir. Giriş bölümünde
sanatlı bir üslûp kullanmış, metin içerisinde secilere yer vermiştir. Eserinde
orta nesri tercih eden yazarın akıcı ve secili bir dili vardır.
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Ömer Efendi, Ahlâk-ı Muhsinî’yi tercüme ederken genel olarak orta ve sade
nesri tercih etmiştir. Yazar eseri aslına uygun çevirmeye dikkat etmiş; hatta bazı yerlerde ihmalin ve gözden kaçmaların olabileceğini ifade etmiştir. Yazarın
tercümedeki amacı sanat kaygısı olmamıştır.
Osmanzâde Tâib’in eseri muhtasar bir tercümedir. Yazarın iyi bir münşî
ve aynı zamanda şair olması, onun üslûbunda etkili olmuştur. Özellikle eserin
giriş bölümünde süslü ifadeler kullanan yazarın akıcı ve secili bir dili vardır.
Mütercim çevirisinin genelinde orta nesri tercih etmiştir.
Son olarak Ragıp İmamoğlu’nun tercüme ettiği on beş bâb günümüz
Türkçesiyle ve anlaşılabilir bir dille yazılmıştır. Eser toplumun genelinin anlayabileceği yalın bir çeviridir.
Tercümeler genel olarak değerlendirildiğinde görülmektedir ki, esere daha
çok manzum ve mensur parçalar ekleyen ve bazı yerleri çeviriye dâhil etmeyen Azmî’dir. Osmanzâde Tâib’in tercümesinde de eserden bazı parçaların çıkarılması hususu dikkati çekmektedir. Her ne kadar Firâkî ve Hocazâde’nin
tercümelerinde bazı ilâveler olsa da bunlar cüz’idir. Kullanılan üslûp açısından
Enîsü’l-Ârifîn ön plana çıkmaktadır. Eserde sade, orta ve süslü nesir örneğini
bir arada görmek mümkündür. Ayrıca Azmî eserinde sanatını göstermeye dikkat etmiş, yeri geldiğinde arkaik kelimeleri diğerlerine nazaran daha çok kullanmıştır. Üslûp olarak Hocazâde’nin tarzı Azmî’ye daha yakındır. Azmî’nin
esere yaptığı ilâveler başarılı olmuş, işlenen konuya uygun olarak zikredilen
Arap, Fars ve Türk edebiyatından seçme beyitler eserdeki estetik zevki ve mâna
derinliğini artırmıştır. Bu hususta diğer tercümeler Enîsü’l-Ârifîn’e göre eksik
kalmaktadır. Enîsü’l-Ârifîn’de kullanılan dil ve üslûp, onun Osmanlı toplumunda rağbet görmesini sağlayan etkenlerin başında gelir.
Ahlâk-ı Muhsinî tercümelerinde kullanılan dil ve üslûbun daha iyi anlaşılmasını sağlamak için aşağıda her tercümeden aynı konuda örnek parçalara yer
verilmiştir:
Firâkî
“Hikāyet olınur ve rivāyet ķılınur, esedu’llāhi’l-ġālib aǾnį bihį Emįrü’l-müǿminįn ǾAli b. Ebį Ŧālib’den ki zamān-ı ħilāfet ve āvān-ı ĥükümetlerinde tevzįǾ-i
evķāt eyleyüp sāǾat-i rūz-ı pįrūzların meśāliĥ-i berāyā ħuśūśā ĥuśūl-i meŧālib-i
reǾāyāya śarf idüp Ǿinān-ı Düldül-i himmetlerin śavb-ı ŧāǾat-i Mevlā ve cānib-i
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Ǿibādet-i Ħudā’ya münśarif ķılmışlar idi, maǾa hāźā iĥyā-yı leyle meşġūl olmışlar
idi. İttifāķ ol eŝnāda aĥbābdan biri tekellüfden berį olup ĥażretlerine keyfiyet-i
aĥvālden suǿāl ķılup, Gündüz izdihām-ı ħavāśś u Ǿavāmdan āsāyişe mecāliñüz ve
giceler ŧāǾat-ı Ħudā ve Ǿibādet-i Mevlāya keŝret-i iştiġālden ferāġ-ı bālinüz yok,
diyü śordı. Ĥażret-i velāyet-penāh u kerāmet-intibāh daħi şöyle cevāb-ı bā-śavāb
virdiler ki: Eger rūz-ı rūşen pister-i istirāĥatda ben ħˇāb-ı ġaflete varırsam raǾiyyet
żāyiǾ olur, ben yevmü’l-cezāda sezāvār-ı Ǿitāb olurın. Ve ger žalām-ı şebde rükūǾ u
sücūd u ķıyāmla taǾabde olmayup ĥużūr-ı nevmde olursam, evķātum żāyiǾ idüp
Ǿarśa-i bāzār-ı ǾAraśāt’da müstevcib ü levm ü Ǿiķāb olurın. Lā-cerem gündüz ħalķa
ħıdmet ve gice Ħālık’a ŧāǾat ķılmaķ iħtiyār eyledüm.”561
Azmî
“Ĥikāyet:
ǾAlį b. Ebį Ŧālib esedu’llāhi’l-ġālib rađiya’llāhu Ǿanh ve kerrema’llāhu
vechehū zamān-ı ħilāfet ve āvān-ı emāretlerinde çün sulŧān-ı çār-bāliş-i gerdūn
serāperde-i buķalemūnįden çıkup dįvān-ı felek-eyvān-ı 562  وا אء א אda serāperde-i zümürrüd-fāmına cülūs ķılurdı.
Beyt:

Gün ŧoġdı śanma penbe-i śubĥ ile rūzgār
Urdı sipihr-i saķfına bir yādigār gül

Tā felaķ-ı śabāĥdan ġasaķ-ı revāĥa dek emr-i ħilāfet ve mühimmāt-ı memleket
ve meśāliĥ-i raǾiyyete iştiġāl gösterirdi. Ve çün mevākib-i kevākib ve cünd-i ŝevābit-i ŝevāķib ordu-yı hümāyūn-ı felekde cemǾiyyet ķılurlardı. Çehre-i ħandān-ı
śubĥ maŧlaǾ-ı ufuķdan fürūzān olınca şemǾvār ķadem-i Ǿibādetde ķāǿim olup tilāvet
ve teheccüdle mücāhede ķılurdı. BaǾż-ı aśĥāb-ı güzįn eyitdiler: Yā Emįre’l-müǿminįn, niçün vücūd-ı şerįfiñüze bį-sebeb taǾab virürsüz, ne nehārda āsāyiş ve ne
şebde ārāmiş buyurursuz? Cevāb virdi ki: Eger gündüzin āsāyiş idersem aĥvāl-i
raǾiyyet muħtell olur ve eger gice istirāĥat idersem umūr-ı Ǿāķıbetüm mücmel ķalur. Pes evķātımı tevzįǾ idüp Ǿalā-ķadri’l-imkān cānibeyni riǾāyet eyledüm. Gündüzin mühimmāt-ı ħalāyıķ ve gice Ǿibādet-i Ħālıķa meşġūl oldum.”563
Ebulfazl Mehmed Defterî
“Kütüb-i aħbārda mesŧūrdur ki Emįrü’l-mü’minîn Murtażā ǾAlį rađiya’llāhu Ǿanh ħilāfeti eyyāmında gündüzin ħalāyıķ mühimmātına mübāşeret iderdi
561 Firâkî, Terceme-i Ahlâk-ı Muhsinî, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, TY 3773, vr. 12b.
562 “Göğü biz kurduk.” Zâriyât, 51/47.
563 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 11b-12a.
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ve giceler Ħālıķ’un Ǿibādet ü ŧāǾatına iştiġāl gösterirdi. Eyitdiler: Yā Emįr, niçün
bu deñlü taǾab u renc ü miĥneti kendüñe revā görürsin, ne nehārda āsāyişüñ
var ne leylde ārāmiş? Buyururdı ki: Eger gündüzde istirāĥat eyleyem, raǾiyyet
żāyiǾ ķalur ve eger gice ārām idem, yarın ķıyāmetde ben żāyiǾ ķalurum. Pes rūz,
ħalķ mühimmātını ser-encām ķılurum ve gice Ĥaķ TeǾālā’ya müteǾalliķ aǾmāli
itmām iderüm.”564
Rıdvan b. Abdülmennân
“Kütüb-i aħbārda gelmişdür ki, Emîrü’l-müǿminįn ǾAlį İbn Ebį Ŧālib rađiya’llāhu Ǿanh ħilāfet zamānında gündüzlerde ādemįlerüñ meśāliĥine meşġul
olup ve gicelerde Ħālıķ’uñ Ǿibādetine ve ŧāǾatine iştiġāl iderdi. Eyitdiler: Yā
Emįre’l-müǿminįn, niçün bu deñlü taǾab u renc u miĥneti kendüñe revā görürsin, ne gündüzde āsāyişüñ ve ne gicede ārāmişüñ var? Buyurdılar ki, Eger
gündüzde istirāĥat eyleyem raǾiyyet żāyiǾ ķalur ve eger giceler ārām idersem
yarın ķıyāmetde ben żāyiǾ ķalurum. Pes gündüzde ħalķuñ mühimmātın görüp
ve gicede Ĥaķ TeǾālāya ŧāǾat eyleyem, didi.”565
Hocazâde Abdülazîz
“Rivāyet olınur ki, ķutb-ı dāǿire-i meŧālib miĥver-i küre-i aśĥab-ı menāķıb,
esedu’llāhi’l-ġālib ǾAlį b. Ebį Ŧālib, kerrema’llāhu vechehū ĥażretleri zamān-ı
ħilāfetlerinde evķāt-ı ħuceste-sāǾatlerin tevzįǾ buyurup gündüzin mühemmāt-ı
ħalāyıķa iştiġāl, giceler Ǿale’l-ittiśāl ħidmet-i Ħālıķ’da şemǾ-i Ǿibādet ü ŧāǾatı fetįle-i celįle-i iħlāś ile iştiǾāl iderler idi.
Muķarrebįnden baǾżılar, Yā emįre’l-müǿminįn, kendiñüze niçün tā bu mertebe renc ü zaĥmet ve taǾab ü meşaķķat virürsüz, ne gündüzler ĥużūr u āsāyiş
ve ne giceler istirāĥat ü ārāmiş idersüz, didüklerinde cevāb-ı śavāb buyurup,
Eger gündüzin kendü ĥużūruma meşġūl olsam, vedāyiǾ-i Ĥaķ ve bedāyiǾ-i melik-i muŧlaķ olan raǾiyyet żāyiǾ olur, eger gicelerde ibādeti Ǿādet itmeyüp ĥużūr
u istirāĥāt itsem, rūz-ı ķıyāmet ihmālüm mūcib-i ĥasret ü nedāmet olur. İmdi, gündüzin mühimmāt-ı ħalāyıķda kemer-i ħidmeti dermiyān ve śafā-yı bāl
ile giceler ķandįl-i ibādet-i Melik-i Celįl’i fürūzān idüp Ǿale’l-ittiśāl ħidmet-i
ǾAzįz-i Źü’l-celāl iderüm, buyurdılar.”566
564 Defterî, Terceme-i Ahlâk-ı Muhsinî, Ayasofya, Nr. 2828, vr. 5a
565 Rıdvan b. Abdülmennân, Terceme-i Ahlâk-ı Muhsinî, 60 Hk 40, vr. 5b-6a.
566 Hocazâde Abdülazîz, Ahlâk-ı Sultan Ahmedî, Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Fatih, Nr. 3467, vr. 12a-12b.
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Ömer Efendi
“Emįrü’l-müǿminįn ǾAliyyü’l-murtażā kerrema’llāhu vechehū kendü zamān-ı
ħilāfetinde günlerini ħalāyıķ mühimmātında ve gicelerini Ħālıķ Ǿibādetinde
geçişdürmege meşġūl idi. Didiler ki: Yā Emįre’l-müǿminįn, bu deñlü renci
niçün kendi üzeriñe revā dutarsın ki ne gündüzlerde āsāyişde ve ne gicelerde
ārāmişdesiz? Buyırdılar ki: Eger gündüzlerde diñlensem raǾiyyet żāyiǾ olurlar
ve gicelerde ārām itsem yarın ķıyāmet güni żāyiǾ olurum. Anun-çün gündüzde
ħalķuñ mühimmātıyla ve gicede kār-ı Ĥ āķķ’la perdāħt olurum.”567
Osmanzâde Tâib
“Emįrü’l-müǿminįn ve imāmü’l-müttaķįn esedu’llāhi’l-ġālib ǾAlį b. Ebį
Ŧālib rađiya’llāhu Ǿanh ĥażretleri zamān-ı ħilāfetlerinde gündüzler tertįb-i
mehāmm-ı enāma meşġūl ve giceler Ǿibādet-i Melik-i ǾAllām’a meşġūf idiler.
Nažm:

Her ķaçan vaķt-i ġurūb olsa yaķın
Gün gibi olur idi perde-nişįn
Evvel-i şebden idüp Ĥaķķ’a niyāz
ŞemǾ-i mihrāb idi tā vaķt-i namāz

Aĥbābı didiler: Yā Emįre’l-müǿminįn, bu ķadar renc ü taǾab źāt-ı saǾādet-simāta revā ve bu deñlü zaĥmet ü meşaķķat vücūd-ı şeref-nümūda sezā mıdır? Buyurdılar ki: Eger hevā-yı nefse mütābaǾat idüp gündüzlerde āsāyiş idem
binā-yı kār-ı raǾiyyet ħarāb olur ve gicelerde ārāmiş idem ferdā-yı ķıyāmetde dil
ü cān lāyıķ-ı Ǿitāb olur.”
Ragıp İmamoğlu
“Rivayet ederler ki; Hz. Ali (ra) halifeliği zamanında gündüzleri halkın
önemli işleriyle uğraşır, geceleri de yaratana karşı (daha fazla nafile) ibadet ve
tâatle meşgul olurdu. Ona dediler ki:
– Ey mü’minlerin emiri, kendine niçin böyle eziyet ediyorsun, ne gündüz
dinleniyorsun ne de gece.
Buyurdu ki:
– Eğer gündüzü istirahat etsem idarem altında bulunan halk bakımsız kalır,
eğer geceyi istirahatle geçirirsem yarın kıyamette ben helâk olurum. Böylece
gündüz halkın işini yapıyorum, gece Allah’a olan borcumu ödüyorum.”568
567 Ömer Efendi, Terceme-i Ahlâk-ı Muhsinî, 43 Va 717, vr. 5a-5b.
568 İmamoğlu, age., s. 1-2.
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Enîsü’l-Ârifîn’in Tesirleri ve Eserle İlgili Genel Değerlendirmeler
Azmî Pîr Mehmed hakkında bilgi veren kaynaklar, müellifin eserleri arasında Enîsü’l-Ârifîn’den övgü ile bahsetmiştir.
Âşık Çelebi, tezkiresinde Azmî ile ilgili medih dolu ifadelerden sonra bu
eserle ilgili, “Ahlâkdan Enîsü’l-Ârifîn nâm kitapları ve niçe risaleleri vardur ki
‘inde’l-bülegâ makbûldür.”569 ifadesini kullanır.
Kınalızâde, Enîsü’l-Ârifîn’in şöhret bulduğundan bahsederken şu ifadelere
yer verir: “Zebân-ı Türkîde olan Ahlâk’ı makbûl u meşhûr-ı âfâkdur. Egerçi
bi-hasebi’z-zâhir Hüseyin Vâ’iz’ün Ahlâk’ını tercemedür; lâkin çok ma‘ârif ü
letâ’if ilhâk itmekle hüsn ü melâhatde tâk olmış idi.”570
Beyânî, tezkiresinde Enîsü’l-Ârifîn hakkında bilgi verirken Azmî’nin ilâvelerinden ve eserinin rağbet gördüğünden bahseder: “Hüseyin Vâ’iz’ün Ahlâk’ını terceme itmişdür; lâkin çok fevâ’id ilhâk itmege makbûl-i âfâk bir kitâb
olmışdur.”571
Nev‘izâde Atâî, Şakâ’ik zeylinde Azmî ile ilgili detaylı bilgi verdikten sonra
Enîsü’l-Ârifîn’den bahseder. Burada bu isim yerine esere yakıştırılan Mekârim-i Ahlâk adını zikreder: “Âsâr-ı dil-güşālarından Mekârimü’l-Ahlâk nâm
kitâbları meşhûr-ı âfâkdur.”572 Müstakimzâde ve Hüseyin Ayvansarâyî de bu
eseri Mekârim-i Ahlâk olarak anmıştır.573
Kâtip Çelebi, Enîsü’l-Ârifîn hakkında bilgi verirken tercümeye ilâveler yapıldığını ve eserin anlatımıyla ön plana çıktığını bildirir.574
Ahlâk-ı Muhsinî’yi tercüme eden Rıdvan b. Abdülmennân kendisinden önce yapılan çevirilerden genel olarak bahsederken Azmî’nin Enîsü’lÂrifîn isimli tercümesine özellikle değinir. Rıdvan b. Abdülmennân Enîsü’lÂrifîn’i okumuş ve Azmî’nin yaptığı ilâve ve çıkarmalardan bahsetmiştir:
“... ve mevālį-i Ǿižāmdan niçe kimesneler teǿlįf-i kitāba ŧālib ve ĥüsn-i ħiŧāba
rāġıb olup bu risālenüñ meymenet-i cihet içün işbu kitābı meǿħāź idinmişlerdür. Cümleden birisi, faħru’l-Ǿulemā Mevlānā ǾAzmį Efendi Enįsü’l-ǾĀrifįn
adlu risāle teǿlįf idüp bu sülūka sālik olmışdur; ammā ŧarįķ-ı mecmaǾı iħtiyār
idüp bu kitābuñ baǾżı kelām-ı dürer-bārını iķtiśār idüp terk eylemişdir ve
569
570
571
572
573
574

Âşık Çelebi, age., s. 1071.
Kınalızâde, age., s. 52.
Beyânî, age., s. 121.
Atâî, age., s. 778.
Müstakimzâde, age., s. 318; Ayvansarâyî, age., s. 171.
Kâtip Çelebi, age., s. 81, 202.
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yādında olan eĥādiŝ-i Nebeviyye’den ve kelimāt-ı ekābirden ve ebyāt-ı eşǾār-ı
şuǾarādan münāsebetle getirüp tesvįd ü taĥrįr eylemişdür.”575

Enîsü’l-Ârifîn’in şöhretini gösteren önemli bir bilgiye Mâcuncuzâde Mustafa’nın esaret hatırasında rastlanmaktadır. Mâcuncuzâde Mustafa, 1005/1597
yılında Kıbrıs adasındaki Baf’a kadılık vazifesine giderken içinde bulundukları
gemi bir korsan gemisiyle çarpışır. Bunun sonucunda sağ kalanlar korsanlar tarafından esir edilerek Malta’ya getirilir. Bu esirler arasında Mâcuncuzâde Mustafa
Efendi de bulunmaktadır.576 Bir zindana atılan Mâcuncuzâde başından geçenleri
anlattığı eserinde Seyyid Mehmed Çelebi’nin okuması için Enîsü’l-Ârifîn’i kopya ettiğini şu ifadelerle belirtir:
“Makâm-ı merkûmda kendümüze tilâvet için kırk günde bir Mushaf-ı Şerîf
yazup ve Seyyid Mehmed Çelebi’ye dahi ba‘dehu bir Ahlâk-ı Azmî yazıldı
bir ayda -ki musannifi Enîsü’l-Ârifîn dimişdür- itmâm-ı târîhine bu dâ‘îlerinden bir târîh istid‘â itdüklerinde vâki‘ olan târîhdür:
Enîsü’l-Ârifîn’i ‘âşıkîne
Be-rây-ı tuhfe itdüm ketbe cezmi
Okıyan ol kitâbun cümle bâbın
Bilür âdâb-ı bezm ü rezm ü hazmi
Didüm itmâm-ı tahrîrine târîh
Bugün yazıldı hep Ahlâk-ı ‘Azmî (sene 1006)”577

Enîsü’l-Ârifîn’in rağbet gördüğü yurt içi ve yurt dışındaki kütüphanelerde
bulunan nüshalarının sayısından anlaşılmaktadır. Diğer Ahlâk-ı Muhsinî tercümelerinin birkaç nüshası varken Enîsü’l-Ârifîn’in elli beş nüshası tespit edildi.
Ayrıca eserin 19. asırda 1812 yılında yazılmış bir nüshasına rastlanıldı. Bu durum 16. asırda yazılan Enîsü’l-Ârifîn’in yaklaşık iki yüz elli yıl boyunca okunduğunu göstermektedir.
Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin er-Risâletü’l-Aliyye fi’l-Ehâdisi’n-Nebeviyye isimli
eserini Türkçeye çeviren Abdurrahman Hibrî, kitabın başında Hüseyin Vâiz’in
diğer eserlerini Türkçeye aktaranlar arasında Azmî’den “Azmî Efendi Ahlâk-ı
Muhsinî nâm kitabını tercüme itdüginden gayrı..” diye bahsetmiştir.578

575 Rıdvan b. Abdülmennân, Terceme-i Ahlâk-ı Muhsinî, vr. 175b.
576 Fahir İz, “Mâcuncuzâde Mustafa’nın Malta Anıları”, TDAY Belleten, 1970, s. 70.
577 İz, age., s. 78. Ayrıca bk. Cemil Çiftçi, Mâcuncuzâde Mustafa Efendi, Malta Esirleri Sergüzeşt-i Esîr-i Malta,
Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996.
578 Ceyhan, On Altıncı Asır Osmanlı Âlimlerinden Azmî Pîr Mehmed Bey ve Divanı, s. 23.
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Enîsü’l-Ârifîn’in şöhreti sadece Osmanlı sahasında kalmamış şarkiyatçıların
dikkatini de çekmiştir. Enîsü’l-Ârifîn’in “Sehavet (Cömertlik)” bölümü 1848
yılında Dr. Rudolph Peiper tarafından “Kapitel von der Freigebigkeit von Pir
Mohammed Bin Pir Ahmed Bin Chalil aus Brussa” adıyla Almancaya tercüme
edilmiştir.579
Enîsü’l-Ârifîn’de Türkçe arkaik kelimelerin fazla olması bazı araştırmacıların
dikkatini çekmiştir. 1943-1957 yılları arasında Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü adı
altında yayımlanan dört ciltlik sözlükte Enîsü’l-Ârifîn’den faydalanılmıştır. Bu
çalışmada Kilisli Rıfat Bilge tarafından incelenen bizim de tenkitli metne dâhil
ettiğimiz Enîsü’l-Ârifîn’in Şehid Ali Paşa, 1531 numarada kayıtlı nüshası esas
alınmıştır.580 Burada yer alan arkaik kelimeler örnek olarak verilmiştir.
Enîsü’l-Ârifîn’de bulunan hikmet dolu mısralar ve beyitler günümüz araştırmacılarının da ilgisini çekmiştir. M. Ertuğrul Saraçbaşı tarafından Damıtılmış
Sözler adıyla yayımlanan eserde Enîsü’l-Ârifîn’den bazı beyitlere yer verilmiştir.581 Ayrıca Fatma Er tarafından DEM Dergisi’nde Enîsü’l-Ârifîn hakkında
kısa bir bilgi verildikten sonra eserin Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi,
Pertevniyal 474 numarada kayıtlı nüshası tanıtılmıştır.582

579 Bk. Dr. Rudolph Peiper, Kapitel vo der Freigebigkeit von Pir Mohammed Bin Pir Ahmed Bin Chalil aus
Brussa, Breslau 1848.
580 Bk. Tarama Sözlüğü, TDK Yayınları, Ankara 2009, s. XXIV-XXV.
581 Bk. M. Ertuğrul Saraçbaşı, Damıtılmış Sözler, YKY, İstanbul 1997, s. 95, 96, 375.
582 Fatma Er, “Enîsü’l-Ârifîn (Âriflerin Dostu) Yazma Tanıtımı”, DEM dergisi, sy. I, 2007, s. 48-51.
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NÜSHA TAVSİFLERİ VE TENKİTLİ METİN TESİSİNDE
DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR
Nüshalar ve Nüsha Tavsifleri
Ahlâk-ı Muhsinî tercümeleri arasında en çok nüshası olan eser, Azmî Pîr
Mehmed’in Enîsü’l-Ârifîn’idir. Diğer Ahlâk-ı Muhsinî tercümelerinin birkaç
tane yazması olduğu halde bu eserin toplamda elli beş nüshası tespit edilmiştir.
Eser, yazıldığı 16. asırdan 19. asra kadar müstensihler tarafından çoğaltılmıştır. Enîsü’l-Ârifîn’in nüshaları ve bu nüshaların tavsifleri hakkında aşağıda bilgi
verilmiştir.
Yurt İçi Nüshaları
1. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Esad Efendi, Nr. 1328 (E)
242 varak olan bu yazmanın her sayfasında 21 satır bulunmaktadır.
186x100, 125x47 mm. ölçülerinde ta‘lik hatla yazılan nüshanın ilk iki yaprağında üçü tamamen silinmiş ve diğer üçünden de biri okunabilecek durumda olan toplam altı tane mühür vardır. Zahriyedeki büyük mühür, Esad
Efendi’nin vakıf mührüdür ve “Mine’l-kütübi’lleti vaķafahā’l-Ǿabdu’l-fakįr
ilā keremi Rabbihi’ś-Śamed Şeyħzāde Mehmed EsǾad ĥįne kevnihi naķįben
Ǿale’l-eşrāf encee huma’llāhu sübĥānehu mimmā yuħaf 1263/1846-7”583 yazmaktadır. Nüshanın ilk varağında eser adı olarak “Kitāb-ı Enįsü’l-ǾÂrifįn min
kelāmi ǾAzmį Efendi Ħˇāce-i Şehzāde Sulŧān Meĥmed bin Sulŧān Murād Ħān”
başlığı vardır. Başlığın hemen altında eser adı ayrıca belirtilmiştir. Yazmanın
1b sayfası müzehheptir. 1b ve 2a varaklarında metnin etrafı altın rengi cetvelle
çevrilmiştir. Yazmada konu başlıkları, Nažm, ŞiǾr ve Neŝr gibi ara başlıklar
sürhle yazılmıştır. Âyet ve hadislerin, Arapça ve Farsça ibarelerin üstü kırmızı
mürekkeple çizilmiştir. Eserin sonunda Salih b. Receb isimli müstensih tarafından 990/1587 yılında yazıldığını gösteren “Fį sene 990 Ǿalā yedi’l-faķįr
Śāliĥ b. Receb el-Bursevį Ǿafā Ǿanhümā” kaydı bulunmaktadır.
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

583 Günay Kut-Nimet Bayraktar, Yazma Eserlerde Vakıf Mühürleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1984, s. 143.
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Sonu: El-ĥamdü li’llāhi’l-Meliki’l-Vehhāb Ǿalā mā-hadānā li-ħatmi’l-kitāb
ve’ś-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā men ūtiye’l-ĥikmete’l-bāliġate ve faśle’l-ħiŧāb ve Ǿalā
ālihį ve Ǿıtratihi’ŧ-ŧāhirįne ve’l-aśĥāb.
2. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Hacı Mahmud Efendi, Nr. 1720 (H)
Bu yazma nüsha 230 varaktır. Her sayfasında 15 satır bulunan eser 190x120,
125x70 mm. ölçülerindedir. Ta‘lik hatla yazılan nüshanın ilk dört varağının
etrafı altın rengi cetvelle süslenmiş, bundan sonraki varaklarda sadece kırmızı
ince bir hat cetvel çizilmiştir. Metnin başladığı 1b varağı müzehheptir. Yazmanın ilk sayfasında “Azmî (Mehmed b. Ahmed b. Halil) Enįsü’l-ǾĀrifįn” yazısı yer almaktadır. Ayrıca biri silinmiş iki adet mühür bulunmaktadır. Aynı
sayfada temellük kaydı olup burada, “İsteśĥabehü’l-faķįr ileyhi sübĥānehu
ve teǾālā Ǿel-ĥāc Oŝmān b. el-ĥāc Meĥemmed b. el-ĥāc Meĥemmed el-Āmedį
el-mülaķķab Beşāşzāde ġufire lehüm” yazmaktadır. Bu nüshanın 90a varağında müstensih tarafından “Bu kitāp bundan āħire varınca muśannif raĥimehu’llāhuñ ĥaŧŧından naķl olunmışdur.” notu düşülmüştür. Müellif hattını tespit
edemediğimiz bu eserin tenkitli metnini kurarken bu nüsha da kullanılmıştır.
104a varağından sonra yaklaşık sekiz yaprak civarında bir eksiklik söz konusudur. Bu yazmada âyet ve hadislerin, Arapça ve Farsça ibarelerin üzerleri kırmızı mürekkeple çizilmiştir. Eserde konu başıkları, Nažm, ŞiǾr ve Neŝr gibi
ara başlıklar sürhle yazılmıştır. Eserin son varağında yine kütüphaneye ait bir
mühür vardır. Yazma nüshanın sonunda bir temmet kaydı bulunmaktadır. Bu
kayıtta eserin Hicrî 998’de Cemaziyelevvel ayının ortalarında (Nisan 1590)
Abdullah el-Kazvînî isimli bir müstensih tarafından İstanbul’da yazıldığı bilgisi, “Temmet fį evāsıŧ-ı şehr-i Cumādi’l-āħir sene semāni ve tisǾįn ve tisǾa mi’e
998 fį-beldeti’l-Ķosŧanŧiniyye ĥarrerehu’l-faķįr ǾAbdullāh el-Ķazvįnį eş-şehįr
Şeyħzāde Ǿafā Ǿanhu.” ifadesiyle verilmiştir.
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

Sonu: El-ĥamdü li’llāhi’l-Meliki’l-Vehhāb Ǿalā mā-hadānā li-ħatmi’l-kitāb
ve’ś-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā men ūtiye’l-ĥikmete’l-bāliġate ve faśle’l-ħiŧāb ve Ǿalā
ālihį ve Ǿıtratihi’ŧ-ŧāhirįne ve’l-aśĥāb.
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3. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Hamidiye, Nr. 629
Enîsü’l-Ârifîn’in bu nüshası 145x90, 115x50 mm. ebatlarında 263 varak
olup her sayfasında 19 satır bulunmaktadır. Eserin cildi bordo renklidir.
Ciltte altın sarısı şemse, salbek ve köşebentler vardır. Ta‘lik hat ile kaleme alınan bu yazmanın ilk yaprağında eserin adı olan Enîsü’l-Ârifîn yazılmıştır. Nüshanın ikinci varağında iki adet mühür vardır. Bu mühürlerden
biri I. Abdülhamid Han’a ait vakfiye mührü olup burada, “El-ĥamdü li’llāhi’lleźi hadānā li-hāźā ve mā künnā li-nehtediye levlā en hedāna’llāh vaķf-ı
ǾAbdü’l-ĥamįd Ħān b. Aĥmed Ħān el-mužaffer dāiǿmā”584 yazılıdır. Diğer
mühürde ise, “Ħāhed ez-feyż-i İlāhį Behcet ǾAlį es-Seyyid” yazılıdır. Eserin
başladığı varak tezhipli olup bütün varaklarda altın rengi cetvel vardır. Bu
nüshada âyet ve hadislerin, Arapça ve Farsça ibarelerin üzerleri kırmızı mürekkeple çizilmiştir. Eserde konu adları, Nažm, ŞiǾr ve Neŝr gibi başlıklar
sürhle yazılmıştır. Nüshanın sonlarına doğru yazılar daha hızlı ve kelimeler
birbirine daha yakın şekilde yazılmıştır. Metnin sonunda nüshanın istinsah
tarihi ve müstensihi hakkında bir bilgi yoktur.
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

Sonu: El-ĥamdü li’llāhi’l-Meliki’l-Vehhāb Ǿalā mā-hadānā li-ħatmi’l-kitāb
ve’ś-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā men ūtiye’l-ĥikmete’l-bāliġate ve faśle’l-ħiŧāb ve Ǿalā
ālihį ve Ǿıtratihi’ŧ-ŧāhirįne ve’l-aśĥāb.
4. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Hekimoğlu, Nr. 550 (H2)
208x146, 134x80 mm. ebatlarında ve 182 varak olan nüshanın her sayfasında 21 satır vardır. Nesih hatla yazılan eserin ilk varağında herhangi bir mühür, kayıt, tezhip ve cetvel bulunmamaktadır. Yazmanın ilk sayfasında Türkçe
yazılmış iki beyit ve Farsça yazılmış üç beyit bulunmaktadır. Bu nüshada âyet
ve hadislerin, Arapça ve Farsça ibarelerin üzeri kırmızı mürekkeple çizilmiştir.
Eserde konu isimleri, Nažm, ŞiǾr ve Neŝr gibi başlıklar sürhle yazılmıştır. Eserin bitiminden sonra başka metinler de bulunmaktadır. Nüshanın sonunda
eserin Şevval 1109/Nisan-Mayıs 1698’de yatsı namazı vaktinde tamamlandığını bildiren, “Fį şehri Şevval vakt-i śalātü’l-Ǿişā 1109” ibaresi bulunmaktadır.
Nüshanın en sonunda müstensihin ismi İsĥaķ Zencānį olarak belirtilmiştir.
584 Kut-Bayraktar, age., s. 39.
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Yazmanın sonunda bir mühür olup burada, “Vaķafa’l-vezįrü’l-aǾžam ǾAlį Pāşā
İbnü’l-merĥūm Nūĥ Efendi 1146” yazılıdır.
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

Sonu: El-ĥamdü li’llāhi’l-Meliki’l-Vehhāb Ǿalā mā-hadānā li-ħatmi’l-kitāb
ve’ś-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā men ūtiye’l-ĥikmete’l-bāliġate ve faśle’l-ħiŧāb ve Ǿalā
ālihį ve Ǿıtratihi’ŧ-ŧāhirįne ve’l-aśĥāb.
5. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Lala İsmail, Nr. 243
219 varak olan bu yazma nüshanın her sayfasında 19 satır vardır. 201x117,
143x064 mm. ebatlarında olan eser nesih hatla yazılmıştır. Nüshanın ilk
varağında “Enįsü’l-ǾĀrifįn Terceme-i Aħlāķ-ı Muĥsinį ǾAzmį Efendi” başlığı yazılmıştır. Ayrıca Lala İsmail Efendi’nin vakfettiği bir yazma olduğunu
belirten, “Ĥasbeten li’llāhi teǾālā merĥūm Lala İsmāǾil Efendi’nüñ teberrüken
cennet-mekān Firdevs-āşiyān Sulŧān ǾAbdü’l-ĥamįd Ħān tābe serāhu Ĥażretlerinüñ kütübħānelerine vaķf eyledügi kütüb-i nefįsedür.”585 yazılı olan bir
mühür vardır. Her varakta altın sarısı renginde cetvel olup ilk sayfası tezhip
ve 1b-2a yapraklarında ebru vardır. Bu nüshada âyet ve hadisler, Arapça ve
Farsça ibareler, Nažm, ŞiǾr ve Neŝr gibi ara başlıklar kırmızı, altın sarısı ve
lacivert renkli mürekkeple yazılmıştır. Yazmanın istinsah tarihi ve müstensihi
hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

Sonu: El-ĥamdü li’llāhi’l-Meliki’l-Vehhāb Ǿalā mā-hadānā li-ħatmi’l-kitāb
ve’ś-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā men ūtiye’l-ĥikmete’l-bāliġate ve faśle’l-ħiŧāb ve Ǿalā
ālihį ve Ǿıtratihi’ŧ-ŧāhirįne ve’l-aśĥāb.
6. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Laleli, Nr. 1672
212 varak olan bu yazma 190x108, 140x60 mm. ebatlarındadır. Nesih
hatla yazılan nüshanın 1a varağında “Min Kütübi’l-faķįr ǾAlį” yazılı bir temellük kaydı ve bir de III. Mustafa’ya ait vakıf mührü vardır. Bu mühürde,
“El-ĥamdü li’llāhi’lleźi hedānā li-hāźā ve mā künnā li-nehtediye levlā en
585 Kut-Bayraktar, age., s. 157.
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hedāna’llāh vaķf-ı Muśŧafā Şāh b. Aĥmed Ħān-ı Ŝāliŝ el-mužaffer dāǿimā”586
yazılıdır. Ayrıca eserin kütüphane numarası olan 1672 yazılmıştır. Arapça ve
Farsça ibarelerin üzerleri kırmızı mürekkeple çizilmiştir. Eserde bölüm isimleri, Nažm, ŞiǾr, Neŝr gibi başlıklar sürhle yazılmıştır. Eserde herhangi bir tezhip
ve cetvel bulunmamaktadır. Nüshanın istinsah tarihi ve müstensihi hakkında
bir kayıt da yoktur.
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

Sonu: El-ĥamdü li’llāhi’l-Meliki’l-Vehhāb Ǿalā mā-hadānā li-ħatmi’l-kitāb
ve’ś-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā men ūtiye’l-ĥikmete’l-bāliġate ve faśle’l-ħiŧāb ve Ǿalā
ālihį ve Ǿıtratihi’ŧ-ŧāhirįne ve’l-aśĥāb.
7. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Laleli, Nr. 1601
Bu yazma 205x123, 165x73 mm. boyutunda 141 varaktır. Ta‘lik hatla
yazılmış olan nüshanın her sayfasında 25 satır vardır. Nüshanın ilk yaprağında eserin dört bölümünün sayfa aralığını gösteren kısa bir fihrist vardır. 1a
varağında üç mühür olup bunlardan biri silinmiş durumdadır. Sayfanın ortasında III. Mustafa’ya ait vakıf mührü vardır. Burada, “El-ĥamdü li’llāhi’lleźi
hedānā li-hāźā ve mā künnā li-nehtediye levlā en hedāna’llāh vaķf-ı Muśŧafā
Şāh b. Aĥmed Ħān-ı Ŝāliŝ el-mužaffer dāǿimā”587 yazılıdır. Ayrıca bu varakta çeşitli manzumeler yazılmıştır. Diğer iki mühürden biri sayfanın üstünde,
ikisi altındadır. Silinmiş olan ilk mührün alttaki mühürle aynı olma ihtimali
yüksektir. Yazmada konu adları, Nažm, Beyt ve Neŝr gibi ara başlıklar sürhle
yazılmıştır. Metnin sonunda temmet kaydı bulunmaktadır. Bu kayıtta Ĥāfıž
Meĥemmed b. el-ĥāc Meĥemmed el-Müderris isminde bir müstensih tarafından 1051/1641-42 senesinde yazıldığı bilgisi vardır: “Ķad temmet bi-Ǿavni’llāhi’l-Meliki’l-Vehhāb Ǿalā yedi efķarü’l-Ǿibād Ĥāfıž Meĥemmed b. el-ĥāc
Meĥemmed el-Müderris Ǿafā Ǿanhüma’l-Ǿāfį li-sene eĥadi ve ħamsįne ve elf min
hicreti’n-Nebeviyye.” Nüshanın son varağında bazı manzumeler yazılıdır.
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

586 Kut-Bayraktar, age., s. 37.
587 Kut-Bayraktar, age., s. 37.
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Sonu: El-ĥamdü li’llāhi’l-Meliki’l-Vehhāb Ǿalā mā-hadānā li-ħatmi’l-kitāb ve’śśalātu ve’s-selāmu Ǿalā men ūtiye’l-ĥikmete’l-bāliġate ve faśle’l-ħiŧāb ve Ǿalā ālihį
ve Ǿıtratihi’ŧ-ŧāhirįne ve’l-aśĥāb.
8. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Pertevniyal, Nr. 474 (P)
Enîsü’l-Ârifîn’in yurt içindeki en eski nüshası olarak tespit edilen bu yazma
227 varaktır. Âharlı kâğıda nesih hatla yazılan nüshanın her varağında 17 satır
olup 197x120, 135x74 mm. ebatlarındadır. Kitabın kırmızı olan cildi yeşil bir
kumaşla kaplanmıştır. Yazmanın 1a varağında eserin ismi, müellifi ve yazım
tarihi “Enįsü’l-Ārifįn müellifi Pįr Mehmed b. Pįr Aĥmed teǿlifi 974” ibaresi
ile belirtilmiştir. Ayrıca aynı varağın kenarına “yā Ĥayy yā Ķayyūm yā Ferd
yā ǾAdl yā Ĥakem yā Ķuddûs” esmâları yazılmıştır. Yine aynı sayfada harfleri net olmayan bir mühür bulunmaktadır. Pertevniyal Valide Sultan’a ait bu
vakıf mühründe, “ǾAn vaķfı devletlü Ǿiśmetlü Pertevniyāl Vālide Sulŧān Ǿaliyyeti’l-şân ĥażretleri 1279 (1862-63)”588 ibaresi yazılıdır. 1b varağı müzehhep
ve her sayfada altın sarısı bir cetvel vardır. Ayrıca manzum parçalarda mısralar
iki şeride yazılmış ve her şerit cetvelle ayrılmıştır. Eserde bâbların isimleri, âyet
ve hadisler, Arapça ibareler ve Nažm, ŞiǾr, Neŝr gibi başlıklar sürh ve lacivert
mürekkeple yazılmıştır. Bazı kelimeler müstensih tarafından harekelenmiştir.
Metnin bittiği varakta silinmiş iki mühür bulunmaktadır. Eserin sonunda
temmet kaydı bulunmaktadır. Bu kayıtta yazmanın 980 senesinin Safer ayında (Haziran-Temmuz 1572) yazıldığı bilgisi, “Temmetü’l-kitāb bi-Ǿavni’llāh fî
şehri Śaferi’l-mužaffer 980 sene.” şeklinde yer almaktadır. Enîsü’l-Ârifîn yazmaları arasında en dikkatli ve özenle yazılmış nüshalardan biridir.
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

Sonu: El-ĥamdü lillāhi’l-Meliki’l-Vehhāb Ǿalā mā-hadānā li-ħatmi’l-kitāb
ve’ś-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā men ūtiye’l-ĥikmete’l-bāliġate ve faśle’l-ħiŧāb ve Ǿalā
ālihį ve Ǿıtratihi’ŧ-ŧāhirįne ve’l-aśĥāb.
9. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Şehid Ali Paşa, Nr. 1531 (Ş)
205 varak olan eser 162x98, 110x54 mm. ölçülerindedir. Nesih hatla kaleme alınan yazmanın her sayfasında 19 satır bulunmaktadır. Siyah deri ile
588 Kut-Bayraktar, age., s. 63.
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kaplı ciltte şemse ve salbek vardır. Cildin iç tarafı bordo renkli ve şemselidir.
Ayrıca yazmanın iç kapağında ebru ve “Min kütübi ǾAlį ġufire lehu” yazısı
mevcuttur. Nüshanın zahriyesinde Derviş Mehmed adlı birine ait olduğunu
gösteren temellük kaydı şöyledir: “Allāhu ĥasbi min mütemellikāti’l-faķįr Dervįş Meĥmedü’l-ĥaķįr Ǿafā Ǿanhu’l-Melikü’l-ķadįr.” Ayrıca yine zahriyede eski
harflerle eserin ismi ve müellifin adı “Enįsü’l-Ārifįn Pįr Meĥmed b. Pįr Aĥmed
b. Ħalįl” olarak belirtilmiştir. Ayrıca Şehid Ali Paşa’ya ait vakıf mührü vardır.
Burada, “Mimmā vaķafahu el-vezįr eş-Şehįd ǾAlį Pāşā raĥimehu’llāhu teǾālā bişarŧı en lā yuħraca min ħızānetihi 1130 (1718)”589 yazılıdır. Ayrıca bu sayfada
yazmanın muhafazası için “Yā kebikeç” yazılmıştır. Eserin 1b varağı müzehhep olup, aynı varakta Şehid Ali Paşa’ya ait vakıf mührü vardır. Her sayfada
altın sarısı bir cetvel olup, nüshada âyet ve hadisler, Arapça ibareler, konu
başlıkları ve Nažm, ŞiǾr, Neŝr gibi ara başlıklar sürh mürekkeple yazılmıştır.
Bazı kelimeler müstensih tarafından harekelenmiştir. Metnin sonunda yer
alan temmet kaydında nüshanın Muhammed Yusuf adlı müstensih tarafından
6 Recep 1011/20 Aralık 1602 tarihinde Perşembe günü kuşluk vaktinde yazıldığını belirten kayıt şöyledir: “Ķad temme hāźihi’n-nüsħati’ş-şerįfeti’l-müteberrike Ǿalā yedi eżǾafiż’-żuǾafā ve türābü’l-aķdāmi’l-mesākįni ve’l-fuķarā ve
bende-i āl-i Ĥażret-i Muĥammed Muśŧafā śalla’llāhu teǾālā Ǿaleyhi ve sellem
el-müźnibü’l-muĥtāc Muĥammed b. Yūsuf ġaferra’llāhu źünūbehümā ve setera Ǿuyūbehümā fi’l-yevmi’s-sādis min şehri Recebi’l-mürecceb fį yevmi’l-ħamįs
fį vaķti đaĥveti’l-kübrā li-sene iĥdā Ǿaşrat ve elf mine’l-hicreti’n-Nebeviyyeti
Ǿaleyhi efđalü’t-taĥiyyeti.” Eserin bitiminden sonra ayrı ayrı iki farklı Farsça
manzum ve mensur parça vardır.
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

Sonu:

Şimdiden śoñra tamām olsun kelām
Söz bu ortalıķda ķalsun ve’s-selām

10. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Şehid Ali Paşa, Nr. 1535
Ta‘lik hatla yazılan bu nüsha 120 varaklık eksik bir yazmadır. Her sayfada
15 satır olup 205x130, 147x72 mm. ebatlarındadır. Eserin 1b ve 2a varağında
bir önceki nüshadaki mührün aynısı iki defa basılmıştır. Ayrıca bu mühürlerin
üzerinde karalanmış birer mühür vardır. Yazmada konu başlıkları, Nažm, ŞiǾr
589 Kut-Bayraktar, age., s. 86.

Enîsü’l-Ârifîn

ve Neŝr gibi ara başlıklar sürh mürekkeple yazılmış, âyet ve hadisler harekelenmiştir. Ayrıca metnin bittiği yerde de aynı mühür basılmıştır. Herhangi bir
istinsah kaydı ve yazmanın müstensihini gösteren bir kayıt yoktur.
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

Sonu: Belki nebāhat ü şevketini Ħālıķ ve ħalāyıķ yanında ziyāde ider. Nažm
11. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Şehid Ali Paşa, Nr. 1530
Bu nüsha 248 varak olup her sayfasında 17 satır bulunmaktadır. 230x137,
141x85 mm. ebatlarındaki bu yazmanın iç kapağına ebru yapılmıştır. Nüshanın koyu kahverengi cildinde altın sarısı şemse ve cetveli vardır. Ta‘lik hatla
yazılan eserin zahriyesinde “Min kütübi ĥaķiri’l-faķįr el-ĥāc Muśŧafā Ŧavįlebaşızāde Ǿafā Ǿanhu” ibaresi bulunmaktadır. Bu ifadenin altında yazısı silinmiş
bir mühür olup, buradaki Aĥmed Muśŧafā ibaresi okunabilmiştir. Zahriyede
eserin ismi Enįsü’l-Ārifįn olarak yazılmıştır ve Şehid Ali Paşa vakfiyesine ait
mühür mevcuttur. 1b varağı müzehhep olan yazmanın 1b ve 2a varağında
Şehid Ali Paşa mührü vardır. Her bir sayfada metin altın sarısı cetvelle çevrelenmiştir. Eserde konu başlıkları, Nažm, ŞiǾr ve Neŝr gibi ara başlıklar sürh
mürekkeple yazılmıştır. Metnin sonunda yazmanın müstensihini gösteren
“kātibü’l-müźnib Çāker b. ǾAbdullah ġafera’llāhu lehū” ibaresi yer alır. Cildin
arka sayfasına ebru yapılmıştır. Son varakta Arapça manzum ve mensur parçalar vardır.
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

Sonu: El-ĥamdü lillāhi’l-Meliki’l-Vehhāb Ǿalā mā-hadānā li-ħatmi’l-kitāb
ve’ś-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā men ūtiye’l-ĥikmete’l-bāliġate ve faśle’l-ħiŧāb ve Ǿalā
ālihį ve Ǿıtratihi’ŧ-ŧāhirįne ve’l-aśĥāb.
12. Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Hüsrev Paşa, Nr. 289 (H3)
179 varak olan nüsha 200x140, 140x80 mm. ebatlarındadır. Her sayfasında 19 satır bulunan yazmanın zahriyesinde Hüsrev Paşa’ya ait olduğu anlaşılan mühürde “Mine’l-kütübi’lleti vaķafahā ǾAbdü’l-faķįr ilā keremi Rabbihi’l-ġafūrį şeyħü’l-vüzerā Meĥmed Ħusrev Pāşā encāhu’llāhu subĥānehu mim-
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mā yuħaf 1271 (1855)”590 yazmaktadır. Ayrıca “Ez-kitābhān bende-i eśdaķ
Ǿan eŧibbā-yı ħāśśa-i ǾAbdü’l-Ĥaķ 1239 (1823-24)” kaydı vardır. 1b varağında
tezhip, aynı varakta ve 2a yaprağında koyu renkli altın sarısı cetvel vardır. Diğer sayfalarda kırmızı bir cetvel çizilmiştir. Eserde âyet ve hadisler, Arapça ibareler, bâbların isimleri, Nažm, ŞiǾr ve Neŝr gibi ara başlıklar sürh mürekkeple
yazılmıştır. Metnin sonunda bir ferağ kaydı vardır. Bu kayıtta müstensihin
Mustafa b. Abdullah olduğunu ve 1048 yılının Zilhicce ayında (Nisan-Mayıs 1639) yazıldığını gösteren kayıt şöyledir: “Ķad vaķaǾa’l-ferāġ min kütübi
hāźihi’n-nüsħati’ş-şerįfeti’l-laŧįf bi-Ǿavni’llāhi teǾālā ve ĥüsni tevfįķihį Ǿalā yedi
Ǿabdi’ż-żaǾįf el-muĥtāc ilā raĥmeti’llāhi teǾālā ve ġufire lehu Muśŧafā b. ǾAbdullāh ġafera’llāhu lehū ve li-cemįǾi’l-müǿminįne ve’l-müǿmināt ve’l-müslimįne
ve’l-müslimāt li-sene ŝemāni ve erbaǾįn ve elf Źi’l-ĥicce”
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

Sonu: El-ĥamdü li’llāhi’l-Meliki’l-Vehhāb Ǿalā mā-hadānā li-ħatmi’l-kitāb
ve’ś-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā men ūtiye’l-ĥikmete’l-bāliġate ve faśle’l-ħiŧāb ve Ǿalā
ālihį ve Ǿıtratihi’ŧ-ŧāhirįne ve’l-aśĥāb.
13. Nuruosmaniye Yazma Eser Ktp., Nr. 2246
Ta‘lik hatla yazılan bu nüsha 171 varaktır. Yazmanın varak ve yer numarası
eski harflerle zahriyede yazılmıştır. Biri silinmiş iki adet mühür bulunmaktadır. Bu mühürde “El-ĥamdü li’llāhi’lleźi hedānā li-hāźā ve mā künnā li-nehtediye levlā en hedāna’llāh ǾOŝmān bin Muśŧafā Şāh el-mužaffer dāǿimā.”591
yazmaktadır. Enîsü’l-Ârifîn’in Nuruosmaniye’deki diğer nüshalarında da aynı mühür bulunmaktadır. İkinci vakfiye mühüründe, “Bende-i laŧįf İbrāhim
Ĥanįf” yazılıdır. İki mühür arasında vakfiye kaydı vardır. Yazmanın 1b varağında, “Kitāb-ı Aħlāķ fį Beyāni Merātibi’l-Aħlāķ teǿlįf el-merĥūm ǾAzmį Efendi” serlevası vardır. 1b ve 2a sayfasında altın sarısı cetvel bulunmaktadır. Daha
sonraki sayfalara kırmızı bir cetvel çizilmiştir. Eserde konu başlıkları, Nažm,
ŞiǾr ve Neŝr gibi ara başlıklar sürh mürekkeple yazılmıştır. Nüshanın istinsah
kaydı mevcut değildir.

590 Kut-Bayraktar, age., s. 98.
591 Kut-Bayraktar, age., s. 35.

Enîsü’l-Ârifîn

Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

Sonu: El-ĥamdü li’llāhi’l-Meliki’l-Vehhāb Ǿalā mā-hadānā li-ħatmi’l-kitāb
ve’ś-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā men ūtiye’l-ĥikmete’l-bāliġate ve faśle’l-ħiŧāb ve Ǿalā
ālihį ve Ǿıtratihi’ŧ-ŧāhirįne ve’l-aśĥāb.
14. Nuruosmaniye Yazma Eser Ktp., Nr. 2280
212 varak olan bu nüsha ta‘lik hatla âharlı kâğıda yazılmıştır. Bir önceki nüshada bulunan vakıf kaydı ve mührü bu yazmada da mevcuttur. Koyu kahverengi cildinde şemse vardır. Ayrıca miklebde şemse ve sertap vardır. Nüshanın 1b
varağı müzehhep ve her sayfasında altın sarısı cetvel bulunmaktadır. Eserde âyet
ve hadisler, Arapça ibareler, konu başlıkları sürh mürekkeple yazılmıştır. Nüshanın istinsah tarihi hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Eserin son yaprağında
“Tārįħ-i cülūs-i Sulŧān Murād Ħān ŧūla’llāhi Ǿömrihi” ibaresi bulunmaktadır.
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

Sonu: El-ĥamdü lillāhi’l-Meliki’l-Vehhāb Ǿalā mā-hadānā li-ħatmi’l-kitāb
ve’ś-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā men ūtiye’l-ĥikmete’l-bāliġate ve faśle’l-ħiŧāb ve Ǿalā
ālihį ve Ǿıtratihi’ŧ-ŧāhirįne ve’l-aśĥāb.
15. Nuruosmaniye Yazma Eser Ktp., Nr. 2281
251 varak olan bu yazma ta‘lik hatla kaleme alınmıştır. Zahriyedeki bilgiler bu kütüphanedeki diğer nüshalarla aynıdır. Yazmanın 1b varağı müzehhep olup, her sayfası altın sarısı cetvelle çizilmiştir. Nüshada Arapça ibarelerin, bazı âyet ve hadislerin üzerleri sürhle çizilmiştir. Bölüm adları, Nažm,
ŞiǾr ve Neŝr gibi ara başlıklar kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Âharlı kâğıda
özenle kaydedilmiş olan bu nüshada durak yerleri kırmızı virgül işareti yapılarak gösterilmiştir.
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

Sonu: El-ĥamdü li’llāhi’l-Meliki’l-Vehhāb Ǿalā mā-hadānā li-ħatmi’l-kitāb
ve’ś-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā men ūtiye’l-ĥikmete’l-bāliġate ve faśle’l-ħiŧāb ve Ǿalā
ālihį ve Ǿıtratihi’ŧ-ŧāhirįne ve’l-aśĥāb.
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16. Nuruosmaniye Yazma Eser Ktp., Nr. 2302 (N)
Nesih hatla âharlı kâğıda yazılmış olan bu nüsha 213 varaktır. Yazmanın
zahriyesindeki kayıtları eserin Nuruosmaniye Kütüphanesi’ndeki diğer nüshalarıyla aynıdır. Yazmanın 1b varağı müzehheb olup her varakta altın sarısı
cetvel vardır. Eserde âyet ve hadisler, Arapça ibareler, bölüm adları, Nažm,
ŞiǾr, Neŝr gibi ara başlıklar sürh mürekkeple yazılmıştır. Yazmanın sonunda
derkenar olarak müstensih tarafından yazılan bir beyit ve bu beytin altına
1133/1720-1721 tarihi not düşülmüştür. Müstensih, yazdığı beyitte bu nüshayı okuyanların onu dua ile yad etmesini istemektedir:
Ħayra yazsun şerrini anuñ Kirāmen kātibin
Kim duǾaylan yād iderse işbu ħaŧŧuñ kātibin
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

Sonu: El-ĥamdü li’llāhi’l-Meliki’l-Vehhāb Ǿalā mā-hadānā li-ħatmi’l-kitāb
ve’ś-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā men ūtiye’l-ĥikmete’l-bāliġate ve faśle’l-ħiŧāb ve Ǿalā
ālihį ve Ǿıtratihi’ŧ-ŧāhirįne ve’l-aśĥāb.
17. Nuruosmaniye Yazma Eser Ktp., Nr. 2303
245 varak olan bu nüsha nesih hatla yazılmıştır. Yazmanın zahriyesindeki kayıtlar yukarıda hakkında bilgi verilen Nuruosmaniye Kütüphanesi’ndeki
diğer nüshalarla aynıdır. Her sayfası altın sarısı cetvelle çizilmiştir. 1b varağı
müzehhep olup, eserin ismi serlevhada “Kitāb-ı Hüdā Enîsü’l-Ârifîn” olarak
yazılmıştır. Özenle istinsah edilen bu nüshada âyet ve hadisler, Arapça ibareler, konu başlıkları sürhle yazılmıştır. Nüshanın müstensihi ve istinsah tarihi
hakkında bir bilgi mevcut değildir.
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

Sonu: El-ĥamdü li’llāhi’l-Meliki’l-Vehhāb Ǿalā mā-hadānā li-ħatmi’l-kitāb
ve’ś-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā men ūtiye’l-ĥikmete’l-bāliġate ve faśle’l-ħiŧāb ve Ǿalā
ālihį ve Ǿıtratihi’ŧ-ŧāhirįne ve’l-aśĥāb.

Enîsü’l-Ârifîn

18. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp., Nr. TY 1767
180 varak olan nüsha 209x138 mm. ebatlarındadır. Ta‘lik hatla kaleme
alınan yazmanın zahriyesinde “Kitāb-ı Aħlāķ-ı ǾAzmįzāde” ibaresi yer almaktadır. Bu kaydı yazan eseri yanlışlıkla Azmî’nin oğlu Azmizâde Haletî’ye
atfetmiştir. Ayrıca Derviş Mehmed adında birine ait olduğunu gösteren
bir kayıt ve iki adet silinmiş mühür vardır. Eserin adı Enîsü’l-Ârifîn olarak
özellikle yazılmıştır. Yazmanın 1b varağı müzehhep olup 1b ve 2a sayfasında altın sarısı cetvel vardır. Diğer yapraklarda kırmızı bir cetvel çizilmiştir.
Özenle yazılan bu nüshada âyet ve hadisler, Arapça ibareler, konu başlıkları
ve Neŝr, Nažm gibi ara başlıklar sürh mürekkeple yazılmıştır. Âharlı kâğıda
yazılan bu nüshanın müstensihi ve istinsah tarihi hakkında bir kayıt yoktur.
Yazmanın sonunda eserin kaç varak olduğunu gösteren “Aded-i evrâk 180”
notu vardır. Metnin sonunda müstensih okuyanlardan dua istediğini bir beyitle dile getirmiştir:
Ĥaķ TeǾālā raĥmet eyleye aña
Kātibin her ki duǾā-y-ıla aña
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

Sonu: El-ĥamdü li’llāhi’l-Meliki’l-Vehhāb Ǿalā mā-hadānā li-ħatmi’l-kitāb
ve’ś-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā men ūtiye’l-ĥikmete’l-bāliġate ve faśle’l-ħiŧāb ve Ǿalā
ālihį ve Ǿıtratihi’ŧ-ŧāhirįne ve’l-aśĥāb.
19. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp., Nr. TY 1874
234 varak olan bu yazma 198x135 mm. ebatlarındadır. Ta‘lik hatla yazılmış olan nüsha yeşil bir cilde sahiptir. Eserin zahriyesinde Ahlâk-ı Muhsinî’den
ve Azmî’nin, Defterî’nin ve Firâkî’nin tercümelerinden bahseden Farsça bilgiler vardır. Eserin adı Enîsü’l-Ârifîn olarak sayfanın üstünde belirtilmiştir. Yazmanın 1b varağında “Hāźā Kitābu Tehzįbi’l-Aħlāķ” başlığı vardır. Bu nüshada
Arapça ibareler, âyet ve hadisler, bâbların isimleri, Nažm, ŞiǾr ve Neŝr gibi başlıklar sürh mürekkeple yazılmıştır. Zahriyedeki kayıtta, “bā-ħaŧŧ-ı mütercim
Pįr Meĥmed” ibaresi bulunmaktadır. Bu yazı şekli ile zahriyedeki temellük
kaydı aynıdır. Eserin metnindeki yazı ile bu hat aynı değildir. 1848 yılına ait
olan temellük kaydı yazılırken bu ifadenin de not edildiğini tahmin ediyoruz.
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Bu nüshanın özenle yazılmadığı ve müstensihin müdahalesiyle eserin isminin
serlevhada farklı kaydedildiği görülmüştür. Ayrıca müellifin “Sebeb-i Te’lif”
bölümünde bahsettiği derkenarlara yer verilmediği ve eserin en eski nüshası
olan Avusturya Kütüphanesi’ndeki yazma ile benzerlik gösterdiği için tenkitli
metinde yer almamıştır.
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

Sonu: El-ĥamdü li’llāhi’l-Meliki’l-Vehhāb Ǿalā mā-hadānā li-ħatmi’l-kitāb
ve’ś-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā men ūtiye’l-ĥikmete’l-bāliġate ve faśle’l-ħiŧāb ve Ǿalā
ālihį ve Ǿıtratihi’ŧ-ŧāhirįne ve’l-aśĥāb.
20. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp., Nr. TY 283 (İ)
Rik‘a hatla yazılan bu nüsha 195 varaktır. 144x232 mm. ebatlarında olan
bu yazmanın zahriyesinde fihrist vardır. Koyu mor renkli cildinde şemse ve
salbek bulunmaktadır. 1b varağında iki mühür yer alır. İlk mühürde “Rızâ”
ismi yazılıdır. Aynı varaktaki intikal kaydında, “Ŝümme inteķale ile’l-faķįr ǾAlį
Rıżā birāder-i müşārun ileyh ve Ǿan ħulefā-yı Amedį.” yazılıdır. Ayrıca Şerifî
Mustafa Paşazâde Hasan adına da temellük kaydı bulunmaktadır. 1b ve 2a varağında altın sarısı, diğer yapraklarda ise kırmızı cetvel vardır. Özenle yazılan
bu nüshada âyet ve hadisler, Arapça ibareler, konu başlıkları sürh mürekkeple
yazılmıştır.
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

Sonu: El-ĥamdü li’llāhi’l-Meliki’l-Vehhāb Ǿalā mā-hadānā li-ħatmi’l-kitāb
ve’ś-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā men ūtiye’l-ĥikmete’l-bāliġate ve faśle’l-ħiŧāb ve Ǿalā
ālihį ve Ǿıtratihi’ŧ-ŧāhirįne ve’l-aśĥāb.
21. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp., Nr. TY 6339
169 varak olan bu yazma ta‘lik yazıyla kaleme alınmıştır. Her sayfasında 17
satır olan nüsha 235x130 mm. ebatlarındadır. Zahriyedeki mühürde “Osman
Bende-i Rahmân” yazılıdır. Yeşil, etrafı altın sarısı şemseli cetvel ve şemseli,
köşebentli miklebi vardır. Eserin 1b varağı müzehhep olup her varağında koyu
yeşil renkte cetvel vardır. Âharlı kâğıda yazılan bu nüshada bölüm isimleri,
Nažm, ŞiǾr, Neŝr gibi ara başlıklar kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Bazı Arapça

Enîsü’l-Ârifîn

ibarelerin üstü sürhle çizilmiştir. Yazmanın istinsah tarihi ve müstensihi hakkında bir bilgi yoktur.
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

Sonu: El-ĥamdü li’llāhi’l-Meliki’l-Vehhāb Ǿalā mā-hadānā li-ħatmi’l-kitāb
ve’ś-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā men ūtiye’l-ĥikmete’l-bāliġate ve faśle’l-ħiŧāb ve Ǿalā
ālihį ve Ǿıtratihi’ŧ-ŧāhirįne ve’l-aśĥāb.
22. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp., Nr. TY 661
Enîsü’l-Ârifîn’in eksik bir nüshası olan bu yazma 95 varaktır. 198x135 mm.
ebadında ta‘lik hatla yazılan yazmanın her sayfasında 17 satır bulunmaktadır.
Eserin cildinin arka yüzüne ebru yapılmıştır. Yazmanın bordo bir cildi vardır.
Zahriyedeki temellük kaydında “Śāĥib ǾAlį Efendi” yazmaktadır. Bu nüshada
Dârülfünûn kütüphanesine ait iki adet mühür vardır. Yazmada bâbların adları
ve başlıklar sürh mürekkeple yazılmıştır. İlk iki varaktaki âyet ve hadisler kırmızı mürekkeple yazılmış, sonraki sayfalarda Arapça ve Farsça ibarelerin üzeri
kırmızı mürekkeple çizilmiştir. Tam bir nüsha olmayan bu yazmada metin
22. bâbda bitmiştir. Nüshanın istinsah tarihi ve müstensihi hakkında bir bilgi
yoktur.
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

Sonu: Belki nebāhat ü şevketini Ħālıķ ve ħalāyıķ yanında ziyāde ider.
Nažm:

ﺒﺴﭘﻬر

ه
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اي

23. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp., Nr. TY 2757 (İ2)
142 varak olan nüsha 191x134 mm. ebatlarındadır. Her sayfada 21 satır
bulunmaktadır. Zahriyenin ilk varağında “Fihrist-i Aħlāķ-ı ǾAzmį” başlığı altında eserin fihristi vardır. Fihristin bir kısmı da 1a varağında bulunmaktadır.
Aynı sayfada “Aħlāķ-ı Muĥsinį Tercemesi Enįsü’l-Ārifįn” ibaresi yer almaktadır. 1b varağı müzehhep olup serlevhada “Bi’smi’llāhi’r-Rahmāni’r-Rahįm”
yazılmıştır. 1b ve 2a varağı altın sarısı cetvelle çizilmiş olup, diğer varaklarda
cetvel yoktur. Eserde bâbların ismi, âyet ve hadisler, Nažm, ŞiǾr ve Neŝr gibi başlıklar sürh mürekkeple yazılmıştır. Arapça ibarelerin üstü kırmızı mü-
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rekkeple çizilmiştir. Eserin sonundaki temmet kaydında, “Temmetü’l-kitāb
bi-Ǿavni’l-Meliki’l-Vehhāb ķad vaķaǾa’l-ferāġ min hāzihi’n-nüsħatü’ş-şerįfeti
fi’l-yevmi sābiǾi Ǿaşera min Śaferi’l-ħayr el-sene ħamsįn ve elf” yazılıdır. Bu
kayda göre nüsha 17 Safer 1050/8 Haziran 1640 tarihinde yazılmıştır.
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

Sonu: El-ĥamdü li’llāhi’l-Meliki’l-Vehhāb Ǿalā mā-hadānā li-ħatmi’l-kitāb
ve’ś-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā men ūtiye’l-ĥikmete’l-bāliġate ve faśle’l-ħiŧāb ve Ǿalā
ālihį ve Ǿıtratihi’ŧ-ŧāhirįne ve’l-aśĥāb.
24. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp., Nr. TY 9786
176 varak olan eserde metin, 4 yaprak fevaid ve zahriye bölümünden sonra
başlar. Cildi siyah, etrafı koyu sarı cetvelli olup nokta nokta renkli desen vardır. Cildin iç kapağına ebru yapılmıştır. Zahriyenin ilk varağında “Terceme-i
Enįsü’l-Ārifįn ǾAzmį Efendi” yazılmıştır. Daha sonraki varakta Zemahşerî’den
alınan sözler “Min Kelāmi ǾAllāme Zemaħşerį” başlığı altında kaydedilmiştir.
Diğer iki varakta da bazı dualar ve bilgiler vardır. İlk varağı müzehhep olan
yazmanın 1b ve 2a varağı altın sarısı cetvelle çizilmiştir, diğer varaklarda cetvel
yoktur. Nüshada bâbların adı, âyet ve hadisler, Nažm, ŞiǾr ve Neŝr gibi ara
başlıklar sürh mürekkeple yazılmıştır.
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

Sonu:

Şimdiden śoñra tamām olsun kelām
Söz bu ortalıķda ķalsun ve’s-selām

25. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp., Nr. TY 10928 (İ3)
205 varak olan bu yazma 189x124 mm. ebatlarındadır. Yazmanın zahriyesinde “Enįsü’l-Ārifįn Müǿellifi Pįr Meĥmed b. Pįr Aĥmed b. Ħalįl 974 de teǿlįf
1077’de tebyįż edilmiştir.” kaydı vardır. Buna göre eser 1077/1666-67 yılında
çoğaltılmıştır. 1a varağında yazmanın 1333/1914-15 yılında “Maĥmūd Kemāl
b. Meĥmed Emįn b. Muśŧafā b. Meĥmed Emįn b. Oŝmān” adına kayıtlandığı
bilgisi vardır. 1b ve 2a varakları koyu yeşil cetvelle çizilmiş, diğer sayfalarda
ise cetvel yoktur. Eserde konu başlıkları, âyet ve hadisler sürh mürekkeple yazılmıştır. Metnin sonunda yer alan temmet kaydında nüshanın Mustafa Me-
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hemmed adında bir müstensih tarafından 11 Aralık 1666 tarihinde Cuma
günü yazıldığı bilgisi, “Temme hāźihi’n-nüsħatü’ş-şerįfü fį-yevmi’ŝ-ŝāliseti
ve’l-Ǿaşer min Cümādi’l-āħira fį yevmi’l-cumǾati fį vaķti beyne’ś-śalāteyn li-seneti sebǾa ve sebǾįn ve elf Ǿalā yedi eđǾafu’l-Ǿibādu’llāhi’ś-Śamed Muśŧafā Meĥmed ġafara’llāhu lehu ve li-vālideyye ve eĥsenu’s-seyyihimā ve ileyh.” ifadesiyle
belirtilmiştir.
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

Sonu: El-ĥamdü li’llāhi’l-Meliki’l-Vehhāb Ǿalā mā-hadānā li-ħatmi’l-kitāb
ve’ś-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā men ūtiye’l-ĥikmete’l-bāliġate ve faśle’l-ħiŧāb ve Ǿalā
ālihį ve Ǿıtratihi’ŧ-ŧāhirįne ve’l-aśĥāb.
26. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp., Nr. TY 2745 (İ4)
186 varak olan nüsha ta‘lik hatla yazılmıştır. Her sayfasında 21 satır olan
bu yazma, 202x140 mm. ebadındadır. Zahriyenin ilk yaprağında içi boş bir
tablo vardır. Nüshanın zahriyesinde iki mühür olup sağ üstteki mühürde
“Oŝmān” yazılıdır. Eserin adı “Enįsü’l-ǾUşşāķ Müeǿllif ǾAzmį Efendi” olarak yanlış yazılmıştır. Kütüphane mührünün altında da “Aħlāķ-ı Muĥsinį
Tercemesi Enįsü’l-Ārifįn” yazmaktadır. Yine bu sayfada Sâlih Şaban 1073
(1662-63) notu vardır. Serlevhada “Bi’smi’llāhi’r-Raĥmāni’r-Raĥįm” yazılmıştır. Yazmanın 1b, 2a varağı ve son iki yaprağı koyu yeşil cetvelle çerçevelenmiştir. Nüshada bölüm adları, âyet ve hadisler, Nažm, ŞiǾr ve Neŝr
gibi ara başlıklar sürh mürekkeple yazılmıştır. Arapça ibarelerin üstü kırmızı
mürekkeple çizilmiştir.
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

Sonu: El-ĥamdü li’llāhi’l-Meliki’l-Vehhāb Ǿalā mā-hadānā li-ħatmi’l-kitāb
ve’ś-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā men ūtiye’l-ĥikmete’l-bāliġate ve faśle’l-ħiŧāb ve Ǿalā
ālihį ve Ǿıtratihi’ŧ-ŧāhirįne ve’l-aśĥāb.
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27. TSMK, Revan, Nr. 444
245x155 mm. ebadında ve 162 varak olan nüsha, güzel bir ta‘lik hatla 83
mm. uzunluğunda âharlı krem rengi kâğıda yazılmıştır. Her sayfasında 21 satır vardır. Yazma, İstanbul’da 996/1588’de çoğaltılmıştır. Serlevha müzehheb,
cetveller yaldızlı, mikleb ve şemseli, kahverengi deri ciltlidir.
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ592

28. TSMK, III. Ahmed, Nr. 1624
258x160 mm. ebadında, 188 varak olan nüshada âharlı kâğıt kullanılmıştır. Ta‘lik hatla yazılmıştır. Her sayfasında uzunluğu 84 mm. olan 21 satır
vardır. Serlevha müzehheb, cetveller yaldızlıdır. Nüshanın iç cildi mikleb ve
şemseli, koyu mor deri, dışı siyah deridir.593 Yazmanın zahriyesinde “Fihrist-i
Kitāb” başlıklı tablo halinde bir fihrist vardır. 1a varağında iki adet mühür ve
ortada Enįsü’l-Ārifįn yazılıdır. Eserde âyet ve hadisler, Nažm, ŞiǾr, Neŝr gibi
ara başlıklar sürh mürekkeple yazılmıştır. Yazmanın istinsah tarihi ve müstensihi belli değildir.
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

Sonu: El-ĥamdü li’llāhi’l-Meliki’l-Vehhāb Ǿalā mā-hadānā li-ħatmi’l-kitāb
ve’ś-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā men ūtiye’l-ĥikmete’l-bāliġate ve faśle’l-ħiŧāb ve Ǿalā
ālihį ve Ǿıtratihi’ŧ-ŧāhirįne ve’l-aśĥāb.
29. Milli Kütüphane, Türkçe Yazmalar, Nr. 06 HK 2262
210x135, 155x75 mm. ölçülerinde ta‘lik hat ile kaleme alınan nüshanın
her sayfasında 17 satır bulunmaktadır. 26. bâba kadar yazılmış eksik bir yazmadır. Zahriyede çeşitli eser isimleri yazılmıştır. 1a varağındaki sayfa biraz
tahrip olmuş, bazı kelimeler eksik kalmıştır. Sayfanın üzerinde “ǾAzmį Efendi
Raĥmetu’llāhi ǾAleyh” yazmaktadır. İlk varaklarda âyet ve hadisler sürhle yazıl592 Fehmi Edhem Karatay, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu, Topkapı Sarayı Müzesi Yayınları, İstanbul 1961, s. 496-97. Kütüphane kayıtlarında bu yazma için verilen numarada Şem‘î
Şem‘ullah’ın Mesnevî Şerhi vardır. Yaptığımız araştırmalar sonucu bu nüshaya kütüphane kayıtlarına yanlış
işlenmesinden dolayı ulaşılamamıştır.
593 Karatay, age., s. 497.
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mış, diğer varaklarda üzeri siyah mürekkeple çizilmiştir. Eserde konu başlıkları, Nažm, ŞiǾr ve Neŝr gibi başlıklar sürh mürekkeple yazılmıştır.
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

Sonu: Çemen-i memleketde şāħsār-ı übbehet üzere şüküfte vü nümāyān ola.
30. Milli Kütüphane, Türkçe Yazmalar, Nr. 06 Mil Yz A 603
Nesih hatla yazılan nüsha 237 varaktır. 200x140, 150x100 mm. ebatlarındaki yazmanın her sayfasında 17 satır bulunmaktadır. Zahriyenin ilk sayfasında Arapça dua yazılıdır. Diğer varakta da bazı tavsiyelerin yer aldığı fevaid
vardır. Bu sayfada Milli Kütüphane’ye ait bir mühür bulunmaktadır. Ve yine
burada “Kitāb-ı Aħlāķ-ı ǾAzmį” kaydı sayfanın üstünde yazılıdır. Yazmanın
1b varağında “Bi’smi’llāhi’r-Raĥmāni’r-Raĥįm” serlevhası vardır. Bu sayfada
Ahmet Şükrü, Ali Koçak Esen Kütüphanesi yazılı bir mühür vardır. Nüshada konu başlıkları, âyet ve hadisler, Nažm, ŞiǾr, Neŝr gibi ara başlıklar sürh
mürekkeple yazılmıştır. Eserin sonuna müstensih “ecmaǾįnü’l-kelām” ifadesini
ilâve etmiştir.
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

Sonu: El-ĥamdü li’llāhi’l-Meliki’l-Vehhāb Ǿalā mā-hadānā li-ħatmi’l-kitāb
ve’ś-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā men ūtiye’l-ĥikmete’l-bāliġate ve faśle’l-ħiŧāb ve Ǿalā
ālihį ve Ǿıtratihi’ŧ-ŧāhirįne ve’l-aśĥāb.
31. Milli Kütüphane, Türkçe Yazmalar, Nr. 06 Mil Yz A 3895
242x140, 192x80 mm. ebadında 228 varak olan nüshanın her sayfasında
19 satır bulunmaktadır. Koyu kahverengi cildi ve altın sarısı renginde şemsesi
vardır. Zahriyede, “Hāźā Kitābu Terceme-i Aħlāķ-ı Muĥsinį li’l-fāżılı’l-Ǿallāme
ǾAzmį Efendi Raĥimehu’llāh” başlığı vardır. Temellük kaydında “İsteśĥabetü’l-faķįri’l-ĥaķįr ǾÖmer Vaśfį b. Ferhād Ǿafā Ǿanhu’l-Bārį” yazılıdır. Bu kaydın altında “ǾÖmer Vaśfį” yazılı mühür bulunmaktadır. Nesih hatla yazılan
yazmanın 1b-2a varağında sarı renkte cetvel vardır. Diğer varaklarda kırmızı
renkli hatla cetvel çizilmiştir. Nüshada bâb adları, âyet ve hadisler, Nažm,
Neŝr ve ŞiǾr gibi ara başlıklar sürh mürekkeple yazılmıştır.
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Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

Sonu: El-ĥamdü li’llāhi’l-Meliki’l-Vehhāb Ǿalā mā-hadānā li-ħatmi’l-kitāb
ve’ś-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā men ūtiye’l-ĥikmete’l-bāliġate ve faśle’l-ħiŧāb ve Ǿalā
ālihį ve Ǿıtratihi’ŧ-ŧāhirįne ve’l-aśĥāb.
32. Ankara Üniv. DTCF Yazma Eser Ktp., Muzaffer Ozak Kitapları,
Nr. 246 (A2)
276 varak olan bu yazmanın her sayfasında 15 satır bulunmaktadır. Eserin
zahriyesinde “Terceme-i Aħlāķ-ı Muĥsinį Müǿellifi Ĥüseyin VāǾiž Mütercimi
Pîr Meĥmed ǾAzmį” yazmaktadır. Aynı sayfada silinmiş bir mühür de bulunmaktadır. Âharlı kâğıda özenle yazılan bu nüshanın 1b varağı müzehhep olup
“Kitāb-ı Enįsü’l-Ārifįn” serlevhası vardır. Yazmada bölüm isimleri, âyet ve hadisler, Nažm, ŞiǾr ve Neŝr gibi ara başlıklar sürh mürekkeple yazılmıştır. Nesih
hatla yazılan nüshanın her varağında altın sarısı renkte cetvel vardır. Metnin sonunda Sipâhî Mehmed adında birine ait olduğu bilgisi, “Kütübü’l-Ǿabdi’l-faķįr Sipāhį Meĥmed b. el-ĥaķįr” şeklinde aktarılmıştır. Metnin sonunda
nüshanın 1135/1722-23 yılında yazıldığını gösteren bir tarih vardır.
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

Sonu: El-ĥamdü li’llāhi’l-Meliki’l-Vehhāb Ǿalā mā-hadānā li-ħatmi’l-kitāb
ve’ś-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā men ūtiye’l-ĥikmete’l-bāliġate ve faśle’l-ħiŧāb ve Ǿalā
ālihį ve Ǿıtratihi’ŧ-ŧāhirįne ve’l-aśĥāb.
33. Kütahya Vahitpaşa İl Halk Ktp., Nr. 43 Va 1611 (K)
85x75, 140x235 mm. ebadında, 161 varak olan bu yazmanın her sayfasında
23 satır vardır. Nesih hatla kaleme alınan nüshanın zahriyesine Enįsü’l-Ārifįn
başlığı yazılmıştır. Ayrıca Kütahya Vahit Paşa Kütüphanesi’nin yeni ve eski
harflerle mührü vardır. Esere başlamadan “Bi’smi’llāhi’r-Raĥmāni’r-Raĥįm”
ibaresi serlevha olarak yazılmıştır. Yazmada konu başlıkları, âyet ve hadisler
sürh mürekkeple yazılmıştır. Son varakta 1014/1605-06 tarihi not olarak düşülmüştür.
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ
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Sonu: El-ĥamdü li’llāhi’l-Meliki’l-Vehhāb Ǿalā mā-hadānā li-ħatmi’l-kitāb
ve’ś-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā men ūtiye’l-ĥikmete’l-bāliġate ve faśle’l-ħiŧāb ve Ǿalā
ālihį ve Ǿıtratihi’ŧ-ŧāhirįne ve’l-aśĥāb.
34. Diyarbakır İl Halk Ktp., Nr. 21 Hk 893 (D)
208 varak olan yazmanın her sayfasında 19 satır mevcut olup 210x145,
160x100 mm. ebadındadır. Nesih hatla yazılan bu nüshanın 1b varağında
Enįsü’l-Ārifįn başlığı serlevha olarak kaleme alınmıştır. Eserde bâbların isimleri, âyet ve hadisler, Nažm, ŞiǾr ve Neŝr gibi başlıklar sürh mürekkeple yazılmıştır. Her varakta metnin etrafı kırmızı bir cetvelle çizilmiştir. Metnin sonunda temmet kaydı vardır. Burada “Temme rasmü’l-kitāb ĥadi aşera şehri
RebiǾül-evvel sene iŝnān ve ħamsūn ve miǿeti ve elf 1152.” yazılıdır. Bu kayda
göre nüshanın istinsah tarihi 18 Haziran 1739 tarihine tekabül etmektedir.
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

Sonu: El-ĥamdü li’llāhi’l-Meliki’l-Vehhāb Ǿalā mā-hadānā li-ħatmi’l-kitāb
ve’ś-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā men ūtiye’l-ĥikmete’l-bāliġate ve faśle’l-ħiŧāb ve Ǿalā
ālihį ve Ǿıtratihi’ŧ-ŧāhirįne ve’l-aśĥāb.
35. Kastamonu İl Halk Ktp., Nr. 37 HK 1860/1
114 varak olan bu yazma 203x125, 130x63 mm. ebadında olup her varakta 15 satır bulunmaktadır. Ta‘lik hatla yazılan bu nüsha eksiktir. Kırmızı bir
cilde sahip olan yazmanın zahriyesinde bazı Farsça beyitler vardır. Esere başlamadan “Bi’smi’llāhi’r-Raĥmāni’r-Raĥįm” serlevha olarak yazılmıştır. Yazmada
âyet ve hadisler, Nažm, ŞiǾr, Neŝr gibi ara başlıklar sürh mürekkeple yazılmıştır. Âharlı kâğıt kullanılan bu yazmanın son varaklarında renk koyulaşmıştır.
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

Sonu: Belki nebāhat ü şevketini Ħālıķ ve ħalāyıķ yanında ziyāde ider.
Nažm:

ﺒﺴﭘﻬر

ه

כ

א

اي

187

188

İNCELEME - Ahlâk-ı Muhsinî Tercümesi

36. İzmir Milli Kütüphane, Türkçe Yazmalar, Nr. 1514
94 varak olan nüshanın her sayfasında 23 satır vardır. 210x150, 185x105
mm. ebadında sık ve manzum kısımlar yan yana yazılmıştır. Ta‘lik hatla kaleme alınan yazmanın zahriyesinde kütüphane mührü bulunmaktadır. 1b varağında sürhle “Risāle-i Aħlāķ-ı Muĥsinį” başlığı ve onun altında “Bi’smi’llāhi’r-Raĥmāni’r-Raĥįm” serlevhası vardır. Eserde bazı Arapça ibarelerin, âyet
ve hadislerin üstü sürhle çizilmiştir. Bâbların isimleri, Nažm, ŞiǾr, Neŝr gibi
ara başlıklar kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Nüshanın sonunda temmet kaydı
vardır. Bu kayıtta yazmanın 23 Safer 1227 (8 Mart 1812) tarihinde Derviş Ali
isminde bir müstensih tarafından yazıldığı bilgisi mevcuttur.
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

Sonu: El-ĥamdü li’llāhi’l-Meliki’l-Vehhāb Ǿalā mā-hadānā li-ħatmi’l-kitāb
ve’ś-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā men ūtiye’l-ĥikmete’l-bāliġate ve faśle’l-ħiŧāb ve Ǿalā
ālihį ve Ǿıtratihi’ŧ-ŧāhirįne ve’l-aśĥāb.
37. İzmir Milli Kütüphane, Türkçe Yazmalar, Nr. 1739
215x140, 155x80 mm. ebadında, 189 varak olan bu yazmanın her sayfasında 21 satır vardır. Nesih hatla kaleme alınan bu yazmada cildin arkasına ebru yapılmıştır. Zahriyede “Kitāb-ı Mekārim-i Aħlāķ” başlığı olup, silinmiş bir
mühür de mevcuttur. Nüshanın temellük kaydında 1214/1799-1800 yılında
Ali isminde bir zata ait olduğu bilgisi vardır. Ayrıca bu ifadenin altında IV.
Mustafa’nın tahta çıktığı gün not edilmiştir. Yazmada âyet ve hadisler sürhle harekelenmiştir. Bölüm isimleri, Nažm, ŞiǾr ve Neŝr gibi başlıklar kırmızı
mürekkeple yazılmıştır. Her varakta metnin etrafı sürh bir cetvelle çizilmiştir.
Nüshanın müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir.
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ
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Sonu:

Tįġ-ı itmām ile ķazmış üstüne tārįħini
Ĥamdü li’llāh irdi pāyāna Enįsü’l-ǾĀrifįn

38. Yapı Kredi Sermet Çifter Ktp., Nr. Y-0438
126x194, 79x146 mm. ebadında olan bu nüsha 240 varaktır. Ta‘lik hatla
yazılmıştır. Her sayfasında 17 satır bulunmaktadır. Bu esere kütüphanenin
kapalı olmasından dolayı ulaşılamamıştır.594
Yurt Dışı Nüshaları
1. Avusturya Milli Ktp., Türkçe Yazmalar, Mxt. 391 (A)
Enîsü’l-Ârifîn’in tespit edilebilen en eski nüshasıdır. Eserin yazımından
yaklaşık üç yıl sonra 977/1569 yılında kaleme alınmıştır. 204x127 mm. ebadında olan yazmanın her sayfasında 17 satır bulunmaktadır. Ta‘lik hatla kaleme alınan nüsha 208 varaktır. Koyu kırmızı renkteki ciltte altın sarısı renginde şemse, salbek, cetvel ve köşebentler vardır. Miklebde şemse, cetvel ve
tiğ olup, bunlar altın sarısı rengindedir. Cildin iç kısmında Mixt. 391 yazılı
kâğıt vardır. İlk zahriyede “Yā kebikeç” yazısı, diğer sayfada Osman isimli bir
zata ait temellük kaydı vardır. Bu bilginin altında, içinde “Oŝmān” yazan bir
mühür bulunmaktadır. Eserin 1a varağında kırmızı hatla “Enįsü’l-ǾĀrifįn ve
Terceme-i Müǿellifeş” başlığı altında Hasan Çelebi tezkiresinden Azmî’ye ait
bilgiler aktarılmıştır, ayrıca “Ġalaŧ-ı Nüvişte Şod” başlığı altında Nev‘izâde
Atâî hakkında bilgiler verilmiştir. Aynı sayfada, nüshanın İbrahim adında bir
zata ait olduğunu gösteren 1195/1780-81 tarihli temellük kaydı vardır. Burada sayfa altında içinde “Oŝmān” yazılı bir önceki mührün aynısı bulunmaktadır. Âharlı kâğıda özenle yazılmış olan nüshanın ilk varağı oldukça müzehhep
olup, “Terceme-i Aħlāķ-ı Muĥsinį” yazılı serlevha vardır. Metnin etrafı koyu
altın sarısı cetvelle çevrilmiştir. Âyet ve hadisler, Arapça ve Farsça ibarelerin
yazımında kırmızı, mor, mavi, altın sarısı mürekkepler seçilmiştir. Bâbların
isimleri, Nažm, ŞiǾr ve Neŝr gibi ara başlıklar kırmızı mürekkeple yazılmıştır.
Metnin sonundaki ferağ kaydında nüshanın 977 yılının Rebîülevvel ayının ilk
günlerinde, yani 1569 yılının Ağustos ayında yazıldığı bilgisi bulunmaktadır.
Burada “VaķaǾa’l-ferāġ min taĥrįrihį fį evāǿili evveli’r-rebiǾayn sene sebǾa ve
sebǾįn ve tisǾa miye.” yazmaktadır.
594 Bk. http://193.254.228.71/Yordam.htm (erişim tarihi 05.03.2016).
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Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

Sonu: El-ĥamdü li’llāhi’l-Meliki’l-Vehhāb Ǿalā mā-hadānā li-ħatmi’l-kitāb
ve’ś-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā men ūtiye’l-ĥikmete’l-bāliġate ve faśle’l-ħiŧāb ve Ǿalā
ālihį ve Ǿıtratihi’ŧ-ŧāhirįne ve’l-aśĥāb.595
2. Mısır Milli Ktp., Türkçe Yazmalar, Tasavvuf-ı Türkî Nr. 24 (M)
985/1577-78 yılında kaleme alınan nüsha 175 varaktır. Her sayfada 15
satır bulunmaktadır. 110x180 mm. ebadında nesih hatla yazılmıştır.596 Yazmanın ilk varağı müzehhep olup her sayfada cetvel vardır. Eserin zahriyesinde
“Enįsü’l-ǾĀrifįn ǾAzmįzāde” yazılmıştır. Ayrıca zahriyede bir silinmiş mühür ve
temellük kaydı vardır. Yazmanın sonunda yazım yılı “Fį evāħiri Śaferü’l-ħayr
sene ĥams ve ŝemānįn ve tisǾamiǿye” (Safer 985/Nisan1577) şeklinde belirtilmiştir.
Başı:

Minnet Allāh’a kim Odur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ

Sonu: El-ĥamdü li’llāhi’l-Meliki’l-Vehhāb Ǿalā mā-hadānā li-ħatmi’l-kitāb
ve’ś-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā men ūtiye’l-ĥikmete’l-bāliġate ve faśle’l-ħiŧāb ve Ǿalā
ālihį ve Ǿıtratihi’ŧ-ŧāhirįne ve’l-aśĥāb.
3. Mısır Milli Ktp., Türkçe Yazmalar, Ahlâk-ı Türkî Talat Nr. 5
Bu nüsha 14 Şaban 1019/1 Kasım 1610 tarihinde Receb b. Ahmed isimli
bir müstensih tarafından yazılmıştır. 197 varak olan yazmanın her sayfasında
19 satır vardır. Nüsha 120x205 mm. ebadında olup ta‘lik hatla yazılmıştır.597
4. Mısır Milli Ktp., Türkçe Yazmalar, Tasavvuf-ı Türkî Nr. 29
1026 yılının Zilhicce ayında (Aralık 1617) yazımı tamamlanan nüsha 154
varak olup her sayfada 25 satır mevcuttur. Yazma 135x195 mm. ebadında
ta‘lik hatla kaleme alınmıştır.598

595 Ayrıca bk. Flügel, Die Arabischen, Persischen und Türkishen Handschriften der Kaiserlich-Königlichen Bibliotek zu Wien, III, Wien, 1867, s. 308.
596 Mısır Millî Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu, I, 1987, s. 56
597 Mısır Millî Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu, I, 1987, s. 56
598 Mısır Millî Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu, I, 1987, s. 56

Enîsü’l-Ârifîn

5. Mısır Milli Ktp., Türkçe Yazmalar, Ahlâk-ı Türkî Talat Nr. 19
135x208 mm. ebadında 167 varak olan yazmanın her sayfasında 23-24
satır bulunmaktadır. Nüsha nesih hatla yazılmıştır.599
6. Mısır Hidiv Ktp. Türkçe Yazmaları, İlmü’t-Tasavvuf-ı Türkî, Nr.
8562.600
7. Mısır Hidiv Ktp. Türkçe Yazmaları, İlmü’t-Tasavvuf-ı Türkî, Nr.
8567601
8. Bibliotheque Nationale Paris, Decourdemanche602
9. K. K Orientalishen Akademie zu Wien603
10. Herzoglichen Bibliotek zu Gotha604
11. K. Hof und Staatsbibliotek in München605
12. Biblioteca Vaticana, Vat. Turco 348606
13. Staatsbibliothek Marburg, Ms.or.oct. 3402607
14. The British Library, Or. 6316608
15. The British Library, Or. 7277609
16. Bodleian Library (İngiltere), MS. Turk: e. 12610
17. Staatsbibliothek Berlin, Hs.or.oct. 880611

599 Mısır Millî Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu, I, 1987, s. 56
600 Alî Hilmî el-Dağıstânî, Fihristü’l-Kütübi’t-Türkiyye el-Mevcūdetü bi’l-Kütübhâneti’l-Hidviyye, Matbaatü’l-Osmâniyye, Kahire 1306, s. 30.
601 Dağıstânî, age., s. 30.
602 Bk. Edgard Blochet, Catalogue des Manuscrits Turcs de la Bibliotheque Nationale, II, 1933 Paris, s. 236.
603 Albrecht Krafft, Die Arabischen, Persischen und Turkichen Handschrifte der K. K Orientalishen Akademie zu
Wien, Wien, 1842, Nr. CDLXXXVIII, s. 187.
604 Dr. Wilhem Pertsch, Die Orientalischen Handschiften der Herzoglichen Bibliotek zu Gotha, Zweiter Theil: Die
Türkischen Handschrifen, Wien, 1864, s. 93.
605 Joseph Aumer, Verzeichnis der Orientalischen Handschriften in der K. Hof und Staatsbibliotek in München,
Müchen 1875, s. 17.
606 Ettore Rossi, Elenco Dei Manoscritti Turchi Della Biblioteca Vaticana, Vatikan 1953, s. 283.
607 Manfred Götz, Verzeichnis der Orientalischen Handschriften in Deutschland, Band XIII, 2, Türkische Handschriften, Wiesbaden 1968, 182.
608 Bk. https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=88447.
609 Bk. https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=88548.
610 Bk. https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=97217.
611 Bk. https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=104015.
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Nüshaların Değerlendirilmesi ve Şeceresi
Tarihî bir metnin neşri üzerine yapılacak çalışmada öncelikle müellifin kaleminden çıkan nüshaya ulaşılmaya çalışılır. Eğer müellif nüshasının var olduğu net bir şekilde biliniyorsa bu yazma esas alınarak metin kurulur. Müellif
hattı bulunamayan eserlerin mevcut olan nüshaları tespit edilir. Bir eserin tek
nüshası varsa metin bu yazmadan oluşturulur. Eğer eserin birden çok nüshası
varsa müellifin kaleminden çıkan nüshaya en yakın olduğu düşünülen yazmalar esas alınarak tenkitli metin kurulur. Tenkitli metin birden fazla nüshası
bulunan eserin basım şeklidir. Buradaki temel amaç, müellifin kaleminden
çıkan metne en yakın nüshayı oluşturmaktır.612
Müellif hattı olmayan ve nüshaları fazla olan eserlerde esas alınacak nüshaları belirlemede bazı hususlar önemlidir. Öncelikle eserin bütün yazmaları
elde edilmeye çalışılır, daha sonra nüshalar arasında benzerlik-farklılık, eksiklik-fazlalık ve nüshalarda bulunan bilgiler gibi hususlara dayanılarak şecere kurulur. Yapılan bu şecerede kolbaşları tenkitli metne dâhil edilir.
Enîsü’l-Ârifîn’in nüshaları üzerine yapılan kütüphane ve katalog taraması
sonucunda 38’i yurt içinde ve 17’si yurt dışında olmak üzere toplam 55 nüsha tespit edildi. Yurt içinde kütüphane şartlarından kaynaklanan nedenlerden
dolayı iki nüshaya ulaşılamamış; yurt dışında da eserin Avusturya ve Mısır’da
bulunan ve istinsah tarihi belli olan iki nüshasına ulaşılabilmiştir. Bu şekilde
Enîsü’l-Ârifîn’in toplam 38 nüshası görülmüştür. Bu nüshalar arasında ve ulaşamadığımız yazmaların katalog bilgileri dâhilinde eserin müellif hattı bulunamamıştır. Bundan dolayı müellif hattına en yakın nüshayı elde etmek için
tenkitli metin hazırlanması gerekmiştir. Tarafımızdan görülen 38 nüshanın
belirli yerleri, özellikle başından ve sonundan örnek bölümler okunmuş, yazmalar arasında birleştirici ve ayırt edici özellikler tespit edilerek tenkitli metne
esas alınacak olan nüshalar tespit edilmeye çalışılmıştır. Nüshaların gruplandırılmasında imla özellikleri, kelime tercihleri, ortak yanlışlar ve eksik kısımlar
etkili olmuştur.

612 Selami Ece, Klasik Türk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri I-II, Eser Basım Yayın Dağıtım Matbaacılık, Erzurum 2015, s. 711; Fatih Köksal, Eski Türk Edebiyatında Tenkit ve Teori, Kesit Yayınları, İstanbul 2012,
s. 17-18. Ayrıca bk. Ahmet Ateş, “Metin Tenkidi Hakkında (Dasitân-ı Tevârih-i Âl-i Osman Münasebetiyle), Türkiyat Mecmuası, c. VII-VIII, 1942, s. 253-267; Yusuf Ziya Kavakçı, İslâm Araştırmalarında Usûl,
Emel Matbaacılık, Ankara 1976.
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Müellif hattının olmaması ve nüsha sayısının bir hayli fazla olması şecere
oluşturma ve tenkitli metne esas alınacak nüshaların tespitini zorlaştırmıştır.
Eserin mensur bir metin olması nüsha seçimini daha da güçleştirmiştir. Yazmalar detaylı bir şekilde ele alındığında birkaç nüshanın eksik olduğu, diğerlerinin tam olduğu görülmüştür. Enîsü’l-Ârifîn’in birçok yazması özenle kaleme
alınmıştır. Şecerenin teşekkülünde esas ayırt edici özellik kelime benzerlikleri ve farklılıklarıdır. Mensur metindeki bu durum şecerenin kurulmasındaki
kriterlerin azalmasına neden olmuştur. Öncelikle Enîsü’l-Ârifîn nüshaları arasında fazla bir fark yoktur. Bazı kelime farklılıklarının dışında Nesr, Nazm,
Şi‘r, Beyt, Kıt’a gibi ara başlıklarda değişkenlik vardır. Bu farklılıkların esas
kaynağı kanaatimizce müstensihlerin tercihidir. Bütün bu nedenler ve şecerenin teşekkülünde yukarıda bahsedilen hususlar çerçevesinde metnin Avusturya
Milli Kütüphanesi (A), Süleymaniye Kütüphanesi, Pertevniyal, Nr. 474 (P),
Hacı Mahmud, Nr. 1720 (H) ve Şehid Ali Paşa, Nr. 1531 (Ş) nüshaları öne
çıkmaktadır.
Enîsü’l-Ârifîn’in tespit edebildiğimiz en eski nüshası Avusturya Milli Kütüphanesi’nde yer alan yazmadır. Bu nüsha eserin yazımından üç yıl sonra
977/1569 yılında özenle yazılmıştır. Müellifin giriş bölümünde bahsettiği bazı kelimelerin anlamları derkenarda not edilmiştir. Bazı nüshalarda bu husus
müstensihler tarafından görmezden gelinmiştir. A nüshası metin olarak tam ve
çoğunlukla P ve H nüshasına yakın bir görünüm vermekle beraber bazı farklılıklar arz eder. Örneğin, A metninde bir yerde geçen “źikr-i cemįl” tamlaması
diğer üç nüshada “fi’l-i cemįl”; “beyninde” kelimesi diğer yazmalarda “yanında”; “meveddet” sözcüğü üç nüshada “maĥabbet” şeklindedir. Diğer yazmalarda bir husus için kullanılan “mādiĥa ħıŧāb-ı Ǿitāb-āmįzle” ifadesi A’da bulunmamaktadır. Bu gibi farklılık ve eksikliklere tenkitli metinde rastlanılmaktadır.
Ayrıca bazı beyitlerin az da olsa bu nüshada yer almadığı görülmektedir.
Tenkitli metne dâhil ettiğimiz diğer nüsha da Süleymaniye Kütüphanesi,
Pertevniyal, Nr. 474 numarada kayıtlı yazmadır. Eserin yazımından altı yıl
sonra 980/1572 tarihinde özenle yazılmış bir nüshadır. Müellif henüz hayattayken ve eserin yazımından bu kadar kısa bir süre içinde çoğaltılan A ve P
nüshalarının olması bu yazmaları ayrıca önemli kılmıştır. P nüshası yurt içindeki en eski tarihli yazmadır. Müstensih tarafından oldukça özenle yazılan bu
nüshada herhangi bir eksik bölüm söz konusu değildir. P nüshasında “Nesr”
ara başlığı ilk varaklarda pek yazılmamış özellikle sonlara doğru yer almıştır.
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Müellifin bahsettiği kelime izahları ve notlar bu nüshanın derkenarında yazılıdır. Bazı kelimelerin harekelendiği bu yazmada cüz’i sözcük farklılıkları tespit
edilmiştir. Özellikle “ser-firāz” kelimesinde diğer nüshalarda “ser-efrāz” yazımı
tercih edilmiştir. Bâbların isimlerindeki üçüncü ifadesi için “süvüm” kelimesi tercih edilirken diğer nüshalarda “siyüm” şeklinde yazılmıştır. Bu nüshada
özellikle metnin sonlarına doğru fazla olmamakla beraber diğer nüshalardan
farklı kelime tercihleri olduğu görülmüştür. Örneğin metnin bir yerinde A,
H ve Ş nüshalarında geçen “eyledi” kelimesi yerine P’de “itdi”; üç nüshada
“dir” olan sözcük P’de “buyurur” şeklindendir. A, H ve Ş’de ittifaken yer
alan “Ĥakįm-i İlāhį Eflāŧūn dir: Muśāĥib-i śāliĥ kişinüñ nefsinden rāciĥdür,
zįrā nefs hemvāre emmāre-i bi’s-sūǿdur; ammā aħ-ı śāliĥ delįl-i ħayr ve vesįle-i
menāciĥdür.” cümlesi P nüshasında yer almaz. Yine bazı beyitlerin yalnızca bu
nüshada yer aldığı görülmüştür.
Eserin Ş nüshası kendi içerisinde birlik sağlayan tam bir nüshadır. Bu yazmada bazı kelime farklılıkları görülmüş, tercihlerinde bazen tek kaldığı olmuştur. Bu nüshada derkenar notları diğer iki nüshaya göre daha fazladır.
Bu nüshada diğerlerinden farklı olarak fihrist bölümünde bâbların numaraları
rakamla gösterilmiştir. Ş nüshası ile diğer yazmalar arasında fazla bir kelime
farkı bulunmamaktadır. Örneğin, metnin başlarında geçen, üç nüshada ittifaken tercih edilen “bülbül” yerine bu yazmada “andelib” kelimesi seçilmiştir.
“Sebeb-i Te’lif-i Kitâb” başlığı bu nüshada “Sebeb-i Te’lif” olarak yazılmıştır.
Başka bir yerde diğer nüshalarda tercih edilen “feyeżān” kelimesi yerine burada “feyeżān ü cereyān” A, P ve H’de geçen “eyyām-ı devletine” tamlaması
yerine “rūzgār-ı ferħunde-āŝārına” yazılmıştır. Metnin çok az bir kısmında görülen bu farklılıklar, bu nüshayı diğerlerinden ayırmaktadır. Metinde eserin
sonlarına doğru A ve H nüshalarıyla ittifak edilen yerler fazladır.
Eserin H nüshası ilk doksan varağa kadar diğer nüshalara göre bazı kelimelerde farklılık göstermiş ve bu yazmaya bazı bölümlerde ilâveler yapıldığı görülmüştür. İlk doksan varak müellif hattı bir nüshadan çoğaltılmış görünümü
vermemektedir. Bu yazmayı önemli kılan 90a varağından sonra derkenardaki, “Bu kitāb bundan āħire varınca muśannif raĥimehu’llāhuñ ĥaŧŧından naķl
olınmışdur.” ifadesidir. Geriye kalan 143 varağın müellif hattından çoğaltıldığı anlaşılmaktadır. Tenkitli metinde görüleceği üzre bundan sonra bu nüsha
ile diğer yazmalar arasındaki farklılıklar oldukça azalmıştır. Bu nüsha hem başında farklılıklar olması hem de böyle bir notun düşürülmesi nedeniyle tenkitli
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metne dâhil edildi. Bu nüshada eksik kelime ve beyitlerin sayısı diğerlerine
nazaran daha fazladır. Meselâ üç yazmada ortak olan “penbe-i śubĥ” tamlaması yerine burada “ebr ile”, “eyleyene” kelimesi yerine “idene” şekli tercih
edilmiştir. Diğer nüshalarda olmayan “MıśraǾ  ”כ ا אن د در ره د א ﭘﺮدهibaresi
bu nüshada yer almaktadır. Bu tarz örnekler tenkitli metinde görülmektedir.
A, P ve Ş nüshalarında derkenardaki bilgilerin müellifin hattından alındığını gösteren
işareti notların altına konulmuştur. Bu üç nüsha müellif hattından çoğaltılmış veya müellif hattından kopya edilen bir nüshadan istinsah
edilmiştir. Biz ilk seçeneğin daha doğru olacağı kanaatindeyiz. Bundan dolayı
nüshalarda yukarıdaki işaretin olduğu notlar derkenar olarak metne alınmıştır.
Müellif hattı olmayan eserlerde bir nüshanın istinsah kaydı belirtilmemişse, müellifin elinden çıktığına dair bir bilgi yoksa, müellif hattından çoğaltılmamışsa ve şecerede kolbaşı olacak bir nüsha değilse bu yazmaları şecereye
yerleştirmek varsayımdan ibaret olur. Bundan dolayı yapılan şecerede istinsah
tarihi belli olmayan nüshalara yer verilmemiştir.
Şecerede dört kolbaşı tespit edilmiştir. H nüshasının ilk doksan varağı ayrı
bir koldan gelmektedir. A nüshasından geldiğini tahmin ettiğimiz ve yıl olarak birbirine yakın olan E nüshasındaki ve H3 nüshasındaki tercihlerden bu
yazmaların aynı koldan geldiği anlaşılmaktadır. Ayrıca eserin eski nüshaları
arasında yer alan E nüshası ile İ ve İ2 yazmaları ortak özellikler barındırmaktadır. Bundan dolayı onların bu gruptan geldiği kanaatindeyiz. N, K ve H2
yazmalarında özellikle de N nüshasındaki tercihler ile P’nin müstakil kaldığı
kelime seçimlerinde benzerlik vardır. A ve P nüshasındaki özellikleri barındıran bir nüshadan daha sonraları çoğaltılan A2 ve D nüshaları bu iki koldan
geldiği izlenimini vermektedir. Ş nüshasından gelen İ3 ve İ4 nüshalarında bu
gruptan gelen ortak tercihler bulunmaktadır.
Konunun başında bahsedildiği gibi nüshaları özenle yazılan ve yaklaşık üç
asır boyunca çoğaltılan Enîsü’l-Ârifîn’in yazmalarında ciddi farklılıklar yoktur.
Bu husus şecere yapımını zorlaştırmıştır. Bazı eksik mısra ve beyitler, cüz’i
atlamalar, kelime tercihleri ve nüshalardaki bilgiler şecereyi oluştururken göz
önünde bulundurulan ana etkenlerdir. Diğer nüshaların şecereye dâhil edilmemesinde nüsha sayısının fazla olması ve şeceredeki tahminî yerlerin âfâkî
olacağı düşüncesi etkili olmuştur. Yapılan bu değerlendirmelere göre nüshaların şeceresi şu şekildedir:
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Nüsha Farklarının Gösterilmesinde Esas Alınan Usûl
Enîsü’l-Ârifîn’in tenkitli metni dört nüshadan oluşturulmuştur. Metin
takibi için kullanılan nüshaların kısaltmaları metin içerisinde [P 1b] [Ş 3a]
[H 4b] [A 5a] şeklinde gösterilmiştir. Bu nüshalar arasındaki farklar dipnotta
belirtilmiştir. A, P, H ve Ş nüshaları arasındaki farklar gösterilirken şu hususlara dikkat edilmiştir:
Nüshalardaki Farklılıklar
Metin tesisinde kullanılan yazma eserler müellif nüshasına yakın zamanda
istinsah edildikleri ve vasıfları itibariyle ayrı özelliklere sahip oldukları için bir
yazmayı esas alma yöntemi seçilmedi. Yazarın kaleminden çıkan nüshaya daha
uygun olduğu düşünülen varyantlar metinde, diğerleri ise dipnotta gösterildi.
Esas olduğu düşünülen varyantlar dipnotta ilk sırada verilmiş, tercih edilmeyen farklılıklar aynı dipnotta iki nokta (:) işaretinden sonra yazılmış ve ait
olduğu nüshalar belirtilmiştir.
Örneğin, “Biri oldur ki müşāreket menzil ü ħānede ola.” ifadesinde menzil
kelimesine üç nüshada ittifak edilmiş, bir nüshada başka bir kelime seçilmiştir.
Bu durum dipnotta şu şekilde gösterilmiştir: “menzil A, P, H: nüzl Ş.”
Diğer bir örnekte dört nüshadan ikisinin ittifak ettiği, “Memālik-i İslāmiyyenüñ baǾżında bir zamānda ŧūfān-ı Ǿažįm vāķiǾ olup... ” ifadesinde “ŧūfān-ı
Ǿažįm” tamlaması metne alınmış ve bu husus şu şekilde gösterilmiştir: “ŧūfān-ı
Ǿažįm H, Ş: ŧūfān A, P.”
Bir nüshada olup diğer nüshada veya nüshalarda olmayan kelime ve ifadelerde, söz konusu ibare metne alınmış, o ibarenin eksik olduğu nüshalar
dipnotta gösterilmiştir. Eksik olan husus (-) işareti ile ifade edilmiştir.
Örneğin, “Ve şükr-i fermān-fermāyį ve ĥükūmet-i fermān-berlerüñ
ĥaķķ-ı ħiźmetini riǾāyetdür.” cümlesi A, P ve H nüshalarında olup Ş nüshasında yer almamaktadır. Üç nüshada geçen bu ifade metne alınmış
Ş nüshasında olmadığı dipnotta şu şekilde gösterilmiştir: “Ve şükr-i fermān-fermāyį ve ĥükūmet-i fermān-berlerüñ ĥaķķ-ı ħiźmetini riǾāyetdür
A, P, H: -Ş.”
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Derkenar Notları
Enîsü’l-Ârifîn’de birçok yerde metne dâhil olmayan izahları kapsayan derkenarlar bulunmaktadır. Bu derkenarlarda daha çok Arapça ve Farsça arkaik sayılacak kelimeler izah edilir. Azmî, eserinin “Sebeb-i Te’lif” bölümünde,
“... Ve kelimāt-ı vaĥşiyyeden teĥāşį ve tenāfür-i ĥurūfdan teneffür idüp kütüb-i luġate muĥtāc olur, elfāž-ı ǾArabiyye-i ġarįbeden iġtirāb u ictināb eyledüm ve cā-be-cā ki żarūret-i đurūb-ı emŝāl içün irtikāb eyledüm, anuñ gibileri
daħi terceme ile kenārına işāret ķıldum.”613 demektedir. Okuyucuların lugate
bakmalarını gerektirecek kelimelerin anlamlarını kenarda not eden müellif,
bazı derkenarlarda tarihî bilgiler de vermiştir. Nüshalarda bulunan derkenarlar, ilgili kelimeden sonra dipnotta yazılmıştır. Bu şekilde metnin insicamının
bozulmaması amaçlanmıştır. H nüshasında derkenar çok az bulunmaktadır.
Diğer üç nüshada ortak olan veya farklı ve eksik olan derkenarlar vardır. Bundan dolayı derkenarlar dipnotta verildikten sonra hangi nüshada geçiyorsa o
yazmanın kısaltması yazılmıştır.
Örneğin, metinde geçen ve lugatteki ilk anlamı değil de diğer manası kullanılan kabûl kelimesini yazar kenarda izah etmiştir. Ş nüshasında geçen bu
not kelimenin hemen sonunda dipnotta verilmiş ve “Der-kenār: Ķabūl bād-ı
śabā maǾnāsına. Ş.” şeklinde gösterilmiştir.
Yazar çoğu zaman kelimelerin okunuşunu da tarif eder. P ve Ş’de bulunan
fakat A nüshasında cüz’i bir farklılıkla yer alan müzcat kelimesi hakkındaki
not, “Der-kenār: Müzcāt, żamm-ı mįm ve sükūn-ı zāyıla ķalįl dimekdür. P, Ş:
Müzcāt, żamm-ı mįm ve sükūn-ı zāyıla sermāye-i ķalįl dimekdür. A.” şeklinde
gösterilmiştir.
Nüshalarda bulunan kelimeden ziyade genel bilgi verilen derkenarlar kıssa
anlatılmadan “Hikâyet” başlığından sonra dipnotta gösterilmiştir. Örneğin
İsmâil-i Sâmânî’nin bir kıssası “Hikâyet” başlığı altında metinde verilir. Bu
hikâyenin olduğu sayfada Sâmânîler hakkında derkenarda notlar bulunmaktadır. Bu bilginin konudan önce öğrenilmesinde fayda olacağı düşünüldüğü
için “Hikâyet” başlığından sonra dipnotta gösterilmiştir.
“Ĥikāyet: İsmāǾįl-i Sāmānį -ki pādişāh-ı Ħorāsān ve sulŧān-ı bā-sāmāndı- bir
gün bir Ǿālim bir mühimm içün dergāh-ı saǾādet-i destgāhına varur.”
613 Enîsü’l-Ârifîn, vr. P 6b.
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“Der-kenār: Mülūk-i Sāmānį -ki ŧoķuz kimesnedür- Ǿadl ü dįn ü diyānetle mevśūflar idi ve Māverāǿünnehr’e ve Ħorāsān’a mālik olmışdı ve devletleri
Sulŧān Maĥmūd Sübük Tigin devletinde munķarıż olmışdur. Ve müddet-i
salŧanatları tārįħ-i hicretüñ iki yüz seksen yedisinden üçyüz seksen ŧoķuzuna
varıncadur. P, Ş.”
Tenkitli Metnin Kurulmasında Esas Alınan Usûl
Klasik Türk edebiyatı alanında genellikle Arap harfli bir metin neşredilecekse transkripsiyon ya da çeviriyazı olarak adlandırılan sistemin kullanılması
ilmî bir kaide olmuştur. Transkripsiyonun hangi usûl ve esaslara göre yapılması, çeviriyazıda Arapça-Farsça birleşik kelime, edat, ön ek ve son eklerin
yazımı ile terkiplerin nasıl gösterilmesi gerektiği hakkında muhtelif görüşler
ileri sürülmüştür.614

614 Bk. İsmail Ünver, “Çeviriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler”, Türkoloji Dergisi, c. XI, sy. 1, Ankara
1993, s. 51-89; İsmail Ünver, “Arap Harfli Türkçe Metinlerin Çevirisinde Karşılaşılan Yanlışlar” (Bu makale
I. Eski Türk Edebiyatı Kollogyumu’nda -17-18 Ocak 1992 İlesam, Ankara- tebliğ olarak sunulmuştur.);
İsmail Ünver, “Eski Türk Edebiyatıyla İlgili Sorunlarımız”, Türk Dili, sy. 500, s. 118-126; Tunca Kortantamer, “Genç Edebiyat Araştırmacısının Yanlışları”, Türklük Araştırmaları Dergisi, Marmara Üni. Fen-Edebiyat Fak. Yayını, İstanbul 1993, c. VII, s. 253-267; Ahmet Ateş, “Metin Tenkidi Hakkında (Dasitân-ı
Tevârih-i Âl-i Osman Münasebetiyle)”, Türkiyat Mecmuası, c. VII-VIII, 1942, s. 253-267; Osman Horata,
“Klâsik Edebiyatımıza Ait Metinlerin Neşrinde Karşılaşılan İmlâ ile İlgili Bazı Problemler” (Bu makale
I. Eski Türk Edebiyatı Kollogyumu’nda -17-18 Ocak 1992 İlesam, Ankara- tebliğ olarak sunulmuştur.);
Adnan İnce, “Tenkitli Metin Kurmada Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri” (Bu makale I. Eski
Türk Edebiyatı Kollogyumu’nda -17-18 Ocak 1992 İlesam, Ankara- tebliğ olarak sunulmuştur.); Ziya
Avşar, “Tenkitli Metin Neşrinde İmla Sorunu Üzerine Yeni Düşünce ve Öneriler”, Turkish Studies, Volume
3/6, Fall 2008, s. 75-111; Zeynep Korkmaz, “Eski Osmanlı Kaynaklarının Yayınında Transkripsiyonla
İlgili Değerlendirmeler”, Türkoloji Dergisi, c. VIII, 1979, s. 67-78; Mertol Tulum, “Filolojik Çalışma ve
Eski Metinlerin Neşri Üzerine Görüş ve Tenkitler”, Türk Dünyası Araştırmaları, Aralık 1983, s. 175-228;
Mehmet Çavuşoğlu, “Bir Divan Neşri Üzerine Notlar”, Erdem, c. I, sy. 3, Eylül 1985, s. 801-824; Atabey
Kılıç, “Günümüzde Metin Neşri ve Problemleri Üzerine Düşünceler”, GÜ Kırşehir Eğitim Fak. Dergisi, Nr.
1, Kırşehir 2004, s. 331-345; Ahmet Tanyıldız, “Süreli Yayınlar Bağlamında Bazı Çeviriyazı Sorunları”,
Turkish Studies, Volume 2/3, Summer 2007, s. 526-534; Yusuf Ziya Kavakçı, İslâm Araştırmalarında Usûl,
Emel Matbaacılık, Ankara 1976; Mertol Tulum, Tarihî Metin Çalışmalarında Usûl (Menâkıbü’l-Kudsiyye
Üzerine Bir Deneme), Deniz Kitabevi, İstanbul 2000; M. Ali Tanyeri, Divanlar Üstüne Eleştiriler, Turkuaz
Yayınları, İstanbul 2005; Gotthelf Bergstrasser, Metin Tenkidi ve Yazma Metinleri Yayınlama İlkeleri, haz.
Muhammed Hamdî el-Bekrî, çev. Eyyüp Tanrıverdi, Kitabevi Yay., İstanbul 2011; Salahattin Polat, Metin
Tenkidi, Marmara Üni. İlâhiyat Fak. Yayınları, İstanbul 2010 vb. Ayrıca Erciyes Üniversitesi’nde düzenlenen II. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu’nda (Prof. Dr. İsmail Ünver Adına, Kayseri, 15-16 Mayıs
2008) imlâ ve metin neşri konularında pek çok tebliğ sunulmuş ve bu tebliğler yayımlanmıştır: Turkish
Studies (Prof. Dr. İsmail Ünver Adına), Volume 3/6, Fall 2008; Paul Maas, Barbara Bordaejo, Jan Just Witkam, Stemmatik-Tenkitli Metin Neşrinde Soy-Ağacı Yaklaşımı, der. Murteza Bedir, Küre Yayınları, İstanbul
2011.
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Arap harfli metinlerin ilmî neşri hususunda en çok kabul gören görüşler,
İsmail Ünver’in çeviriyazı konusunda yazdığı makalede dile getirdiği görüşleridir.615 Burada yazar tarafından görülen tutarsızlıklar izah edilmiş ve yeni
tekliflerde bulunulmuştur. Biz de bu çalışmamızda genel bir kaide olması için
İsmail Ünver’in tekliflerine bağlı kaldık. Bu görüşler ilgili yazıda yer aldığı için
burada sıralanmadı.
Metin teşekkülünde metnin daha iyi anlaşılabilmesi için noktalama işaretleri kullanılmıştır. Eserde geçen âyet ve hadisler transkribe edilmemiş, Arap
harfleriyle metindeki bölüme yazılmıştır. Âyet ve hadislerin Türkçe karşılıkları
ibarenin hemen sonunda dipnot düşülerek gösterilmiştir. Âyet mealleri yazıldıktan sonra sûrenin adı, numarası ve hangi âyet olduğu gösterilmiştir:
“Allah’ın rahmetinin eserlerine bir bak.” Rûm, 30/50.
Hadisler için de aynı usûl kullanılmış, önce hadisin anlamı verilmiş, yanında da kaynağı gösterilmiştir:
“Rabbim beni edeplendirdi, ne de güzel edeplendirdi.” (el-Münâvî, Feyzü’l
Kadîr, 1/310.)
“Harp hiledir.” (Buhârî, “Cihâd”, 156; Tirmizî, “Kitâb-ı Cihâd”, 5; İbn
Mâce, “Cihâd”, 28.)
Metinde geçen Arapça-Farsça ibare, cümle ve şiirler tenkitli metinde Arap
harfleriyle yazılmıştır. Bu ibarelerin Türkçe karşılıkları ifadenin bitiminden
hemen sonra dipnotta verilmiştir. Metin içerisinde geçen, dua anlamında sıkça
kullanılan, “śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem, śalla’llāhu Ǿaleyhi ve ālihi ve śaĥbihi
ecmaǾįn” gibi bilinen ifadeler transkribe edilmiştir.
Enîsü’l-Ârifîn’de geçen manzumelerde vezin gereği yapılan aruz uygulamaları kelimenin üzerinde gösterilmiş ve bu şekilde yazılmıştır. Örneğin, aşağıdaki beyitte vezin gereği “kįse” kelimesi “kise” olarak yazılmış aruz kaidesi bu
şekilde gösterilmiştir:
ǾĀrif iseñ yerine ħarc idegör
ǾÖmr naķdini gitmeden kiseye
Dört nüshadan tenkitli metin kurulduğundan burada satır numarası verilmemiştir. Bazı durumlarda âyet, hadis, Arapça ve Farsça ibareler bir varakta
615 Ünver, agm., s. 51-89.
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bitmeyip diğerinde devam ettiğinden varak numaraları bu ibarelerin sonuna
konulmuştur. Aynı durum bazı tamlamalarda da söz konusu olmuştur.
Enîsü’l-Ârifîn’in çoğu nüshasında manzumeler bittikten sonra nesir bölümüne geçişte yazılan “Neŝr” ara başlığının yazımında nüshalar arasında bir
birlik yoktur. Ş nüshasında düzenli, A nüshasında ara sıra, P nüshasında metnin sonuna doğru düzenli yazılan “Neŝr” ara başlığı, bir birlik olması için
daima yazılmıştır. Bu kelimenin nüshalarda yazılmamasında müstensihlerin
tasarrufunun etkili olduğu görülmüştür.
Metinde manzumelere geçişte yazılan “Beyt, ŞiǾr, Nažm, ĶıŧǾa” gibi başlıkların yazımında da nüshalar arasında tam bir birlik yoktur. Nüshaların kendi
içinde de bu başlıkların kullanımında herhangi bir birlik bulunmamaktadır.
Enîsü’l-Ârifîn’de metin içerisinde âyet, hadis, Arapça ve Farsça ibarelerin tercümesi verildiğinden dipnot sayısı oldukça fazladır. Bu farklılıklar metnin esasını
değiştirmediğinden dipnotların metnin önüne geçmesine engel olmak için bu
başlıkların yazımında daha dikkatli ve özenli olduğu gözlenen P nüshasındaki
tercihler esas alınmıştır.
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SONUÇ
Ahlâk-ı Muhsinî, Hüseyin Vâiz-i Kâşifî tarafından Hüseyin Baykara’nın
oğlu Ebu’l-Muhsin adına kaleme alınmıştır. Eserde ibadet, dua, siyaset, adalet,
edep, tevazu ve hayâ gibi kırk ana konu işlenmiştir. Ahlâk-ı Muhsinî muhtevasıyla siyasî meseleler dâhil ibadet, yaratılış, adalet gibi konuların işlendiği
dinî-ahlâkî mensur bir eserdir. Kâşifî’nin bu Farsça eseri genel olarak rağbet
görmüş, başta Türkçe, İngilizce ve Urduca olmak üzere birçok dile tercüme
edilmiştir. Türk edebiyatında 16. asırdan itibaren çevirilerine rastlanılan bu
eserin bir tercümesi de, Azmî Pîr Mehmed Bey tarafından 1566 yılında Enîsü’l-Ârifîn adıyla yapılmıştır.
Azmî eserinde birebir tercüme yoluna gitmemiş, birçok ilâve ve çıkarmalar
yapmıştır. Eserde yer alan kırk bâbın ismi Ahlâk-ı Muhsinî’de işlenen bâblarla
aynıdır. Enîsü’l-Ârifîn’in temel kaynağı Ahlâk-ı Muhsinî olmakla beraber yazar, eski filozofların hikmetli sözlerinden, Arapların latife, hikmet, nasihat ve
atasözlerinden, Fars edebiyatının kaynak eserlerinden ilâveler yapmıştır. Ayrıca dîvân sahibi olan Azmî kendi şiirlerinden, seleflerinin ve yaşadığı asrın önde
gelen şairlerinin şiirlerinden iktibaslarda bulunmuştur. Azmî, bütün bu eklemeleri yaparken genellikle eser ve yazar ismi vermemiştir. Müellif, ayrıca esere
âyet ve hadisler de ilâve etmiştir. Bu kadar çok iktibasın olması, tercümeyi
telifî bir kitap haline getirmiş ve onun diğer Ahlâk-ı Muhsinî tercümelerinden
daha çok rağbet görmesini sağlamıştır. Eser, metinlerarası bağlantının kurulması yönünden ayrıca bir önem taşımaktadır.
Azmî, Enîsü’l-Ârifîn’de tercüme ettiği yerleri genellikle genişletmiş veya atlamıştır. Birebir tercüme ettiği yerlerde kelime değişikliği yapmıştır. Ayrıca
yazar kırk bâbı tamamladıktan sonra esere müstakil bölümler de ilâve etmiştir.
Eserde insanların sosyal hayatıyla ilgili evlenme, çocuk yetiştirme, hizmetkârları yetiştirme, giyinme, yeme-içme, konuşma, oturma ve kalkma âdâbı konularına değinilmiştir. Bu başlıklar izah edilirken yine âyet, hadis, atasözü ve
manzum parçalara yer verilmiştir. Ayrıca eserin sonunda sade bir dille kaleme
alınmış ve halkın geneline hitap eden kırk dokuz beyitlik bir pendnâme bulunmaktadır. Azmî eserinde, yaptığı ilâve ve eksiltmelerle ferdî ahlâkı ön plana
çıkarmıştır. Yazar bu şekilde Ahlâk-ı Muhsinî’de işlenen konuların muhtevalarını genişletmiş ve eserin siyâsetnâme özelliğinin yanında genel ahlâk kitabı
olmasını sağlamıştır.
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Edebî bir ahlâk kitabı olan Enîsü’l-Ârifîn’de sanatlı bir üslûp kullanılmıştır.
Eserde süslü nesir örnekleri görülmekle beraber daha çok orta nesir tercih edilmiştir. Enîsü’l-Ârifîn, Türkçe arkaik kelimeleri barındırması açısından önemlidir. Bunun yanı sıra Ali Şîr Nevâî’nin tesiriyle metinde Çağatayca yazılmış
manzumeler yer almaktadır.
Azmî, Enîsü’l-Ârifîn’de konuları izah ederken belirli bir yol takip etmiştir.
Eserde işlenen bahislerin okuyanlar üzerindeki etkisini arttırmak için öncelikle
Müslüman toplumlarda tesiri fazla olan âyet ve hadislere yer verilmiştir. Daha
sonra atasözleri, manzum parçalar ve konuyla ilgili kıssalar anlatılarak okuyucunun zihninde kavramların kalıcı olması sağlanmıştır. Kıssaları anlatılan veya
sözleri nakledilen kişilerin Arap, Fars ve Türk toplumlarında kabul görmüş,
insanlara örnek gösterilebilecek şahıslar olmasına dikkat edilmiştir. Böylece
kavramlar dinî esaslara göre izah edilmiş ve işlenen bahislerde meselenin öne
çıkan hususları ele alınmıştır. Bu yönüyle okuyucuyu erdemli olmaya teşvik
eden ve ahlâk eğitimi açısından önem taşıyan eser, Osmanlı toplumunda ahlâkî değerlere hangi açıdan ve nasıl bakıldığını gösterdiği için mühimdir.
Enîsü’l-Ârifîn’in yurt içi ve yurt dışındaki kütüphanelerde elli beş nüshası
tespit edilmiştir. Eserin nüshaları arasında müellifin kaleme aldığı yazmaya
ulaşılamamış, tenkitli metin dört nüshaya dayanılarak oluşturulmuştur. 1566
yılında yazılan eserin 19. yüzyılın başlarında çoğaltıldığını gösteren bir nüshası bulunmaktadır. Bu da eserin Osmanlı toplumunda kabul gördüğünü,
yaklaşık iki yüz elli yıl boyunca okunduğunu ve çoğaltıldığını göstermektedir.
Yazıldığı dönemden 19. asrın ilk çeyreğine kadar okunan ve rağbet gören
eserin şöhreti sadece Osmanlı sahasında kalmamış şarkiyatçıların dikkatini de
çekmiştir. Enîsü’l-Ârifîn’in bir bölümü Dr. Rudolph Peiper tarafından 1848
yılında Almancaya çevrilmiştir.
Bu çalışmayla Klasik Türk edebiyatında rağbet görmüş ahlâkî bir eser
araştırmacıların ve okuyucuların ilgisine sunulmuştur. Ayrıca Enîsü’lÂrifîn’de yer alan konular, ahlâkî kavramlar ve ilâve edilen bölümlerde verilmek istenen mesajlar, değerler eğitimi açısından önemli görülmektedir.
Enîsü’l-Ârifîn günümüz araştırmacıları ve eğitimcilerinin istifade edebileceği
mühim bir eserdir.

ENÎSÜ’L-ÂRİFÎN

TENKİTLİ METİN

AZMÎ PÎR MEHMED

[P 1b] [Ş 1b] [H 1b] [A 1b]
Minnet Allāh’a kim O’dur Ħallāķ
Ħalķ idüpdür mekārim-i aħlāķ
Ĥüsn-i ħulķ ile eyleyüp tekrįm
Ķıldı insānı aĥsen-i taķvįm1
Ĥażret-i Ĥakįm-i Ħallāķ ve Mālikü’l-mülūk-i Ǿale’l-ıŧlāķ sulŧān-ı ﴿ ِ َ ِ ا ْ ُ ْ ُכ
2
﴾ ا ْ ْ َمve Deyyān-ı 3﴾ ﴿ َ َ ْ ُ ُ ُه ِ َ ٌ َو َ َ ْ ٌمcellet Ǿazametuhu ve Ǿazzet kelimetuَ
hu menşūr-ı nübüvvet-i Ĥażret-i Risālet-penāh ve sulŧān-ı serįr-i 4 ا
ve
mütemmim-i mekārim-i aħlāķı Ǿaleyhi selāmu’llāhi’l-Ħallāķ nişān-ı Ǿālį-şān-ı
5 ِ
﴾ َ َ َ ْ  ﴿اُ ْد ُع ِا ٰ َ ۪ ِ َر ّ َِכ ِא ْ ِ ْכ َ ِ َوا ْ َ ْ ِ َ ِ اile muǾanven ve ŧuġrā-yı ġarrā-yı
6 ٍ ۪
﴾ َ ٍ ُ ُ ٰ َ َ ﴿و ِا َّ َכ
َ ile müzeyyen eyledi.
ŞiǾr:

Server ü ser-ħayl-i śaff-ı aśfiyā
Neyyir-i evc-i felek-i kibriyā
7

ا ام ا כ אب
ا
او

אب

ا אن
8
אن
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

وآ

ا
آ

ا
ا

ا
و

[H 2a]

ا
ا
ا

א

“... (insanı) en güzel bir biçimde (yarattık.)” Tîn, 95/4.
“Bugün hükümranlık kimindir?” Mü’min, 40/16.
“ O’nu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku hali.” Bakara, 2/255.
“Benim Allah ile... ” (Benim Allah ile öyle anlarım olur ki, ne bir mukarreb melek ne de mürsel bir nebî
öyle yakınlığı elde edebilir.) hadisinden iktibas edilmiştir (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, s. 226.)
“Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır.” Nahl, 16/125.
“Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.” Kalem, 68/4.
“Ümmü’l-kitab’ı (Kur’ân’ı) tebliğ eden (Hz. Peygamber) en beliğdir ve O, kendisine fasl-ı hitab (doğruyla
yanlışı en mantıklı şekilde ayırabilme, muhakeme ve söz yeteneğine sahip) verilenlerin en hayırlısıdır.”
“(O) beyanın kendisiyle en açık hale geldiği en fasih kişidir ve Müsteân olan Allah’ın yücelttiği en yüce
kişidir.”
“Ona ve ailesine olan muhabbet devam ettikçe salât (ve selâm) onun ve ailesinin üzerine olsun.”
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[P 2a] [A 2a] [Ş 2a]
Ol şāh-ı serįr-i 1
 ا א اve māh -ı sipihr-i 2  ا א اǾandelįb-i3 şāħsār-ı bāġ-ı
belāġ ve şāhbāz-ı bülend-pervāz-ı Ǿālem-i 4﴾ ﴿ َ א َزا َغŧūŧį-i şekker-ħā-yı ﴿ َو َﻣﺎ َﻳ ْﻨ ِﻄ ُﻖ َﻋ ِﻦ
5
ِ selleme Ǿaleyhi ve śaĥbihį
﴾ ا ْ َ ٰ ىve bülbül-i6 şįrįn-nevā-yı 7﴾ ٰ ُ ْ ﴿ا ْن ُ َ ِا َّ َو
ٌ
8
teslįmā buyurur: ق
כאرم ا
Bu ĥadįŝ-i şerįf-i meşhūru’l-āfāķuñ
mażmūn-ı meymūn-ı saǾādet-meşĥūnından tebādür iden oldur ki bāǾiŝ-i biǾŝet
Ǿillet-i ġāǾiyye-i silsile-i mevcūdāt Ǿaleyhi efđalü’ś-śalavāt ve ekmelü’t-taĥiyyāt
tetmįm-i mekārim-i aħlāķ ve tekmįl-i mehāsin-i śıfāt ola. Ve ser-çeşme-i nübüvvet-i kübrādan mütereşşiĥ olup zebān-ı muǾciz-beyānlarına sārį vü cārį olmışdur. 9 ق ا
ا
Tā ümmet-i Ǿālį-himmet āgāh olalar ki bu taħalluķla
taĥaķķuķ emr-i lāzım ve ol derece-i Ǿulyāya irtiķā farż u müteĥattimdür ve
dürc-i dürer-i nübüvvet ve burc-ı derārį-i risāletden bir dürr-i şāhvār u cevher-i
tābdār bāzār-ı dehre gün gibi āşikar oldı ki ol dür budur. در
ان ا
10
و אئ ا אر
א א ا
[H 2b] Ve ĥükemā-yı Ǿulemā-yı kudemā
dimişlerdür: “Ħulķ-ı ĥasen bir rāh-ı rūşen ve bir nehc-i ebyendür ki ol minhāca intihācla ibtihāc itmeyince [P 2b] ser-menzil-i şeref ü Ǿalāya irilmez ve
ol mesleke sülūk ķılmayınca11 hāviye-i hevā-yı ĥayvāniyyetden12 dāru’l-mülk-i
insāniyyete varılmaz.
Nažm:

د

כ در و ت כ
آد از آد אن او د

13

[A 2b]
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

دم כ رو
כ
ى כ א כ

“En güzel konuşan benim.” (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 232.)
“Ben, (Arab’ın) en güzeliyim.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Âyet ve Hadisler, s. 125.)
Ǿandelįb-i A, P, H: bülbül-i Ş.
“(Gözü) kaymadı ... ” Necm, 53/17.
“O, nefis arzusuyla konuşmaz.” Necm, 53/3.
bülbül-i A, P, H: Ǿandelįb-i Ş.
“(Size okuduğu) Kur’ân ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.” Necm, 53/4.
“Ben ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, s. 230.)
“Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanınız.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Âyet ve Hadisler, s. 640.)
“Kişi geceleri namazla, gündüzleri oruçla geçirerek elde edemeyeceği bir dereceye güzel ahlâkıyla ulaşabilir.”
ķılmayınca A, Ş: itmeyince P, H.
hāviye hevā-yi ĥayvāniyyetden P, H, A: hāviye-i ĥayvāniyyetden Ş.
“Her kim ki onda iyi bir gönül, iyi bir huy varsa, o gerçek insanlardan biridir.”
“Bir insanın iyiliği ve güzelliği onun yüzündeki güzellik değildir; iyi huy, gerçek güzellik ve iyiliktir.”

Enîsü’l-Ârifîn

[Ş 2b] Neŝr: Ve ħaślet-i ĥamįde vü ħulķ-ı ĥasen egerçi cemįǾ-i benį Ādemden1
müstaĥsendür; ammā ol gürūh-ı pür-şükūha ki bi-ĥükm-i ﴿و َر ُّ َכ َ ْ ُ ُ َ א َ َ ٓ ُאء
َ
2
﴾ אر
َو
zimām-ı
iħtiyār
ķabża-i
iķtidārlarına
virilmiş
ve
miftāĥ-ı
Ǿināyet-i
ْ
َ
ُ ََ
bį-ġāyet 3﴾ ﴿ ُ ْ ِ ا ْ ُ ْ َכ َ ْ َ َ ٓ ُאءile ebvāb-ı Ǿizz ü saǾādetleri meftūĥ buyurılmış
ola.4
را ز ر

Nažm:
5

ق כآن د א و د
ش د א אد א

ا
ى

א

Neŝr: El-ĥamdü li’llāh ki Ĥażret-i6 pādişāh-ı Ǿālem-penāh medda’llāhu žılāle
ħilāfetihį Ǿalā mefāriķi’l-enām ve şedde ıŧnābe salŧanatihį bi-evtādi’d-devām
Dārā-rā vü Sikender-der Cem-ĥaşem7 ü Ferįdūn-fer mihr-i sipihr-i cihān-bānį
vü māh-ı evc-i kişver-sitānį,
Nažm:

Đarb-ı tįġ-ı ħūn-feşānından çeküp efrenc renc
Dest-i ķahrından diler ħalķ el-amān el-amān

Neŝr: Śāĥib-ķırān-ı zamān Süleymān-mekān merkez-i dāǿire-i emn ü emān,
[H 3a] [P 3a]
Nažm:

Emānetdār-ı esrār-ı ilāhį
Dür-i yek-dāne-i deryā-yı şāhį
Şeh-i gįtį-sitān Sulŧān Selįm Ħān
Maķāmın ķıldı çün taĥt-ı Süleymān
Ħilāfet nūrı śaçıldı cihāna
Kerāmet tācını giydi zamāne

Neŝr: Ferāzende-i aǾlām-ı dįn ü devlet fürūzende-i ruħsār-ı mülk ü millet,
Nažm:

כ אن
כ כ אن

8

1
2
3
4
5
6
7
8

א

زن אرك

داغ

cemįǾ-i benį Ādemden A, H, Ş: benį Ādemden P.
“Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer.” Kasas, 28/68.
“Sen mülkü dilediğine verirsin.” Âl-i İmrân, 3/26.
buyurılmış ola A, P, Ş: ola aĥsendür H.
“Ahlâk güzelliği ki dünyamız ve dinimizin süsüdür; fakirde varsa hoştur fakat padişahta varsa daha hoştur.”
Ĥażret-i A, P, Ş: -H.
Cem-ĥaşem P, Ş, A: Cem-Cemşįd H.
“Savaşı terk eden komutanların ve isyankârların alnına kılıç ile vur ki, iz bıraksın.”
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Ħulāśa-i1 eǾāžımü’s-selāŧįn ve zübde-i emācidü’l-mülūk ve’l-ħavāķįn -ki
[A 3a] aħlāķ-ı seniyye vü süniyyeyi ve evśāf-ı rađiyye vü maržiyyeyi ĥāǿiz ve
sehm-i aǾlāya ve ķıdaĥ-ı muǾallāya2 fāǿizdürق

Beyt:

3

در אن כאرم ا
د آن آ אب א כ

Ŧanŧana-i ŧanįn-i Ǿadl ü inśāfı esmāǾ-i nevāśį vü eķāśįyi gūş-ı gerdūn [Ş 3a]
gibi ker ideyazupdur. Ve enǾame-i simāŧ-ı bisāŧ-ı mekārim-i aħlāķ u evśāfı eŧrāf
u eknāf-ı aķŧāra şöyle4 sārįdür ki buħārı dįde-i felegi kūr itmege az kalıpdur.
Nažm:

ان ر
5

6

כ در
ر
ار
ا כאم او
ا אم رام را

ا א زدر
ر ف אم او

ن אن دل
م ا وز

ا
[P 3b]

Ve vüzerā-yı Ǿālį-rāy-ı memālik-ārāyları ki7 deǾāǿim-i bünyān-ı devlet ü iķbāl [H 3b] ve ķavāǿim-i erkān-ı saǾādet ü iclāl ĥadāǿiķ-ı āmāl ü emniyyet ve
besātįn-i emānį vü baġyetdür. Her biri tebāşįr-i menāşįr-i śubĥ-ı śādıķ gibi
meşāriķ-ı fażl u keremden ŧāliǾ ve her birinüñ şevāriķ-ı bevāriķ-ı mekārim-i
aħlākı gün gibi afāķa lāmiǾdür.
Ħuśūśā vezįr-i aǾžām ve müşįr-i efħam müfessir-i ser-müdebbir bir kāşifü’s-serāǿir cāsūsu’ż-żamāǿir Müşterį-fıŧnat Debįr-tedbįr ü Keyvān-menzilet
ġāyet-i žafer8 ġāyeti9 ve rāy-ı Ǿālem-ārāsınuñ10 rāyeti11 mūcib-i fetĥ ü nuśret ve
maķālįd-i fikr-i kişver-güşāsı12 ĥallāl-ı meġālįķ-ı eķālįm13 ü memleket mümeh1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ħulāśa-i A, P, Ş: Ħulāśatü H.
Der-kenār: Ķıdaĥ-ı muǾallā: Ķāfuñ kesriyle sihām-ı ķımārdan yedinci sehme dirler ki sāǿir sehmlerden anuñ
sehmi ziyādedür A, P: Ķāfuñ kesriyle sihām-ı ķımārdan yedinci sehme dirler ki sāǿir sehmlerden anuñ sehm
ü naśįbi ziyādedür Ş.
“Bu dünyada ahlâkın güzellikleri ve erdemleri, dünyanın etrafında dönüp her yeri aydınlatan güneş gibidir.”
şöyle A, H, Ş: şu vechile P.
“Büyüklük meydanında yüksek mertebeli öncü; ki bu dünyada her şey onun hükümlerine tâbidir.”
“Gönlünü Allah’ın sevgisi ve Allah’a yakınlıkla mühürlediği için bugün şeref sahibi bir kişi olarak bilinir.”
Ve vüzerā-yı Ǿālį-rāy-ı memālik-ārāyları ki Ş: Ve vüzerā-yı Ǿālį-rāy-ı Ǿālem-ārāyları ki H: Ve vüzerā-yı Ǿālį-rāy-ı
memālik-ārāy ki A, P.
ġāyet-i žafer A, P, Ş: rāyet-i žafer H.
Der-kenār: Ġāyet-i evvel rāyet ü Ǿalem maǾnāsınadur. Ş.
ārāsınuñ A, P, H: ārānıñ Ş.
rāyeti A, P, Ş: ġāyeti H.
kişver-güşāsı A, P, Ş: kişver-güşāyı H.
eķālįm A, P, Ş: iķlįm H.
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hed-i ķavāǾid-i dāru’s-salŧanati’l-bāhireti ve müşeyyed-i muǾāķidü’l-ħilāfeti’z-zāhireti nāžım-ı menāžımü’l-memleketi’l-ǾOŝmāniyyeti [A 3b] ve nāhic-i menāhicü’l-maǾdeleti’l-ħāķāniyyeti śāĥibü’s-seyfi ve’l-ķalem semiyyü men ķāle أﻧﺎ أﻓﺼﺢ
1
 ا ب و اmaǾdenü’l-cūd ve’l-fažli ve’l-keremi aǾnį bihį Ĥażret-i Meĥemmed
Pāşā yessera’llāhu teǾālā2 mā-yurįd ve mā-yeşā mekārim-i aħlāķınuñ şerĥinde
miyān-ı zebān-ı erbāb-ı manŧık mınŧaķa-i lā-yanŧıķla müntaŧıķdur.
Nažm:
3

אه כ دون אه א را
و دا אد
وز
4

אه ل ا א
א وز אم א אد

[Ş 3b]

[P 4a] [H 4a]

Sebeb-i Teǿlįf-i Kitāb5
Bir rūz-ı pįrūz-ı reşk-i nevrūz ki6 ezhār-ı gūn-ā-gūnla Ǿālem münevver ve
būy-ı gül ü sünbülden dimāġ-ı gerdūn muǾaŧŧar idi.
ŞiǾr:

Minnet Allāh’a bahār irdi diyü ĥamd eyler
Eline sübĥasın almış yine bāġ içre çenār
Jālelerle gül-i bādām degüldür dökülen
Güllerüñ üstine bād itdi çili aķçe niŝār
Bāġdan ŧut ki boşandı ayaġı cūylaruñ
Eylemez hįç dil-i Ǿāşıķ gibi bir yirde ķarār
Baĥr-i aĥđar çemen üstinde şükūfe yelken
Her aġaç bir gemidür lenger aña zülf-i nigār
Nev-Ǿarūs-ı güle şeftālu ŧutup al tutuķ
Misk-i Rūmįler ile oldı muǾaŧŧar aķŧār
Gül ķanādįl dizüp yandı buħūr-ı Meryem
Naġme-i bülbül ile cāmiǾ olupdur gülzār
Gösterür Ĥażret-i Mūsā gibi zanbaķ ħalķa
Yed-i beyżā vü Ǿaśā vü şecer-i aħđar u nār

1
2
3
4
5
6

“Ben Arab’ın ve Acem’in en fasihiyim (en açık, anlaşılır konuşanıyım).”
teǾālā A, H, Ş: -P.
“Kâinat padişahının her zaman destekçisi, hem akıllı veziri hem de damadıdır.”
“Onun bahtı ve büyüklük sarayı kıyamet gününe kadar ayakta olsun.”
Sebeb-i Teǿlif-i Kitāb A, P: Sebeb-i Teǿlif Ş : -H.
reşk-i nevrūz ki A, P, H: reşk-i nevrūzda Ş.
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Neŝr: İttifāķ erbāb-ı Ǿirfān ve ehl-i dil-i yārāndan baǾżı -ki sāķį-i dehr elinden
cām-ı zehr [A 4a] tecerruǾ itdükçe dil-i miskįn sevret-i ħumārını anlaruñ keǿs-i
istįnāslarıyla teskįn iderdi- ittifāķla bir1 encümen-i çemen2 vü śaĥn-ı gülşende Ǿayş u Ǿişret içün cemǾiyyet itmişlerdi. Bu kemįne daħi yārān şevķına ol
cemǾüñ şemǾine pervāne idüm. Ħıŧāb-ı şehd-āmįz ü ĥalāvet-engįzle bu dil-şikeste vü dem-besteye eyitdiler: “Minnethā-yı bį-müntehā Ħudā-yı züǿl-minene ki źātuñı maǾārifle ārāste ve şānuñı Ǿavārifle pįrāste [H 4b] ķılmışdur.3
[P 4b] EşǾāruñda olan ĥüsn-i edāyı Ĥassān görse taĥsįn ve inşāñı Ħˇāce-i
Cihān [Ş 4a] işitse ķulaķ çeküp hezār āferįn iderdi. Bülbül-i bāġ-ı belāġat ve
ŧūŧį-i şekeristān-ı feśāĥate lāyıķ degüldür ki deryā-dil olup künc-i ħumūlde
4
ت כא ت
 اsükūt idüp mebhūt ola.”
Nažm:

Zįver-i eyvān-ı dehāndur süħan
Tende çü cān ĥükmi revāndur süħan
Nuŧķı ile buldı şeref Ādemį
Nuŧķı ile ŧutdı bütün Ǿālemi
Manŧıķ-ı insāna çün oldı miŝāl
Virdi şeref ŧūŧiye ĥüsn-i maķāl
Fātiĥası fikret ü endįşenüñ
Ħātimesi ĥirfet ü her pįşenüñ
Ehl-i ĥıred cümle süħan didiler
Söz yerine şehd ü şeker yidiler
Memleket alur söz ile merd-i rāh
Bį-ķalem ü bį-Ǿalem ü bį-sipāh
Dįde-i bįnāya güherdür süħan
Müflis-i bį-gence çü zerdür süħan
Ādemįçün5 şāħ u sözidür ŝemer
Olmaya anuñ ki sözünden eŝer6

1
2
3
4
5
6

bir P: -A, H, Ş.
çemen H: çemende A, P, Ş.
ķılmışdur A, P, H: ķılmış Ş.
“Sessizlik balina balığı gibidir.”
Ādemįçün A, P, Ş: Ādemįdür H.
eŝer A, P, Ş: ħaber H.

Enîsü’l-Ârifîn

Mįvesi bitmez güli yoķ ħārdur
Yā meŝel-i śūret-i dįvārdur

[A 4b]

Şevķe gelüp gül gibi ķıl sende cūş
Bülbülini gülşenüñ eyle ħamūş
Neŝr: Miyān-ı ħalķda tehźįb-i aħlāķa müteǾalliķ siyāķat-i müheźźeb ü Ǿibāret-i
müstaǾźeble [H 5a] pįrāste1 ve fünūn-ı kināyāt ve şücūn-ı istiǾārāt ile ārāste2
lisān-ı Türkįde bir nüsħa ilā-hāźe’l-ān vāķiǾ olmamışdur. [P 5a] Yārān-ı śafā3
ve iħvān-ı vefānuñ müstedǾāsı oldur ki, minvāl-i meźkūr üzerine4 tār u pūdı
Ǿibārāt-ı enįķa vü maǾānį-i daķįķadan bir nüsħa nesc idesin ki naķş-bendān-ı
nigār-ħāne-i kārgāh-ı taĥrįr ü taĥbįre kār-nāme olup [Ş 4b] nüsaħ-ı müteķaddimeyi taķvįm-i ķadįm aĥkāmı gibi nesħ ve śūret-i Ǿuśāt-ı5 milel ve naĥl-i sālife6 gibi mesħ eyleye. Bende eyitdüm: “Bu bende-i fürū-māyede7 ol biđāǾa ve
ol sermāye yoķdur ki bu aśl-ı dürr-i ŝemįn ü girān-māyeye ħırįdār olam ve ol
ķudret ü istiŧāǾat yoķdur ki8 bu maķūle sefer-i dūr-dest içün aķdām-ı iķdāmı
Ǿazįmet rikābına ķoyam.
MıśrāǾ:

9

ر א אف

כ زردوزى ا

Ve ehl-i dillerüñ sįne-i pür-sekįnesi sefįne-i aħlāķ-ı ĥasene ve mecmūǾa-i
ħıśāl-ı ĥamįde ve nüzhet-serāy-ı evśāf-ı pesendįdedür. Bu günden rūşen ü ebyendür ki aħlāķ-ı müheźźebeyi tehzįb taĥśįl-i ĥāśıldur ve bu ķavle herkes ķāǿildür.
Beyt:
10

אر و אر دردل ده ا
ده ا
א
א

אی در
א

Ruħsār-ı āfitāb-ı Ǿālem-tābuñ ārāǿişe vü Ǿiźār-ı enver-i māh-ı münįrüñ11 sitāyişe ne iĥtiyācı var. [H 5b]
MıśrāǾ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

را

12

א

א אب

pįrāste A, P, Ş: ārāste H.
ārāste A, P, Ş: pįrāste H.
yārān-ı śafā H, Ş: yārān-ı śafānuñ A, P.
üzerine A, H, Ş: üzre P.
śūret-i Ǿuśāt A, P: śuver-i Ǿuśāt H, Ş.
naĥl-i sālife A, H, Ş: sālife P.
bende-i fürū-māyede A, P: bende-i bį-māyede H, Ş.
ki A, P, H: kim Ş.
“Hasır ören sırma işlemeyi bilmez.”
“Ayak yâre ulaşmak için harekette, oysa ki yâr gönüldedir; bu çabaların neticesi, sonuca ulaşmak olmuştur.”
Ǿiźār-ı enver-māh-ı münįrüñ A, P, H: Ǿiźār-ı nūr-māh-ı münįrüñ Ş.
“Tecelli gecesinde, mehtaba ne gerek var.”
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Bu cümle ile dehr-i pür-ķahruñ nevāǿib-i dil-dūz ve meśāǿib-i ciger-sūzından [P 5b] bir ān ferāġ-ı bāl ve emn ü emān bulmayup,
Beyt: [A 5a]
1

اا א
ن א א

א
ا אم

Neŝr: Çeşmesār-ı Ǿayş-ı cüfā2 cefāyile mükedder ve dil-i ħāksār şįşe-i sāǾatvār
inķılābāt-ı zamāneden muġabberdür.
Beyt:

Ciger gerdūn oķından yāre yāre
Yürek her dūn elinden pāre pāre

Neŝr: Žāhirdür ki3 bu maķūle emr-i dil-peźįr ü śafā-güster emn ü emān ve
intižām-ı umūr-ı maǾįşet ve śafā-yı ħāŧır u sürūr ve selvet ü beşāşet ister.
MıśrāǾ:

4

א

د א

ا

Neŝr: Her bār ki ĥabl-i metįn-i iǾtiźāre temessük ve Ǿurve-i vüŝķā-yı Ǿöźre teşebbüŝ [Ş 5a] idüp5 gāh Ǿadem-i ķudret perdesinden terennüme ser-āgāz eyledüm6
ve gāh beyān-ı mevāniǾ hevāsında terāne-perdāz oldum. Anlar cānibinden ķabūl-i ķabūl7 tenessüm itmeyüp nažar-ı enver-i kįmyā-eŝerlerine Ǿiźār-ı Ǿaźrā-yı
Ǿöźr śūret-i ġadrda nümāyān olup eyitdiler:
MıśrāǾ:

Ne Ǿöźr eyleseñ artuķ gelür günāhuñdan8

Murād-ı yārānı redd ve bāb-ı istifādeyi sedd erbāb-ı elbāb ķatında ŧarįķ-ı
mürüvvetden dūr ve meslek-i fütüvvetden mehcūrdur.
Nāçār bu ĥaķįr-i keŝįrü’t-taķśįr sāķ-ı cidd ü cehdi [H 6a] teşmįr eyleyüp
kemer-i Ǿazįmeti himmet miyānına baġladum ve kütüb-i aħlāķuñ miyān-ı
ħalķda bellü ve meşhūr olanlarını cemǾ eyledüm. Bu cümleden aśĥāb-ı saǾādet
ve iħvān-ı zamāna lāzım olanını fiten-i ĥādiŝāt-ı dehri [P 6a] niyām ve şemşįr-i şerr ü şūr-ı Ǿālemi der-niyām bulup fırśat el virdükçe intiħāb eyledüm.
Sehl müddetde ĥacele-i kümūndan mücellā-yı bürūza9 ħaŧŧ u ħālle ārāste ve
1
2
3
4
5
6
7
8
9

“Öyle musibetlerle karşılaştım ki, bunlar gündüzün başına gelseydi onu geceye çevirirdi.”
Der-kenār: Cüfā bi’ż-żamm ve’l-medd ħāşāk-ı āb-āverd. Ş.
Žāhirdür ki P, H, Ş: Žāhir budur ki A.
“Hüznü olan kalbi güzel şiir nasıl coştursun?”
idüp A, Ş: ķıldum P: ķılup H.
terennüme ser-āgāz eyledüm A, P: terennüme ser-āgāz ķıldum Ş: terennüm-sāz H.
Der-kenār: Ķabūl bād-ı śabā maǾnāsına. Ş.
Ne Ǿöźr eyleseñ artuķ gelür günāhuñdan H, Ş: -A, P.
mücellā-yı bürūza A, H: -P, Ş.

Enîsü’l-Ârifîn

çeşm ü ebrūyıla pįrāste bir dil-ber-i Yūsuf-cemāl cilve-ger oldı ki sevādı kuĥlü’l-cevāhir-i aǾyān-ı maǾānį ve beyāżı ġurre-i śubĥ-ı saǾādet ü şādmānįdür.1 Lākin zamāne dil-rubālarında2 olan [A 5b] nāz ü girişme ve ān ü žarāfet ve cenābį
zįb ü zįnet ve aǾbā-yı tekellüf ü taǾassüfden refįǾ ü Ǿālį olmaġın diyār-ı Rūm
dil-berlerinüñ libāsında olan ĥalāvet ü leŧāfet3 anda mevcūd olmamaġın bālāyı vālā-yı rūĥ-efzāsından cāmį-cāmesin ħalǾ idüp ve dįbā-yı zįbā-yı Rūmįden
ķaddine rāst ħilǾatler biçüp ser-ā-ser ez-pāy tā-be-farķ zer ü zįvere ġarķ ķıldum4
ve āb u tāb [Ş 5b] u ŧarāvet ve ĥüsn ü ān ü leŧāfet virdüm. Ve ħāśśa Ĥüseyin
Kāşifį-i śāĥib-keşfüñ rađiya’llāhu Ǿanhu ve aĥsena’llāhu ileyh5 Aħlāķ-ı Muĥsinį’sini -ki envāǾ-ı fevāǿid-i ĥikmeti şāmil ve meyāmin-i naśįĥatı müştemil ve
mesāǿil-i ġavāmıż-ı ĥikmetden [H 6b] sāde ve tekellüf-i münşiyān ve taśalluf-ı
müteressilāndan āzādedürBeyt:
6

وف
و

اد

رو

در

د אی א
در א

Mevlānā-yı meźbūruñ enfās-ı müteberrikesinden teberrük ü teyemmün
ķaśd idüp ekŝer evķātda kitābını meǿħaź ittiħāź eyledüm. Ve 7
ا
ا
8
ِ
ْ
[P 6b] ŧarįķ-ı taĥrįrde anuñ peyrevi olup be-ĥükm-i ﴾﴿وأ ُ ا ا ْ َت ْ اَ ْ َ ا ِ َ א
َ
ُُ
tebvįb ve ebvābını tertįb bābında anuñ iŝrine źāhib oldum. Ve sāǿir şuǾarā-yı
žarāfet-şiǾāruñ Ǿāşıķāne ve dil-sūz eşǾār u ebyātından ve felāsife-i sālifenüñ kelimāt-ı ĥikmet-nikātından ve muĥāżarāt u mevāǾįž u ĥikem ve đurūb-ı emŝāl-i
ǾArab ve müteǾāref-i ǾAcem’den ĥazįne-i dil-i ĥazįnde maħzūn olan cevāhir-i
zevāhiri ve sefįne-i sįnede meknūn olan ferāǿid-i fevāǿidi ol dürcde derc eyledüm. Ve kelimāt-ı vaĥşiyyeden teĥāşį ve tenāfür-i ĥurūfdan teneffür idüp
[A 6a] kütüb-i luġate muĥtāc olur elfāž-ı ǾArabiyye-i ġarįbeden iġtirāb u ictināb eyledüm ve cā-be-cā ki żarūret-i đurūb-ı emŝāl içün irtikāb eyledüm,
anuñ gibileri daħi terceme ile9 kenārına işāret ķıldum. Ve bu bende-i kemįne daħi ĥasb-i ĥālüm vāķiǾ olan eşǾār-ı sūznāk-ı derd-i işǾārumdan [H 7a] ve
zāde-i ŧabǾ-ı ķāśır u ħāŧır-ı fātir ve netāǿic-i ebkār-ı efkārumdan sevād-ı dįde-i
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ġurre-i śubĥ-ı saǾādet ü şādmānįdür. A, P, Ş: ġurre-i śubĥ-ı şādmānįdür H.
dil-rubālarında A, P: dil-berlerinde H, Ş.
ĥalāvet ü leŧāfet A, H, Ş: žarāfet ü leŧāfet P.
ġarķ ķıldum A, P, Ş: ġarķ eyledüm H.
rađiya’llāhu Ǿanhu ve aĥsena’llāhu ileyh P, H: rađiya’llāhu teǾālā Ǿanhu ve aĥsena’llāhu teǾālā ileyh A, Ş.
“Harfleri öğrenirken onların ince anlamları karanlık gecedeki pervin yıldızının aydınlığı gibidir.”
“Önce delil, sonra yol.”
“Evlere kapılarından giriniz.” Bakara, 2/189.
ile A, P, H: -Ş
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ġam-dįdemi midād idüp beyāż-ı cerįde-i çūn-ħırįdemi [Ş 6a] śaĥįfe-i seyyiǿāt
ve nāme-i aǾmālveş rū-siyāh ve müşevveş eyledüm.
MıśrāǾ:

1

ا אم ر

آ

ا

ǾUnvān-ı nāme mühr-i itmāmla muǾanven ve sāķ-ı mesāķ-ı kelām ħalħāl-ı
iħtitāmla müzeyyen oldı. Ammā āşnāyān-ı baĥr-i eşǾār ve ġavvāśān-ı deryā-yı
ebrār [P 7a] ve meşşāŧān-ı Ǿarāǿis-i ħayāl u ħarrāŧān-ı nefāǿis-i maķāl ve śarrāfān-ı
cevāhir-i feżāǿil ü neķķādān-ı nuķūd-ı fevāżıldan mutażarrıǾ u mütevaķķıǾdur2
ki 3اد ة
אرم ة و כ
Bu faķįr-i ĥaķįri zellāt ü Ǿaŝerāt ü hefevātuma
4
muǾterif iken ف
ا
sehmine hedef ķılmayup vāķiǾ olan hefve
Ǿafva mažhar düşüp mevāķiǾ-i Ǿaŝerātda ķalem-i ıślāĥı ve sehvi nāsiħden bilüp
5
ح
ا
ا
dirįġ buyurmayalar.
Beyt:6

Ĥayretį ehl-i hüner çoķdur velį Ǿayb olmasun
Görmedüm ben kimse Ǿaybın görmemek gibi hüner7

Neŝr: 8

ه اذ ا

[ و اA 6b]

Muķaddime
Muķaddemā bu muķaddemātuñ temhįdinden lābüddür ki َ َ ﴿و َ ْ ُ ْ َت ا ْ ِ ْכ
َ
9
﴾ َ َ ْ اُو ِ َ ا َכ ۪ اel-āyeh10 11ا
אئ ا אء
ا א
 إذ אĥikmet-i Ǿaً
ًْ َ
meliyye [H 7b] -ki ŧıbb-ı rūĥānįdür baǾż-ı kįmyā-nažarlar iksįr-i aǾžam daħi
dimişler- nefs-i nāŧıķa-i insāniyenüñ aǾmāl-i irādį vü efǾāl-i ŧabįǾisini Ǿamelinden
Ǿibāretdür. Bir ĥayŝiyyetle ki intižām-ı aĥvāl-i maǾāş u maǾādına müfżį vü müteveccih olduġı kemālüñ ĥuśūlini muķtażį ola. Ĥikmetüñ bu ķısmına Ǿamelį
didüklerinüñ [P 7b] ĥikmeti Ǿamele taǾalluķ itdügidür ve ĥikmet-i nažariyye
gibi bu daħi üç ķısma münķasımdur:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

“Allah’a şükürler olsun ki bu iş sona erdi.”
mutażarrıǾ u mütevaķķıǾdur A, P: mütevaķķıǾ u mutażarrıǾdur H, Ş.
“Her keskin (kılıcın) bir ıskalaması, her iyi koşan (atın) bir tökezlemesi vardır.”
“Yazan eleştirilir.”
“Müminin iyilik üzerine olduğunu düşününüz.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Arapça ve Farsça Asıllı Vecizeler Sözlüğü, s. 260.)
Beyt A, P, Ş: -H.
Bu beyit Hayretî’ye aittir (Bk. Çavuşoğlu-Tanyeri, age., s. 174.)
“Başarı, hakikat arayışının dizginlerini elinde bulundurandandır.”
“Kime hikmet verilmişse, şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir.” Bakara, 2/269.
el-āyeh P: -A, H, Ş.
“Zira bakan kişi onunla eşyanın hakikatini görebilir hale gelir.”

Enîsü’l-Ârifîn

Taķsįm-i evveli ile iki ķısma münķasımdur:1 Biri oldur ki, her ferde Ǿale’l-infirād rāciǾ ola. Ol şaħś-ı münferidüñ kendü meśāliĥini Ǿamelinden Ǿibāretdür. [Ş 6b] FeżāǾille taĥallį ve reźāǿilden taħallį maślaĥatı içün aña tehźįb-i
aħlāķ dirler. İkincisi oldur ki, efrāda ber-sebįl-i müşāreket müteǾalliķ ola. Bu
ķısım daħi ikiye2 münķasımdur: Biri oldur ki, müşāreket menzil3 ü ħānede ola.
Bu ķısım menzilde müteşārik4 olan cemāǾatüñ meśālihini Ǿamelinden Ǿibāretdür. Ol cemāǾat; zen ü şevher ve vālid ü mevlūd ve mālik ü memlūk gibi aña
tedbįr-i menzil5 ü ħāne dirler.
İkincisi6 oldur ki, müşāreket-i şehr ü vilāyetde yā iķlįm ü memleketde
ola; aña tedbįr-i siyāset dirler. Bu kitābda cemįǾ-i aķsām-ı ĥikmet-i Ǿameliyye
meźkūrdur; lākin iki kısm-ı aħįr Ǿalā-sebįli’l-istiŧrād mesŧūrdur. Ve ĥükemā-yı
ķudemā -ki ĥikmeti mişkāt-ı envār-ı nübüvvetden iķtibās itmişlerdi- ŧālib-i
fażįlete [H 8a] evvel taǾallüm-i tehźįb-i aħlāķla irşād7 buyururlardı.
ا
8
[ وA 7a]
Bāb-ı Evvel: Der-İbādet, Bāb-ı Düvüm: Der-İħlāś, Bāb-ı Süvüm:9 Der-DuǾā,
Bāb-ı Çehārum: Der-Şükr, Bāb-ı Pencüm: Der-Śabr, Bāb-ı Şeşüm: Der-Rıża,
[P 8a] Bāb-ı Heftüm: Der-Tevekkül, Bāb-ı Heştüm: Der-Ĥayā, Bāb-ı Nühüm:
Der-Ǿİffet, Bāb-ı Dehüm: Der-Edeb, Bāb-ı Yāzdehüm: Der-ǾUlüvv-i Himmet,
Bāb-ı Düvāzdehüm: Der-ǾAzm, Bāb-ı Sįzdehüm: Der-Cidd ü Cehd, Bāb-ı Çehārdehüm: Der-Ŝebāt, Bāb-ı Pānzdehüm: Der-ǾAdālet, Bāb-ı Şānzdehüm: Der-ǾAfv,
Bāb-ı Heftdehüm: Der-Ĥilm, Bāb-ı Hecdehüm:10 Der-Ħulķ u Rıfķ, Bāb-ı Nūzdehüm: Der-Şefķat, Bāb-ı Bįstüm: Der- Ħayrāt, Bāb-ı Bįst ü Yeküm: Der-Seħāvet, Bāb-ı Bįst ü Düvüm: Der-TevāżuǾ, Bāb-ı Bįst ü Süvüm:11 Der-Emānet,
Bāb-ı Bįst ü Çehārum: Der-Vefā, Bāb-ı Bįst ü Pencüm: Der-Sadāķat, Bāb-ı Bįst
ü Şeşüm: Der-İncāĥ-ı Ĥācāt, [H 8b] Bāb-ı Bįst ü Heftüm: Teǿennį vü Teǿemmül, Bāb-ı Bįst ü Heştüm: Der-Müşāvere, Bāb-ı Bįst ü Nühüm: Der-Ĥazm,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Taķsįm-i evveli ile iki ķısma münķasımdur A, P, Ş: -H.
ikiye A, P, H : iki ķısma Ş.
menzil A, P, H: nüzl Ş.
menzilde müteşārik A, P: menzilde müşārik Ş: daħı ikiye müşārik H.
tedbįr-i menzil A, P, H: tedbįr-i nüzl Ş.
İkincisi A, H, Ş: Üçüncüsü P.
irşād P, H, Ş: işāret A.
“Şüphesiz O, en hayırlı tevfîk edici (başarıya ulaştırıcı) ve yol göstericidir.”
Süvüm P: siyüm A, H.
Hecdehüm A, H: Hejdehüm P.
Süvüm P: siyüm A, H.
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Bāb-ı Sįvüm:1 Der-ŞecāǾat, [Ş 7a] Bāb-ı Sį vü Yeküm: Der-Ġayret, Bāb-ı Sį vü
Düvüm: Der-Siyāset, [A 7b] Bāb-ı Sį vü Süvüm:2 Der-Teyaķķuž, Bāb-ı Sį vü
Çehārum: Der-Firāset, Bāb-ı Sį vü Pencüm: Der-Kitmān-ı Esrār,3 Bāb-ı Sį vü
Şeşüm: Der-İġtinām-ı Furśat, Bāb-ı Sį vü Heftüm: Der-RiǾāyet-i Ĥuķūķ, Bāb-ı
Sį vü Heştüm: Der-Śoĥbet-i Aħyār, Bāb-ı Sį vü Nühüm: Der-DefǾ-i Eşrār, Bāb-ı
Çihilüm: Der-Terbiyet-i Ħadem ü Ĥaşem.4 [P 8b]
Bāb-ı Evvel: Der-Ǿİbādet
Ǿİbādet, tekālif-i şerǾiyye ile mükellef olan Ǿibād hevā-yı nefs-i emmāreye
muħālif emri5 işlemekten Ǿibāretdür. 6א ب ا אد
Ve Ǿibādet bir sirāc-ı veh7
۪
hācdur ki leyl-i dācda dil-i tārįk ü tārı meşǾale-i ﴾אر
ُ ﴿ َ َכ
ٌ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ אد َز ْ ُ َ א ُ ٓ ُء َو
dan şuǾledār u pür-envār eyler. Ĥażret-i Ǿizzet (Ǿazze men ķāǿil) Furķān-ı Mecįd
diyü buyurmışdur.9
ve Kurǿān-ı Mübįn’de 8﴾ ُ ۪ ْ ﴿وا ْ ْ َر َّ َכ َ ّٰ َ ْ ِ َכ ا
ُ َ
َ
َ
ŞiǾr:

Ħāli olma Ǿibādet-i Ĥaķ’dan
Dehr-i fānįde tā10 ölünce śaķın
Emr-i Ĥaķ’dur Ǿibādet it dāǿim
ǾĀlem içre saña gelince yaķįn11 [H 9a]

Neŝr: Ammā mertebe-i yaķįnü’l-Ĥaķ ġāyet ıraķdur. Ve li-hāźā KaǾbe-i celālinüñ muǾtekifleri taķśįrlerine muǾterif olup dirler: 12אد כ
אك
 אve İmām
13
CaǾfer-i Śādıķ Ǿaleyhi rıđvānu’llāhi’l-Ħālıķ buyurur: ا د
آ ا א
ا
14
15
16
ا
Ve li-žālike ĥilye-i cemālinüñ ŝenā-ħˇānları tįh-i ĥayretde
ser-gerdān olup vird-i zebān iderler ki: 17כ
אك
א
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Sįvüm P: sįum A, H.
Süvüm P: siyüm A, H.
Esrār A, H, Ş: Sır P.
Ş nüshasında bâbların numaraları rakamla verilmiştir.
muħālif emri A, P, Ş: muħālif olan emri H.
“Kulların/insanların Rabbine ta‘zîmen...”
“... Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacaktır.” Nûr, 24/35.
“Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.” Hicr, 15/99.
diyü buyurmışdur H, Ş: buyurır A, P.
tā A, P, Ş: çaķ H.
ǾĀlem içre saña gelince yaķįn A, P, H: ǾĀlem içre gelince saña yaķįn Ş.
“(Yalnızca kendisine ibadet edilen Allah’ım), sana hakkıyla kulluk edemedik.”
rıđvānu’llāhi’l-Ħālıķ A, Ş: rıđvānu’l-Ħālıķ P, H.
“Akıl rububiyyetin değil, ubudiyyetin bilinmesi için bize verilmiş bir alettir.”
Ve li-žālike A, P, Ş: -H.
ŝenā-ħˇānları A, P: vāśıfları H, Ş.
“Biz seni hakkıyla tanıyamadık.”

Enîsü’l-Ârifîn

Nažm:

Ĥaķķı taĥķįķ ile kim ide1 idrāk [A 8a]
Didi çün Ǿaķl-ı evvel mā Ǿarefnāk2
3

فآ
ا אی אئ אت
دو

א س
ان

[P 9a]
4

ا ك
اوا م
ت אل א ادراك

א

Neŝr: AǾrābdan birine delįl-i vücūd-ı ŚāniǾden suǿāl eylediler. Cevāb virdi ki:
[Ş 7b] אء ذات أ اج وأرض ذات אج
ا
و آ אر ا ام ل
ا
ا ة ل
5
ا
ا
و אر ذات أ اج ا ل
Meşāyiħ-i kibārdan birine delįl-i vaĥdet-i ŚāniǾden6 istifsār eylediler. Didi
ki: 7אح
ا ا אح ا
Śuleĥādan birine8 suǿāl eylediler ki: “Vücūh-ı müteheccidin aĥsen ü enver olmasınuñ9 vechi nedür?” Cevāb virdi ki: “Ħalevātda eŝnā-yı śalavātda10
Cenāb-ı Rabbü’l-Ǿizzet ile istįnās ider ve [H 9b] münevvirü’s-semevāt ve’l-arż
aña nūrından ilbās ider.”
Bir gün meclis-i saǾādet-celįs-i gevher-i şeb-çerāġ-ı risāletde eyitdiler:11
“Fülān kimse12 gice ile muśallį ve toġrı ammā gündüzin fāsıķ u uġrıdur.” didiler.13 Buyurdılar ki: “Mercūdur ki śalāta muvāžabet ve ķırāǿata14 muķārenetle
ِ َٓ َ ْ ِ ا
ِ
sūǾ-i faĥşādan teĥāşį eyleye ki15 16 ﴾אء
َ ٰ ْ َ ﴿ا َّن ا َّ ٰ َة
ْ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ide A, P, H: ider Ş.
Bu beyit A, P, H’de yok.
“Kâinatta olanların hareketi karşısında, akıl bile acizliğini itiraf etti.”
“Bu feleklerin kubbesini inşa ederken yaptığı o işle, idrak kuşunun kanadına hayret mektubunu bağladı.”
“Deve sesi deveye, ayak izi yürüyene delalet eder. Burçlu gökyüzü, gözeleri olan yeryüzü ve dalgalara sahip
denizler ise ancak Alim ve Habir (olan Allah’a) delalet eder.”
delįl-i vaĥdet-i śāniǾden A, P: delįl-i vücūd-i śāniǾden Ş: delįl-i vaĥdet-i vücūd-ı śāniǾden H.
“Sabah(ın aydınlığı) lambaya ihtiyaç bırakmadı.”
birine H, Ş: birinden A, P.
olmasınuñ A, P, H: olduġınuñ Ş.
eŝnā-yı śalāvātda H, Ş: -A, P.
eyitdiler A, P: -H, Ş.
kimse A, P, H: kişi Ş.
didiler Ş: -A, P, H.
ķırāǿata A, P: Ķurǿān-ı şerįfe H, Ş.
ki A, H, Ş: kim P.
“Şüphesiz namaz insanı hayâsızlıktan alıkoyar.” Ankebût, 29/45.
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Beyt:

כ א כ از د
1
از אز د

روز
او

Neŝr: Ve ŧāǾat, śāĥibini celįl ü refiǾ ve kebāǿir mürtekibini źelįl ü vażįǾ eyler.
Ve baǾż-ı zühhād ü Ǿubbād dimişler: “Ǿİbādet, Ǿubudiyyet-i ĥażret-i Ĥaķ ve
maǾbūd-ı muŧlaķdur; maǾa-edā-yı ferāǿiż ü vācibāt [P 9b] ve terk-i ķabāyiĥ ü
muĥarremāt ve inķıyād-ı evāmir ü nevāhį ve ittibaǾ-ı [A 8b] sünnet-i Ĥażret-i
Risālet-penāhį. Ve ehl-i taĥķįķ maǾnā-yı Ǿubudiyyeti taĥķįķde dimişler: ا אء
2
د
ا
د وا
א
א دوا
Ve Ĥażret-i ǾĮsā’dan Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām3 menķūldür: ى
ا د كا
 وا אل ا ى و ّ اVe ittibāǾ-ı sünnetüñ vücūbuna delįl-i celį vü celįl
kelām-ı muǾciz-nižām-ı Ĥażret-i5 Seyyidü’l-enāmdur ki Ǿaleyhi efđalü’ś-śalāti
ve’s-selām [Ş 8a] buyurur: “Bir kimesne6 benüm sünnet-i seniyyemi7 Ǿadem-i
ittibāǾla żāyiǾ ķılsa ĥimāyetgāh-ı şefāǾatümde dāħil olmaz.” Ve bir maĥalde daħi
[H 10a] Ĥażret-i server-i kāǿināt ve mefħar-i mevcūdāt buyurur: “Benüm sünenümi ĥāfıž olup senenüme źāhib olana Ĥażret-i Źü’l-celāli ve’l-ikrām ħiśāl-i
erbaǾa ile ikrām ider. Biri ķulūb-ı bererede maĥabbet ve biri ķulūb-ı fecerede
heybet ve biri rızķda siǾa ve biri dįnde ŝiķa.” Ve senen-i sünen-i śāĥibü’s-sünneye sālik olan büleġā-yı devrān ve füśaĥā-yı zamāndan baǾżı dimişdür:
8
א و אا
ا
4

Ve efđal-i Ǿibādāt tilāvet-i Ķurǿān-ı muǾciz-nižām ü beyyināt-āyātdur.
ِ
Nitekim 9﴾ ﴿ َ ْ ُ َ ُ ُّ َ َ َכ
﴾אب اُ ْ ِ َل ِا َ َכ
buyurur.
ٌ َ ا ل ا ﴿כ
ْ
ْ
10
ا אدة وة ا آن
ا
Didi ħatm-i rüsül tilāvet içün
Dünyede efđal-i ibādetdür

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

“Kıyamet gününde ki herkes can derdindedir, ilk soru namazla ilgili sorulacaktır.”
“O verilen söze bağlı kalma, mevcudu koruma ve kaybedilene sabır(dan ibaret)tir.”
Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām A, H, Ş: Ǿaleyhi’s-selām P.
“Ubudiyyet heves ve arzuları terk, sıkıntılara katlanma ve Mevlâ sevgisidir.”
Ĥażret-i H: -A, P, Ş.
kimesne A, H, Ş: kimse P.
sünnet-i seniyyemi A, P: sünen-i seniyyemi H, Ş.
“Sünnet benim yolumdur, sen de ondan gel.”
“... sana indirilen bir kitaptır.” (A‘râf, 7/2) âyetinin kendisine indirildiği ve “Biz anlatıyoruz.” (Yûsuf,
12/3; Kehf, 18/13) âyetinin indirildiği (Hz. Peygamber)...
“İbadetin en faziletlisi, Kur’ân okumaktır.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Âyet ve Hadisler, s. 100.)

Enîsü’l-Ârifîn

Dü cihānda tilāvet-i Ķurǿān
BāǾis-i devlet ü saǾādetdür1
Neŝr: Ve Ǿibādet gerek mālį gerek bedenį dünyāda vāsıŧa-i selāmet ve Ǿuķbāda
rābıŧa-i necāt ü kerāmetdür. [A 9a]
Beyt:
2

אدت د א אد
א אد
ا

א

Neŝr: Nitekim Ħˇāce-i cihān3 buyurur: 4אن
5
כ ا زق

ا
אح ا

ة

 اve

אرة

ا

دم

Ħār-ı faķr ile künc-i źilletde
Dāmen-i Ǿayşuñ olsa ger śad çāk [H 10b]
Ŧāhir ol dāǿimā ki āb-ı vužūǾ
Ĥadeŝ-i fāķadan ider seni pāk
Neŝr: Ve 6

م

وا

حا

ء

ا

Uçmaġa cennete vużū vü śıyām
Birisi bāl oldı birisi per
Cünd-i şeyŧān ile mübārezeye
Birisi tįġ-ı tįz ü biri siper

[Ş 8b]

Ǿİbādet vesįle-i saǾādet idügüne delālet ider. Meşreb-i nübüvvet-i kübrādan7
feyeżān ü cereyān8 bulan eĥādįŝ-i şerįfeye ĥadd ü pāyān yoķdur. Lākin ل
ا
9
ا
ا כ وا ة
bu miķdārla iktifā olındı.
Ve tehniyet ü taǾziyet ü Ǿiyādet daħi ķabįl-i Ǿibādetdendür. Nitekim baǾż-ı
efāżıl dimişdür: [P 10b]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bu kıt‘a Merdümî’ye aittir. (Bz. Sevgi, agm., s. 154.)
“Bu dünyadaki saadet sermayesi ibadettir; öteki dünyadaki kerametin süsü de ibadettir.”
Ħˇāce-i cihān A, P, H: Ħˇāce-i her dü-cihān Ş.
“Namaz cennetin anahtarıdır.” (Aclûnî, Keşfü’l-Hafa, II, s. 281.)
“Temizliği sürdür ki rızkın bol olsun.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Âyet ve Hadisler, s. 89.)
“Abdest mü’minin silahı, oruç kalkanıdır.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Âyet ve Hadisler, s. 711.)
meşreb-i nübüvvet-i kübrādan A, P, H: nübüvvet-i kübrādan Ş.
feyeżān ü cereyān Ş: feyeżān A, P, H.
“Az çoğu gösterir, bir damla bir gölü...” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Arapça ve Farsça Asıllı Vecizeler Sözlüğü, s. 445.)
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رت אد
אدت ار
1
ز אدت ز אد
را
2

אد

אل

د نا

ن
אن

Neŝr: Ĥażret-i İmām Ġazzālį Ǿaleyhi raĥmetu’llāhi’l-müteǾālį buyurur: “Ehl-i
zamānenüñ3 idüp ķılduġı Ǿādetdür, Ǿibādet degüldür.” Ve baǾż-ı Ǿārifįn dimişdür: 4ا אدة ك ا אدت. Ve Ħˇāce-i kāǿināt ve dįbāce-i mükevvenāt Ǿaleyhi ekmelü’t-taĥiyyāt ve ecmelü’t-teslįmāt buyurur: 5م و ا אدات
ا
Ve śāĥib-i
Nüzhe Ǿaleyhi’r-raĥme dir ki: “ŦāǾāt-i resmį [A 9b] bıđāǾat-i müzcāt6 ve terk-i
Ǿādāt [H 11a] delįl-i saǾādet ü necātdur ki dimişler:7
RubāǾį:

אده

ا אده

ای آزاده
8
“ا אده

ید مز
اراده
ك א

در

ر د

Neŝr: Śāĥib-i Şebistān-ı Ħayāl raĥimehu’llāhi’l-kebįri’l-müteǾāl dir ki: “Įmān
içindeki elif şecere-i tevĥįddür ki Vādį-i Eymen-i temcįdde neşv ü nemā bulmışdur. Ve binā-yı ķaśr-ı İslām erkān-ı ħams üzerine9 mebnį olmasından
ĥurūf-ı ħamse-i İslām münbįdür ve ĥurūf-ı ħamse-i śalavāt namāz penc nevbet
[P 11a] olmasından münhįdür ve gebrüñ ħāśiyyet-i iǾtiķād-ı ŝeneviyyet žāhir
ü bāŧınına şöyle eŝer ķılmışdur10 ki iŝneyniyyet-i merātib-i ĥurūf nāmından
ežherdür.”

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

“İyâdet kelimesi görünürde ibâdet kelimesine benzese de, gerçekte ibâdet kelimesinden bir nokta fazlalığı
vardır.”
“Gönlü kırılmış olanların, bilgi sahibi olanlara soru sormalarının sebebi; bilgi eksikliği değildir, büyüklük
fazlalığıdır.”
Ehl-i zamānenüñ A, P: Ehl-i zamānuñ H, Ş.
“İbadet alışkanlıkları terk etmektir.”
“Gelenek ve âdetleri kaldırmak için gönderildim.”
Der-kenār: Müzcāt żamm-ı mįm ve sükūn-ı zāyıla ķalįl dimekdür. P, Ş: Müzcāt żamm-ı mįm ve sükūn-ı
zāyıla sermāye-i ķalįl dimekdür. A.
ki dimişler H: -A, P, Ş.
“Yaşlı bir adam gördüm ki varlıktan soyunmuştu, yokluk denizine düşmüştü. Ona sordum ki: ‘İrade nedir
ey özgür insan?’ Dedi ki: Âdet olan her şeyi terk etmek.”
üzerine A, P: üzere H, Ş.
ķılmışdur P, H, Ş: itmişlerdür A.

Enîsü’l-Ârifîn

Nažm:
[Ş 9a]

1

א
ا اى دل

از
داری כ

Vužūda yüz yumaķ mūcib-i ŧarāvet-i rūy u nūr idügine delįl-i besdür ki
vużūdan rūyını pāk idicek żū ĥāśıl olur ve Ǿayn-ı rükūǾ ki pāyānında vāķiǾ olmışdur. Delįl-i rūşendür ki ĥālet-i rükūǾda çeşm-i muśallį ķademine nāžır olmaķ
gerek ve sırr-ı tevĥįd sırr-ı taǾalluķdan vaĥįd olmaķdur. Śalavātda refǾ-i yedeyn
iki elif Allāhu ekbere işaretdür ve tekbįr eylemek tek bir dimekden Ǿibāretdür.
Her ķaçan sücūddan baş götürseñ [H 11b] cūd-ı vācibü’l-vücūdı źikr eyle ve
her vaķit ki ķuǾūda yüz ŧutsañ Ǿavd-i ile’l-maǾbūdı fikr eyle. Ve orucuñ evveli
[A 10a] ve āħiri açlıķdan Ǿibāretdür ve tefriķası sarāy-ı ķalbe cār ve civār-ı ķurba
delāletdür.
Ehl-i Ǿirfāndan birine eyitdiler: “Śalavātda yedeynüñ refǾi mi efđaldür, irsāli mi?” Eyitdi ki: “Ķalbi Cenāb-ı Ǿizzete refǾ ikisinden de2 efđaldür. Ħuśūśā
selāŧįn-i cihān ve esāŧįn-i refįǾü’l-bünyānuñ cenāb-ı maǾālį-meǾāblarına aĥrā vü
elyaķ oldur ki, dįvān-ı aǾmāl ve defter-i aĥvāllerini erķām-ı Ǿibādet-i saǾādet-encām ile [P 11b] ārāste ideler, tā cerāǿid-i ĥālleri seyyiǿātdan ħālį ve śaĥāǿif-i
aǾmālleri ĥasenātla3 māl-ā-māl ü mālį ola.”
Ĥikāyet: Noķŧa-i dāǿire-i meŧālib ve esedu’llāhi’l-ġālib yaǾni emįrü’l-müǿminįn
ǾAlį bin Ebį Ŧālib rađiya’llāhu teǾālā Ǿanh ve kerrema’llāhu teǾālā vechehū4
zamān-ı ħilāfet ve āvān-ı emāretlerinde5 çün sulŧān-ı çār-bāliş-i gerdūn serāperde-i buķalemūnįden çıkup dįvān-ı felek-eyvān-ı 6﴾﴿وا َّ َ ٓ َאء َ َ َא َ א
َ de serāperde-i
ْ
7
zümürrüd-fāmına cülūs ķılurdı. [Ş 10b]
Beyt:

1
2
3
4

5
6
7
8

Gün ŧoġdı śanma penbe-i śubĥ8 ile rūzgār
Urdı sipihr saķfına bir yādigār gül

“Hak Te’âlâ’nın birliğinden uzak kalırsan dinsizsin. Ey gönül, sen bir put ya da maddî bir niyeti içinde
tuttuğun sürece dinsizsin.”
de P, Ş: daħi A: -H.
Tā cerāǿid-i ĥālleri seyyiǿātdan ħālį ve śaĥāǿif-i aǾmālleri ĥasenātla A, P: Tā cerāǿid-i ĥālleri ve śaĥāǿif-i aǾmālleri
seyyiǿātdan ħālį ve ĥasenātla H, Ş.
Noķŧa-i dāǿire-i meŧālib ve esedu’llāhi’l-ġālib yaǾni emįrü’l-müǿminįn ǾAlį bin Ebį Ŧālib rađiya’llāhu teǾālā
Ǿanh ve kerrema’llāhu teǾālā vechehu Ş: ǾAlį bin Ebį Ŧālib esedu’llāhi’l-ġālib rađiya’llāhu Ǿanh ve kerrema’llāhu vechehu P: ǾAlį bin Ebį Ŧālib noķŧa-i dāǿire-i meŧālib ve esedu’llāhi’l-ġālib H: ǾAlį bin Ebį Ŧālib
esedu’llāhi’l-ġālib A.
āvān-ı emāretlerinde A, P, H: āvān-ı Ǿadāletlerinde Ş.
“Göğü biz kurduk.” Zâriyât, 51/47.
serāperde-i zümürrüd-fāmına A, P: serįr-i zümürrüd-fāmına H, Ş.
penbe-i śubĥ A, P, Ş: ebr ile H.
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Neŝr: Tā felaķ-ı śabāĥdan ġasaķ-ı revāĥa dek emr-i ħilāfet ve mühimmāt-ı
memleket ve meśāliĥ-i raǾiyyete iştiġāl gösterirdi. Ve çün mevākib-i kevākib ve
cünd-i ŝevābit-i ŝevāķib ordu-yı hümāyūn-ı felekde cemǾiyyet ķılurlardı. Çehre-i ħandān-ı śubĥ maŧlaǾ-ı ufuķdan [H 12a] fürūzān olınca şemǾvār ķadem-i Ǿibādetde ķāǿim olup tilāvet ü teheccüdle1 mücāhede ķılurdı. BaǾż-ı aśĥāb-ı güzįn
rıđvānu’llāhi teǾālā Ǿaleyhi ve Ǿaleyhim ecmaǾįn eyitdiler:2 “Yā emįre’l-müǿminįn,
niçün vücūd-ı şerįfiñüze bį-sebeb taǾab virürsüz, ne nehārda āsāyiş ve ne şebde
ārāmiş buyurursuz?” Cevāb virdi3 ki: “Eger gündüzin āsāyiş idersem aĥvāl-i
raǾiyyet muħtell olur ve eger gice [A 10b] istirāĥat idersem4 umūr-ı āĥiretüm5
[P 12a] mücmel ķalur. Pes evķātumı tevzįǾ idüp Ǿalā-ķadri’l-imkān cānibeyni riǾāyet eyledüm. Gündüzin mühimmāt-ı ħalāyıķ ve gice Ǿibādet-i Ħālıķ’a
meşġūl oldum.”
Nažm:

Gündüzin ħalķ-ı Ǿāleme şāh ol
Giceler var gedā-yı dergāh ol

Hikāyet:6 Şāh Sencān -ki selāŧįn-i Herat’dandur-bir şāh-ı süħan-senc andan
iltimās-ı vaśiyyet ve ŧaleb-i naśįĥat eyledi. Şāh Sencān eyitdi ki: و
ا
7
א
 ا כEger sen cān u dilden kelimāt-ı naśįĥat-encāmumı gūş-ı ĥūşla
ıśġā idüp ĥüsn-i ķabūlle telaķķį buyurasın Ǿācilen ve ācilen fevāǿidini göresin.”
Beyt:

אی آرم
8

ا

د

ط
ور

ل

ا

ا

Neŝr: Ve buyurdı ki: “Eger necāt-ı dünyā ve saǾādet-i Ǿuķbā dilerseñ giceler
[Ş 11a] gedā-yı dergāh-ı kibriyā-yı Ħudā-yı bį-niyāz olup dįde-i giryān ile sāǿil
ol9 ve gündüzin kendü bārgāhuñda [H 12b] gedālaruñ dādına feryād-res olup
şāh-ı Ǿādil ol.”

1
2
3
4
5
6
7
8
9

teheccüdle A, P, H: teheccüdlere Ş.
BaǾż-ı aśĥāb-ı güzįn rıđvānu’llāhi teǾālā Ǿaleyhi ve Ǿaleyhim ecmaǾįn eyitdiler Ş: BaǾż-ı aśĥāb-ı güzįn eyitdiler
A, P, H.
virdi P, A, H.: virdiler Ş.
idersem P, H: ķılursam A, Ş.
umūr-ı āĥiretüm H, Ş: umūr-ı Ǿāķıbetüm A, P.
Hikāyet A, P, H: Neŝr Ş.
“Nasihat kolaydır, zor olan onu kabul etmektir.”
“Ben nasihat şartlarını yerine getirdim; sen ister kabul et, istemiyorsan da sen bilirsin.”
ol A, H, Ş: -P.

Enîsü’l-Ârifîn

Nažm:

ا

אن

אن

1

را

ه אن

و
ز

2

ن
אد

Neŝr: Ve be-ĥükm-i
د
ا אس3 Çün ħūy-ı raǾiyyet tābiǾ-i ħūy-ı pādişāh-ı Ǿālį-rütbetdür. Her gāh ki pādişāh-ı Ǿālem-penāh meyl-i ŧāǾat ü Ǿibādet
ide, raǾiyyet daħi raġbet śūretin4 gösterüp ŧāǾate māǿil olur. [P 12b] Ve berekāt-ı
Ǿibādet-i Ǿibād pādişāhuñ eyyām-ı devletine5 vāśıl olur. [A 11a]
Bāb-ı Düvüm: Der-İħlāś
İħlāś, keştį-i Ǿazįmeti zevraķ-ı rızķ ve deryā-yı riyādan6 sāĥil-i necāta çıķarup
aġrāż-ı fāsideden taħlįś-i Ǿameldür ve ħulūś-i niyyet ve ħuśūś-i ŧaviyyetle teveccüh-i Cenāb-ı Bārį Ǿazze ve celledür.
Beyt:
7

ص مز
כ دم ز

כ א
و

Neŝr: Sehl-i Tüsterį Ǿaleyhi raĥmetu’llāhi’l-Bārį8 dir ki: أ ال
أ لا
ا لوا صا
ق وا אل وا כ
ا
و
ا
اء א
ا
9
ا אل
Pes lāzımdur ki herkes ki bir Ǿamele şürūǾ u āġāz ide, [H 13a]
nefs-i emmāresine medħal ķomayup niyetini rıżā-yı Ħudā-yı kār-sāz10 ide ki,
aġrāż-ı nefsānį bį-iştibāh aǾmāl-i Ĥaķķānįyi ibŧāl ü tebāh eyler.
Nažm:
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

و

ی

در ره د
א آ

“Bütün Allah’ın kulları senin emirlerini alıp yerine getiriyorlarsa; sen de Hak Teâlâ’nın dediklerini ve
emirlerini al ve yerine getir.”
“Her padişah Hakk’a hizmet etmek için çabalarsa; halkı da ona hizmet etmek için gayret eder.”
“İnsanlar yöneticilerinin dini üzeredir.”
śūretin A, H, Ş: -P.
eyyām-ı devletine A, P, H: rūzgār-ı ferħunde-āŝārına Ş.
deryā-yı riyādan A, P, Ş: deryā-yı bį-kerāne-i riyādan H.
“Her kim ki saf ve temiz niyetle adım atıyorsa; kendi döneminin Hz. Îsâ’sı olur ki, nefesi rahmettir.”
Sehl-i Tüsterį Ǿaleyhi raĥmetu’llāhi’l-Bārį A, P: Sehl bin ǾAbdullāh Tüsterį Ǿaleyhi raĥmeti’l-Bārį H, Ş.
“Dinin (dindarlığın) esası üçtür; bütün ahlâk ve işlerinde Peygambere uymak, helâl yemek ve bütün işlerde
samimi niyet.”
Kār-sāz A, P, Ş: Kār-sāz-ı bende-nüvāz H.
“Din yolunda gül gibi gayretli ol ki serv-i bülend gibi itibarın olsun.”

225

226

TENKİTLİ METİN - Ahlâk-ı Muhsinî Tercümesi

א

[Ş 11b]
1

א

ت אن د
אری ا

ك
ط

Ve iħlāś, ħulāśa-i aǾmāl ü nuķāve-i aĥvāl ve sermāye-i saǾādet ü pįrāye-i
murādātdur. Ve iħlāś ile Ǿamel-i yesįr riyā ile Ǿamel-i keŝįrden rāciĥdür.
כ
ﭙﻮ

2

אدت א ص
وכ ﭼﻪ آ ز

BaǾż-ı meşāyiħ dimişlerdür: “Biñ yıl Ǿibādetden ŧoķuz yüz ŧoķsan ŧoķuz yılı
taĥśįl-i iħlāś idüp bir yılı Ǿibādete śarf evlādur.” Fį-nefsi’l-emr riyā bir ħulķ-ı
meźmūm ve vaśf-ı şūmdur. Ve mürāǿį ĥaķķında mevāǾįd çoķ ve nuśūś-ı ķāŧıǾaya
nihāyet yoķdur. Ĥażret-i Melik-i Settār Ķurǿān-ı Ǿažįm-i saǾādet-medārda buyurur: 3﴾﴿ َ َ ْ ٌ ِ ْ ُ َ ۪ ّ َ َا َّ ۪ َ ُ َ ْ َ َ ِ ِ َ א ُ َن َا َّ ۪ َ ُ ُ ٓ ُاؤ َن
ْ
ْ
َ ْ
Ve seyyid-i aśfiyā ve sened-i evliyā buyurur: 4 ار ذرة ر אء
Ve bir maĥalde daħi ol Ĥabįb-i ekrem ü ekber buyurur: 5

كا

ا

ا

ا א

Ve riyā şirk-i aśġar olduġından mā-Ǿadā muraķķaǾ ve sübĥa-i ehl-i riyā şerek u dāne [H 13b] ve murġ-i dil-i Ādemį śayd u ķayd itmekle cemǾ-i māla
bahānedür. Bir mürāǾį-i muraķķaǾ-pūş ve seccāde-ber-dūşa eyitmişler: “MuraķķaǾuñı śatarsañ alalum.” Eyitmiş ki: “Śayyād şebekesin ve tācir sermāyesin
iħtiyārıyla elden çıķarur mı?”
MıśrāǾ:

א
6

א

و

آ

א

א

כ

א

د
اى

Nitekim ehl-i Ǿirfāndan biri baǾż-ı taġyįrü’ş-şekl7 li-ecli’l-ekl iden mürāǿį
ĥaķķında dimişlerdür: “Anuñ meŝeli gürbe-i rūzedār meŝelidür.”
Beyt:

1
2
3
4
5
6
7
8

ا ش د
ن روی א
8
ز و ی ا ش د

[P 13a]

“Şehveti terk etmek dinin göstergesidir, bir işten kaçınmanın şartı budur.”
“İyi ve saf niyetle yapılan ibadet makbuldür; yoksa iyi olmayan, güzel olmayan bir derinin faydası yoktur.”
“Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar, onlar gösteriş yapanlar.” Mâûn,
107/4-7.
“Allah içerisinde zerre kadar riya olan amelleri kabul etmez.”
“Riya, küçük şirktir.”
Ve iħlāś, ħulāśa-i aǾmāl ü nuķāve-i aĥvāl ve sermāye-i saǾādet ü pįrāye-i murādātdur... ا
اى א ق כ א
 אH: -A, P, Ş.
taġyįrü’ş-şekl A, H, Ş: taġyįr-i şekl P.
“Ansızın her şeyi, sevdiğinin yüzünü bile unuttuğu gibi; din ve ibadeti de unuttu.”

Enîsü’l-Ârifîn

MıśrāǾ:

1

د

אز

א

ه

Neŝr: Ve baǾżı mürāǿį ĥaķķında dimişlerdür: “Žāhirde Ebā Yezįd-i Bisŧāmį
ĥaķįķatde Aĥmed Ĥarāmį’dür.”
Beyt:

אن
2

[A 11b]

אن

د

אی

ز א אت ر א
אن از אز
אز

Ruħuñ mirǿātın ey āyįne ruĥsār
O3 śūret uġrısından śaķla zinhār
Āyįne gibi ħalķa mürāǿįlik eylemez
Bāķį śafā-yı ħāŧır ile giydi bir nemed4

Neŝr: Rūy-ı riyānuñ keŝretinden baǾż-ı Ǿārifįn dimişdür: “Meşāyiħ-i Ǿižāmuñ
Ǿižāmı ķalmadı.”
Ĥikāyet: Ħulefā-yı ħalefden biri buyurur: “Bir mücrimi meydān-ı siyāsete getürürler.
MıśrāǾ:

Riyāset siyāsetsiz olmaz tamām

Bir cellād-ı deccāl-şekl tāziyānesini [H 14a] çengine alup meydāna girür.
Gāh derdmendi5 siyāset çarmıħlarında çenber idüp def gibi yüzine ŧabancalar
urup6 gāh ŧanbūr gibi gūşmāl virüp gāh dühül gibi arķasından ķayışlar çıķarup
işkenceler eyler. Ĥarįfüñ ıżŧırābından çeng gibi ķameti dü-tā ve teninde her bir
ķılı bir zebān-ı gūyā olup bi-ĥükm-i 7  إذا ئ ا אن אل אĦalįfeye muħālif
söyleyüp düşnāme āġāz ider ve nā-sezā sözler söyler. Ħalįfe fi’l-ĥāl buyurur,
dest ü pāyını ķayd ü bendden [P 13b] ıŧlāk idüp iǾtāķ iderler. Ħavāśś-ı bārgāh-ı ħilāfetden biri ħalįfeye eydür: [Ş 12a] “Żamįr-i münįr-i żamāǿir-güşā-yı
ħilāfet-penāha maħfį vü pūşįde degüldür ki ol küstāħ ü bį-edebi teǿdįbde teşdįd
ve8 bāb-ı ħalāśı tesdįd lāzım iken āzād ķılmanuñ vechi nedür?” Ħalįfe eyitdi:
“Ben anı ĥasbeten-li’llāh icrā-yı Ĥaķķu’llāh idüp taǾźįb ü teǿdįb itdümdi. Çün
1
2
3
4
5
6
7
8

“Kendi imanın için gururlanıp kibirlenme; çünkü kediler arasında da âbid olanlar vardır.”
“Sarhoşların secdeleri, riyakârların ibadetinden iyidir; mey (şarap) peşinde olanların niyazı, kendini beğenenlerin namazından iyidir.”
O P, Ş, H: Bu A.
Bu beyit Bâkî’ye aittir. (Bk. Küçük, s. 43.)
Gāh derdmendi A, P, H: Derdmendi gāh Ş.
urup A, P: urur H, Ş.
“İnsan ümidini kestikçe dili uzar.”
ve P, Ş, H: belki A.
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kelimāt-ı nā-sezāsından ve eźāsından müteġayyir ü müteǿeŝŝir oldum ve śaded-i intiķāmda kār-ı ĥaķķānį ĥaķķında ġaraż-ı nefse medħal virmeden iĥtirāz
idüp āzād eyledüm ki [A 12a] bu şįve śūret-i iħlāśdan1 dūr ve śāĥib-i Ǿamel-i
ġaraż-āmįz fażįlet-i ŝevābdan maĥrūm u mehcūrdur.”
آ

از
אر ا

د رو
ص א ا رو

دا

Nažm: [H 14b]
ضآ

2

3

ه ور
4

ا

ا ص
אن אر اوار

אر
ک

Neŝr: Her kimse ki elif-i iħlāś gibi istiķāmet üzre olur, Ǿāķıbet Ǿiķāb-ı Ǿuķbādan
ħalāś bulur. Ve her kimesnenüñ ki naķd-i ķalbi pūte-i imtiĥān-ı ħulūśdan ħāliś
çıķar, ol kes5 kibrįt-i aĥmer ve iksįr-i aǾžamdan Ǿazįzterdür. Nitekim dimişlerdür: 6 اززر א
دو
Nažm: [P 14a] Cāǿiz olmaz gerçi yanmaķ her oda
Girmeyince ĥāliś olmaz zer oda
כ

7

א

ار
ص
אر زر א

Neŝr: Ve gencįne-güşā-yı Gence nāmį-i girāmį sulŧān-ı süħanverān Şeyħ
Nižāmį ižhār-ı iħlāśda buyurur:
אری א
خ از
8
از د א אری א
از دور
9
ر
1
2
3
4
5
6
7
8
9

در
ر

ز

م دور ا
از
و

śūret-i iħlāśdan A, P, H: iħlāśdan Ş.
“Onun sözünden benim ateşim alevlendi; ilahî ve manevî bir iş, kötü garezler ve kötü niyetlerle birlikte
oldu.”
“Nefsin baskınlığı ortaya çıkınca; iyi, saf ve temiz niyetten eser kalmadı.”
“Bir işte ihlas yoksa o işi bırakmak daha iyidir.”
kes A, P, H: kimse Ş.
“Halis dost, saf altından daha iyidir.”
“Eğer saf niyetten en ufak şüphen olursa dene ve sına; çünkü saf altının ayarını bir tek inceleyerek anlayabilirsin.”
“Benim gibi bir dikenden kırmızı gül peyda olmaz, benim elimden dua etmekten başka bir iş gelmez.”
“Beni uzaklaştırıp çöpe atarsan seni uzaktan öperim; eğer ki beni okşayıp yanına alırsan da ne âlâ.”

Enîsü’l-Ârifîn

و دن
1
دن

ا כ

[ اŞ 12b]
ز

ز

Ve yine2 bir maĥalde daħi buyurur:
Nažm:
3

ارم
ارم
آ
4

زא
از
رخ از אك ا
א

ا ر
آ

د

ا

ا

[H 15a] [A 12b]

Bāb-ı Süvüm:5 Der-DuǾā
DuǾā, dergāh-ı Ķāđi’l-ĥācāta Ǿarż-ı ĥācet ü niyāz ve bār-gāh-ı Mucįbü’d-daǾavāta dest-i tażarruǾı güşāde vü dırāz kılup feyż-i fażl-ı İlāhįden istifāża
vü istifāde ve aǾtāf u elŧāf-ı nā-mütenāhįden murādı irādedür.
Nažm:

Ne Ǿaceb ŧutsa Necātį yüzine ħaclet elin
Nesi var yüze gelür dest-i duǾādan ġayrı6
Rūz u şeb gel Ħudāya yalvaralum
Ķaldırup el duǾāya yalvaralum

1
2
3
4

“Eğer suçsa bu, işte kılıç işte boyun; senden öldürmek benden boyun teslim etmek...”
yine Ş: -A, P, H.
“Bundan sonra, başımı ayağından kaldırmayacağım; yanağımı evinin toprağından kaldırmayacağım.”
“Köpüğe su dökemiyorsam da; şimdi ateşte güzel bir kebap yapabilirim.”
-A, P, Ş: Ve’l-ĥāśıl kemāl-i śıdķ u iħlāś ve Ǿucb u kibr ü riyādan ħalāś bir mürşid-i kāmil ve Ǿālim-i Ǿāmilüñ ĥalķa-i bāb-ı irşād-penāh u saǾādet-i destgāhını dest-i irādetle ŧutmayınca müyesser ve bir Ħıżr-dem
ü ǾĮsā-nefesüñ mānend-i meyyit-i beyne yedi’l-ġāll fermān-ı cihān-muŧāǾına teslįm ü imtiŝāl ķılmayınca
mutaśavver degüldür.
ر
آن ز אن ازر א و
ى وز ر و ر
כ
(İki yüzlülük ve içindeki şüphelerden kurtulduğunda; herkese (her yolcuya) galip gelip herkesten daha
başarılı olursun.)
دار و
در
ا
(Nefiste o kadar çok incelik ve detay var ki, işin ehlinden başka, bu incelikleri kimse anlamaz.) H.

5
6

Bāb-ı Süvüm A, P: Bāb-ı Siyüm H, Ş.
Bu beyit Necâtî’ye aittir. (Bk. Tarlan, Necatî Beg Divanı, s. 418.)
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DaǾavāt-ı ħāliśāt-ı1 śafā-śıfāt ki, ĥüsn-i niyyāt ve ħulūś-ı ŧaviyyātla2 fuǿād-ı
ħāliśü’l-iǾtiķāduñ yenābįǾ-i iħlāśından münbaǾiŝ ü cārį [P 14b] ve libās-ı Ǿāriyyet-i reyb ü riyādan Ǿārį ola. VaǾde-i kerįme-i 3﴾ ﴿اد ُ ۪ ٓ َا ْ َ ِ ْ َ ُכ
ْ ile müşerref
ْ
4
ِ
[H 15b] ve gūş-ı hūşı nidā-yı ﴾ ُ َّ  ﴿ا ْذ َ ٰאدى َرdan mengūş, nidā-yı 5﴾ ُ َ ﴿ َ א ْ َ َ َא
ْ
ile müşennef6 olur.
ه

Nažm:

ه

אر

از
א א

7

א

د א א

Neŝr: Resūl-i müctebā vü ser-çeşme-i ĥayāt-ı ĥayā buyurur: “Ĥażret-i Ĥaķ8
celle ve Ǿalā kerįmdür, istiĥyā ider ki, bir bende-i Ǿāciz ü muĥtāc ü ser-gerdān,
MısraǾ:

9

אن

آ

د א

د

ز

روى אز

ķılup dergāh-ı Rabbü’l-Ǿizzete tażarruǾ u nāliş ide, anuñ rūy-ı murādına bāb-ı
icābeti sedd idüp śıfrü’l-yed redd ide.”
Nažm:

Ĥaķ Teǿālā kerįmdür utanur
Ķullarınuñ duǾāsın itmege10 red
Ellerin ķaldırup duǾā idicek
Ķomaz ol bendesini śıfrü’l-yed

[A 13a]

Neŝr: [Ş 13a] Ve duǾā muħħ-i Ǿibādet ve sünen-i İslāmdandur11 ve edǾiye-i
meǿŝūreye muvāżabet be-ĥükm-i 12 وارد
ورد
ādāb-ı meşāyiħ-i kirāmdandur. Ve mevāżiǾ-i Ǿibādetde irtifāǾ-ı eśvāt ve mevāķiǾ-i duǾāda ilĥāĥ sebeb-i
incāĥdur. Herkes ki daǾavāt-ı śāfiyāt-ı ŧayyibāt-ı Ǿanber-nesįm ü Ǿabher-şemįmi
13
﴾ َ َّ َ َ ﴿وا َّ ِ ِا َذا َ ْ َ َ َوا ُّ ِ ِا َذا
sūz u tāb ve eşk-i ħūnāb ve zārį vü niyāz ile
ْ
ْ َ
dergāh-ı kār-sāza kārbān-ı seher ve ķavāfil-i ķabāǿil-i14 žafer ile [P 15a] gön1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

DaǾavāt-ı ħāliśāt A, P: DaǾavāt-ı śāliĥāt Ş, H.
ħulūś-ı ŧaviyyātla A, H, Ş: ħuśūś-ı ŧaviyyātla P.
“Bana dua edin, duanıza icâbet edeyim.” Mü’min, 40/60.
“... Rabbine nidâ etti... ” Enbiyâ, 21/83.
“.. Biz de onun duasını kabul ettik... ” Enbiyâ, 21/76.
Der-kenār: Müşennef: Küpelenmiş. A, P, Ş.
“Dudaktan gelmeyen dualar (içten yapılan dualar) (Allah’ın), “Yerine getiriyorum.” müjdesiyle karşılanır.”
Ĥażret-i Ĥaķ A, P, H: Ĥaķ Ş.
“Yakarış yüzünü zemine, dua elini gökyüzüne (çevir).”
itmege A, Ş: eyleye P, H.
sünen-i İslāmdandur H, Ş: sünen-i İslāmdan A, P.
“Virdi olmayanın ilhamı da olmaz.”
“And olsun, yöneldiği zaman geceye ve aydınlandığı zaman sabaha.” Tekvîr, 81/18.
ķabāǿil-i A, P, Ş: revāĥil H.

Enîsü’l-Ârifîn

dermez, ol kes içün mesned-i übbehet ü celāl ve müttekā-yı saǾādet ü iķbālde
fāriġu’l-bāl temekkün mümkin olmaz.
Nažm:
[H 16a]

אد

1

اد

دل

אز
ره אز

Neŝr: Ve be-muķtežā-yı ĥadįŝ-i şerįf-i2 3אء
ve siper-i belādur.
Nažm:

در
آ
אء ا ا

دا

duǾā silāĥ-ı müǿmin

Çi ger tįr-i ķażānuñ reddi yoķdur
DuǾā ķalķanı gibi seddi yoķdur
Ey belādan cānın āzād isteyen
Ħāŧırın her ġuśśadan4 şād isteyen
Eyle zārį ķıl tażarruǾ her zamān
Tā berį ola belādan cism ü cān
Ġuśśa-nāk ol tā ki ħandān5 olasın
Zār zār aġla ki şādān6 olasın
Ne ķadar ķādir iseñ ey müǿmin
Ĥażret-i Ĥaķķ’a dāǿim eyle duǾā
Siper ancaķ7 duǾā olur el-ĥaķ
Çarħdan yire yaġsa tįr-i ķażā8

Neŝr: Bu maĥalde erbāb-ı Ǿaķd ü ĥall be-mūcib-i 9 אئ
راد
ķażā ķābil-i redd
ّ
10
olmayıcaķ duǾā niçe sedd ider, Ǿuķdesini bu ŧarįķle ĥall eylemişler11 ki duǾā
redd-i belāya sebeb [A 13b] ve isticlāb-ı raĥmete dāǾį olmaķ cümle-i ķażādandur.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

“Her kim ki, ihtiyacını Allah’ın kuluna belirtmeyip ihtiyaç elini kullar önüne uzatmadı, o sessizce muradına ermiş olacaktır.”
Ve be-muķtežā-yı ĥadįŝ-i şerįf-i A, H, Ş: Ve be-muķteżā-yı P.
“Gerçekleşecek bir durumu (kazayı) ancak dua geri çevirebilir.”
Ħāŧırın her ġuśśadan A, P, Ş: ġuśśalardan ħāŧırın H.
ħandān A, P, H: şādān Ş.
şādān A, P, H: ħandān Ş.
ancaķ A, H, Ş: içün P.
ķażā P, Ş, H: belā A.
“Onun kazasını geri çevirecek yoktur.”
ŧarįķle A, Ş, H: ŧarįķa P.
eylemişler A, H, P: itmişlerdür Ş.
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Nitekim redd-i sehm içün siper götürmek ķażāya rıżāya [Ş 13b] māniǾ degüldür. DuǾā daħi keźālik Ĥażret-i Ĥaķ celle ve Ǿalā be-hükm-i א ا ل ا داء
1
אء
 إ ا لher emre bir sebeb ve her derde bir devā bile taķdįr itmişdür. Nitekim Ǿārif-i maǾārif-i taĥķįķ ve sālik-i mesālik-i tevfįķ efśaĥü’l-enām [P 15b]
emlaĥü’l-kelām şeyħ-i nāmį ve maħdūm-ı girāmį2 [H 16b] Ĥażret-i Mevlānā
Cāmį raĥimehu’llāh bu nükteye3 bu beyitlerinde işāret buyurmışlardur.
Nažm:
א

4

5

ن از

א ا א روا
ب ا

א از

א
א

אرۀ

از
ز

زد

ا

Neŝr: Ve edǾiye-i müsteŧābeyi6 ĥāl-i niǾmet ü reħāda ikŝār ide ki ĥāl-i7 şiddet ü
belāda isticābete maķrūn ola. Nitekim server-i kāǿināt Ǿaleyhi efđalü’ś-śalavāt8
buyurur: 9ا ائ כ ا אء ا אء
ا
ه ان
Nažm:

İsteriseñ duǾāñı ide ķabūl
Ĥaķ TeǾālā zamān-ı şiddetde
Şükr idüp saña virdügi niǾama
Ķıl tażarruǾ zamān-ı vüsǾatde10

Neŝr: Ve Ħˇāce-i Ǿālem11 ve zübde-i nās ǾAbdullāh bin ǾAbbās’a12 buyurur ki: 13ا ات
כ
ات
ا
ا
 اVe baǾż-ı ekābirden menķūldür:
14
ا اء
ا اء כ כ
 اذכ وا اVe edǾiye-i meşĥūne-i bi’l-istiŧābenüñ isticābesinde istiǾcāl itmeyeler.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

“Allah bir dert vermişse mutlaka onun devasını da vermiştir.” (Tirmizî, “Tıbb”, 2; Müslim, “Selam”, 69;
İbn Mâce, “Tıbb”, 1.)
şeyħ-i nāmį ve maħdūm-ı girāmį H: -A, P, Ş.
raĥimehu’llāh bu nükteye P, H: -A, Ş.
“Çaresiz, kaza hükmüyle belâdan kaçar, cahil kişi de filan şahıs kaderinden kaçıyor diye alay eder.”
“Eğer bir kaderden bir kadere sığınmak yoksa, insanların en hayırlısı neden Mekke’den Yesrib’e gitti?”
müsteŧābeyi A, P, Ş: müstecābeyi H.
ĥāl-i A, P, Ş: ĥālet-i H.
Ǿaleyhi efđalü’ś-śalavāt Ş: -A, P, H.
“Sıkıntı anında Allah’ın dualarını kabul etmesini isteyen kimse rahatlık zamanlarında duayı arttırsın.”
Bu kıt‘a Merdümî’ye aittir. (Bk. Sevgi, agm., s. 161.)
Ve ħˇāce-i Ǿālem A, P, H: -Ş.
ǾAbdullāh bin ǾAbbās’a A, P, H: Ĥażret-i ǾAbdullāh bin ǾAbbās radiya’llāhu teǾālā Ǿanhüma Ş.
“Kendi başına kaldığında Allah’ı hatırla ki, o da açık alanlarda (çölde) seni korusun.”
“Gizlide Allah’ı zikredin ki zorluk anınızda o da sizi hatırlasın.”
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Nažm:

Müstecāb olur itdügüñ daǾavāt
İtmez iseñ icābetin taǾcįl
Kimsenüñ eylemez duǾāsını red
Ol duǾālar ķabūl idici Celįl1

[A 14a]

Neŝr: Ve edǾiye-i müstecābenüñ serįǾü’l-icābesi ġāǿibāne vü muħliśāne ola yegdür.2 Zįrā müşāfehe vü muvācehede olan duǾā ġāliben bį-rūy u riyā olmaz.
[H 17a]
Nažm:

Bį-riyādur çü ġāǿibāne duǾā
Anı maķbūl ider Ħudā bį-reyb

[Ş 14a]
[P 16a]

Yüze yüz olmadansa biñ yegdür
Şol3 duǾā kim ola bi-žahri’l-ġayb4
Neŝr: Ve aśĥāb-ı devlet ü erbāb-ı saǾādete lāzımdur ki duǾāya dāǾį olan aǾmāl
meşkūru’l-mesāǾįye sāǾį ola ki cerr-i menfaǾat ve refǾ-i mażarrat ĥabl-i metįn-i
edǾiyye-i evtāda menūŧ u merbūŧdur. Ve misās-ı esās-ı nižām-ı memleket ve
ķavāǿim-i kıvām-ı salŧanat fuķarānuñ dest-i duǾası üzerine5 dāǿim ü ķāǿimdür.
و

Beyt:
6

ار אب د א
ت درو א

وان

Neŝr: Aħbār ü āŝārda vārid olmışdur, duǾā-yı sulŧān-ı Ǿadālet-meǿāb maķbūl
ü müstecābdur. Her tįr-i duǾa-yı çarħ-güźārį ki sulŧān-ı Ǿadālet-şiǾār śadaķ-ı
śıdķdan kemān-ı kümūna rastlayup şest-i dürüst ve iħlāś ile ter-ħalāś vire
siper-i sipihrden ŧable-i kāġad-vār güźer idüp menzil-i maķśūd ve hedef-i
icābete ire.
Nažm:

1
2
3
4
5
6
7

Tįr-i cefāsı şöyle gelür baña ǾAzmiyā
NaǾl-i hilāli şįşe-i mihri deler geçer7

Bu kıt‘a Merdümî’ye aittir. (Bk. Sevgi, agm., s. 163.)
ola yegdür P: olanıdur A, H, Ş.
Şol A, P, H: Ol Ş.
Bu kıt‘a Merdümî’ye aittir. (Bk. Sevgi, agm., s. 156.)
üzerine A, P: üzere H, Ş.
“Padişahların dua ehlinin kıblesi olmasının sebebi, derviş hazretlerine bende olmasıdır.”
Bu beyit Azmî’ye aittir. (Bk. Ceyhan, age., s. 101.)
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Ĥikāyet: Memālik-i İslāmiyyenüñ baǾżında bir zamānda ŧūfān-ı Ǿažįm1 vāķiǾ
olup 2 ا
ا
seylāb-ı belā başdan aşmışdı ve herkes 3﴾אر ا َّ ُّ ُر
َ َ ﴿و
َ ĥāletin
müşāhede idüp her kūşe deryālar olup, ķaynayup ŧaşmışdı. [H 17b] [A 14b]
Rūy-ı zemįnüñ kimse ķarasını görmezdi ve śu burc-ı ābįye çıkup hilāli görenler
zer-varaķla4 zevraķ-ı ħayāl eylerdi. Kemān-ı āsumāndan tįr-i bārān nevāzil-i
ķażā vü ķader [P 16b] gibi göz açdurmayup ol ķadar yaġardı ki;
Beyt:

Ser-ā-ser ġarķ idi pūlāda ġabrā
Zırh giymişdi māhį gibi deryā [Ş 14b]

Neŝr: Ħalķı ķulel ü tulül-i cibāl-i şāhiķaya5
öñüne gelen büyūt 6﴾َ َ ا ْ ِت َ ُ ا ْ َ ْ َכ ِت
ُ
َْ
ُُ
ħāşāk-veş deryāya degin Ǿazm iderdi.7
MısrāǾ:

8

م

ز אران

çıķardı ve menāzil ü merāĥilde
 ﴿ َا ْوgörinüp rāh-ı seylde ħas u

א و ان

Neŝr: Ehl-i tencįm eyitdiler: “Enžār-ı felekįden istidlāl9 olınan oldur ki bu
şehirler bu şehr içinde vāsıŧa-i keŝret-i ābla bi’l-külliye ħarāb ü yebāb ola.”
Ħalķa bu sözden daġdaġa düşüp ħānümānlarından ümįdlerin kesdiler ve cezaǾ
ü fezaǾ itmege āġāz itdiler. İttifāķ ol diyāruñ müstecābü’d-daǾava pākįze-fıŧrat
ve şāh-śūret u dervįş-sįret salŧanat gencinüñ dürr-i ŝemįni ve ķanāǾat küncinüñ
ħāk-nişįni bir emįr-i Ǿālem-gįr-i rūşen-žamįri10 vardı.
Beyt:

Şāhlar dervįşi vü dervįşler şāhı ki bār
Şāhlıġ śūret aña dervįşliġ sįret aña
א
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

א א

دو

אه درو
ازو א

ŧūfān-ı Ǿažįm H, Ş: ŧūfān A, P.
Der-kenār: ز: Żamm-ı zā-yı menķūŧayıla zübyenüñ cemǾidür, yüksek yer maǾnāsına A, P. “İş zorlaştı,
çıkmaza girdi.”
“.. tandır kaynamaya başlayınca... ” Hûd, 11/40.
zer-varaķla Ş: -A, P, H.
ķulel ü tulül-i cibāl-i şāhiķaya A, P, H: ķulel-i cibāl-i şāhiķaya Ş.
“Örümcek evinden daha çürüktür.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Arapça ve Farsça Asıllı Vecizeler Sözlüğü, s.
194)
iderdi A, P: eylerdi H, Ş.
“Yağmurun şiddetinden ev yıkılmış olabilir; ama bu yağmur bir bu kadar da bağ, bahçe ve tarlanın yeşermesine sebep olur.”
istidlāl A, P, H: istiħrāc Ş.
emįr-i Ǿālem-gįr-i rūşen-žamįri Ş: emįr-i Ǿālem-gįri A, P, H.
“Şah dediğin derviş sever olmalıdır; ki ondan cihan huzur bulsun.”
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Neŝr: Śaġįr ü kebįr dergāh-ı Ǿālem-penāhına1 yüz sürüp naķįr ü ķıŧmįr kelimāt-ı müneccimįni2 taķrįr itdiler3 ve eyitdiler: [H 18a]
MısraǾ: 4אن

ح

א

Nažm:
5

آ ا

אر
وا א

ج

אك از

غا א
د אی دام כ ا

אدا
[ داP 17a]

Neŝr: Ħāk-i pāy-ı saǾādet-istįnāseñüzden cümle-i nās duǾā iltimās iderler.
ŞiǾr: [A 15a]
6

ال
א

و ز אن
א

ار אب א
ت
در

Neŝr: Āħirü’l-emr emįr-i kerāmet-meǿāb ħiŧāb-ı müsteŧābla reǾāya vü berāyāyı
tesliyet ü istimālet içün 7כ اب
 כdiyüp hemān ki ǾArab şeb-siyāh şālına
büründi ve ǾAbbāsį Ǿimāmesini bāşına urındı.8 Emįr ħalvetine girüp [Ş 15a]
ve rūy-ı żarāǾeti ħāk-i meźellete sürüp dergāh-ı bį-niyāza tā seĥer nāliş ü niyāz
idüp eyitdi:9
א אدرا ورد אرا
او ر א د אرا

Beyt:10
11

Neŝr: Müneccimįn ittifāķ itmişlerdür ki bu diyār-ı ġam-ābād u belā-bünyād
keŝret-i ābdan ħarāb ü yebāb olup berbād ola. Anlaruñ raśad-ı ĥavādiŝ śadırlarını çāh-ı bį-āb gibi Ǿāŧıl ve śafaĥāt-i zįclerini erķām-ı muħālefet ile köhne
taķvįm gibi bāŧıl eyleye.
MıśrāǾ:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

אر

12

א

אر

dergāh-ı Ǿālem-penāhına A, P: dergāh-ı Ǿālem-penāha Ş: dergāh-ı Ǿālem-penāh-ı emįre H.
kelimāt-ı müneccimįni A, P, H: kelimāt-ı müneccimį Ş.
itdiler A, P, H: idüp Ş.
“Gemisinin kaptanı Nuh olanın dalgadan ne korkusu olur?”
“Icâbet kuşu her zaman senin avın olsun; yemi de senin beka ve izzetinin devamlılığı olsun.”
“Bize Allah’a karşı soru sormak düşmez; Allah’a yalvarıp istemeye de gerek yok”
“Bütün müneccimler yalancıdır.”
urundı A, P, H: örtdi Ş.
eyitdi A, H, Ş: didi P.
Beyt Ş: MıśraǾ P, H: -A.
Bu mısra A, P, H’de yok. “Ey bağışlayıcı, ey her şeye kâdir, ey tanrı, ey büyük, ey bahşeden, ey harekete
geçiren!”
“Yırtılmış takvim kimsenin işine yaramaz.”
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Neŝr: Ve ķullaruñı bu girdāb-ı belā vü ŧūfān-ı ġamdan1 ķurtar ve sāĥil-i necātı göster. Fi’l-ĥāl ġamām-ı ġumūmdan rūy-ı āsumān müncelį vü āfitāb-ı Ǿālem-tāb aķŧār-ı āfāķa mütecellį oldı ve be-ĥükm-i 2 ا أ
ء
כ
MıśrāǾ:

ǾAzm ider deryāya dek āb-ı revānuñ yügrügi

Her vādįden seyl revān olup [H 18b] deryā semtine meyl eyledi ve bu
delįl rūşen ü celįldür ki çün pādişāh-ı ħāliśu’l-fuǿāduñ dil-i bį-ġılli raǾiyyetle
muvāfaķat üzre olup [P 17b] pāk-iǾtiķād ola. Miftāĥ-ı duǾāya ki dest-i himmeti
urur, ebvāb-ı esbāb murād-ı rūy-ı teveccühüne fi’l-ĥāl güşāde olur ve edǾiye-i
müsteŧābeyi ki raǾiyyeti ĥaķķında ķılur, şeref-i ķabūl ve icābet bulur.
ŞiǾr:

Her murādı ki murād idinesin viremezi
Saña iy şāh viren efser-i şāhen-şāhı
Her ne maķśūduñ ise iste şu ĥażretden kim [A 15b]
Daħi sen istemeden ĥāżır ider vallāhi
را از ر א
אك ا داری
3
א
ا אن ا א
4

رא

5

[Ş 15b]

אك ا אل از ر א
א

ن א

ا ص
אن אص

כ اا ر
در אن از

د
6

د

אرش از ای
אرو
אر او

Neŝr: Ve mużŧarruñ ıżŧırār u ıżŧırābla bed-duǾāsından ve mažlūmuñ tažallüm
idüp dergāh-ı Ĥaķķ’a ilticāsından ictināb ideler ki; Ĥażret-i Mucįbü’d-daǾavāt
ve ķāđi’l-ĥācāt buyurur: 7﴾﴿اَ َّ ْ ُ ۪ ُ ا ْ ُ ْ َ ِا َذا َد َ ُאه َو َ ْכ ِ ُ ا ُّ ٓ َء
َّ
1
2
3
4
5
6
7

ŧūfān-ı ġamdan A, H, Ş: ŧūfān-ı Ǿanādan P.
“Her şey aslına rücû eder.”
“Yaptıklarını riyadan arındırırsan; iman mumu senin yolunu aydınlatacaktır.”
“Amellerin ikiyüzlülükten arındırılmış ve uzak değilse, hasır üzerindeki nakış (resim) gibi işlevsiz ve faydasızdır.”
“Her kim ki yaptıklarında temiz bir niyet yoksa; bu dünyadaki has, özel kullar grubunda değildir.”
“Hak için iş yapan kişinin işi, her zaman iyi ve bereketli gider.”
“Yoksa darda kalana dua ettiği zaman icâbet eden ve kötülüğü gideren...” Neml, 27/62.

Enîsü’l-Ârifîn

1

Ve Ĥażret-i Risālet-penāh buyurur Ǿaleyhi’ś’-śalātü ve’s-selām: إ ّאכ ود ة
ان وا אس אم
م ود ا אم א א
ا

Beyt:

Āh-ı mažlūmdan ĥaźer eyle
Yoķdurur Ǿömr ü devlete çü ŝebāt [H 19a]
Ķalmayup yirde āhı mažlūmuñ
Müstecāb olur itdügi daǾavāt2

[P 18a]
Śaķın mažlūmdan kim nāliş eyler
Ki nāliş varı varı çoġ iş eyler3
Neŝr: Ħuśūśā vaķt-i seĥerde,
MıśrāǾ:

د در ره د א ده

4

כ آن ز אن

Śaķın mažlūmuñ āhından seĥer-gāh
Ķomamışdur bularda perde Allāh5
Bāb-ı Çehārum: Der-Şükr
Şükr, luġatda muķābele-i niǾmetde vaśf-ı bi’l-cemįldür, Ǿalā-ciheti’t-taǾžįm
ve’t-tebcįl. Ve Ǿörf-i Ǿārifįnde Ǿabdüñ semǾ ve baśardan ve ġayrdan cemįǾ-i א ا
6
א
 اye śarfıdur. Ve baǾż-ı meşāyiħ-i kibār şekkera’llāhu saǾyehüm
buyurmışdur: [A 16a] “Şükr, münǾamun Ǿaleyhüñ niǾmetini taśavvur ve ižhārdur.” Ve li-hāźā dimişlerdür ki:7 “Şükr maķlūb-ı keşrdür ki keşf maǾnāsına ve
mużādd-ı küfrdür ki setr maǾnāsınadur.”8
Ve baǾż-ı ulü’l-ebśār dimişlerdür ki: “Şükr Ǿaynun şekrādan meǿħūźdur ki
mümtelį maǾnāsınadur; yaǾni şākirüñ viǾāǿ-i ķalbi vü emǾāǿ-i dili źikr-i münǾamun Ǿaleyhden mümtelį gerekdür.” Şükri ĥamdden eblaġ ve memdūĥdur, dinülür bu maǾnāya nažar itmişlerdür.

1
2
3
4
5
6
7
8

“Mazlum ve yetimlerin bedduasından sakınınız; çünkü onların duası, geceleyin insanlar uykuda bulundukları anda bile kabul olur.” (Bu hadisin başka bir rivayeti için bk. Tirmizî, “Zekat”, 6.)
Bu kıt‘a Merdümî’ye aittir. (Bk. Sevgi, agm., s. 158.)
eyler A, P, Ş: ider H.
Ħuśūśā vaķt-i seĥerde, MıśraǾ  آن ز אن د در ره د א دهH: -A, P, Ş. “Ki o zaman dua yolunda perde yoktu.”
Ķomamışdur bularda perde Allāh A, P: Ki aña perde ķomamışdur Allāh H, Ş.
“Onu nimetlendirmek için yarattı.”
ki A, P, H: -Ş.
setr maǾnāsınadur Ş: maǾnāsı setrdür A, P, H.
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ا ؤه
دام אوه

Nažm:
[Ş 16a]

ا

هزد

1

ا

ا

و

א

[H 19b]

Neŝr: Ve şükr üç ķısımdur: İnsānuñ mā-fevķına şükri ve nažįrine şükri ve mā-dūnuna şükridür. Mā-fevķına şükri ħıdmet ü ŝenā vü duǾāyıladur. Ve nažįrine şükri
mükāfāt ü cezā iledür. Ve mā-dūnına şükri iĥsān [P 18b] u Ǿaŧā iledür. Ve bi’l-cümle şükr-i münǾim Ǿaķl ile ve naķl ile vācibdür.2 Evvel vācib olan şükr-i vācibdür.
Beyt:
ام
אی
3
را אم
א
אش ز אن
ح ز و دا אن

4

د אن

Neŝr: BaǾdehū şükr sebeb-i ħayrāt u meǿāribdür. Nitekim dimişlerdür:
ŞiǾr:
5

אن

از

ا

אرم

ا

Neŝr: Ve li-hāźā Ħˇāce-i kāǿināt ve zübde-i zümre-i nās6 buyurur: כ ا
7
כ ا אس
ĶıŧǾa:

Ol ki Ħāliķ’ġa şükr iter evvel
Şākir olmaķ8 kirek ħalāyıķdın

[A 16b]

Kim ki maħlūķ şükrini dimegey
Dimegey şükri daġı9 Ħālıķ’dın10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

“Şükür ederek faydalandığın nimetleri arttırabilirsin ve hazinelerini çoğaltabilirsin; eğer varlıklarının çoğalmasını istiyorsan bu ipucunu (şükür etmeyi) bırakmamalısın.”
vācibdür A, P: vācib olmışdur Ş: vācibdür lākin H.
“Allah’ın nimetlerine her zaman şükret ki, Allah bütün nimetlerini tamamlasın.”
“Allah’ın hamdi ve senasını söyleme bahçesinde susen çiçeğine benzeyen dilim; Allah’ın medhi ve şükrü
için destanlar söylüyor.”
“Senin bağışların ve lutfun benim düşüncem ve amacım değildir; senin bağışlayıcı özelliklerin benim şükür
anlayışımdan kat kat fazladır.”
nās A, H, Ş: mevcūdāt P.
“Allah’a şükretmeyen, insanlara teşekkür edemez.” Bu ifade hadis olarak şu şekildedir: כ ا אس
“ כ اİnsanlara teşekkür etmeyen, Allah’a da şükredemez.” (Tirmizî, “Birr”, 35)
Şākir olmaķ A, P, Ş: Şükr ķılmaķ H.
daġı A, P, Ş: daħı H.
Bu kıt‘a Ali Şîr Nevâî’ye aittir. (Bk. Agâh Sırrı Levend, Ali Şir Nevaî Divanlar ile Hamse Dışındaki Eserler,
IV. Cilt, Ankara, 1968, s. 19.)

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: Ve Ǿabdüñ Allāh’a şükri niǾmetini źikr ile iŝnādur ve Ħālıķuñ Ǿabde şükri1
ِ
be-mübteġā-yı 2 ﴾אכ ا َ ۪ ً א
 ﴿وכאن اŧāǾatini ķabūlle iŝnādur.
ً َ ُ ّٰ َ َ َ
Nažm:3
Şākirüñ4 şükriyle olġıl dāǿimā raŧbü’l-lisān
ǾĀyid olsun diriseñ saña cezā-yı men şeker5
Neŝr: Ve Ĥażret-i Risālet-penāh Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām buyurur: “Saña
inǾām eyleyene şükr ve şükr eyleyene6 inǾām eyle.” [H 20a]
ŞiǾr:7
8

אا כ
ض כ

ا

ا
[ אŞ 16b]

Neŝr: Ki zevāl-i niǾmetle şükrān ve devām-ı niǾmetle küfrān cemǾ olmaz. Naśś-ı
şerįf-i 9﴾ ﴿ر ُّ ُכ َ ِئ ْ َ َכ ُ َ َز۪ َ َّ ُכ
bu māddede naśś-ı ķāŧıǾdur.10
ْ
ْ ْ
ْ َ
Meŝnevį:
د
א
[ د ازP 19a]
11
د
א
در
א
12

13

14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

ا ون
ون

א

را

ا

א

א دن زوال
אل
ۀ א
از

ve Ħālıķuñ Ǿabde şükri A, P, Ş: ki buyurur ﴾  ﴿ا ْذ ُכ وا ِ ْ َ ِ ا َّ ۪ ٓ اَ ْ َ ْ ُ َ َ ُכH. “Sizi nimetlendirdiğim o nimeْ ْ
ُ
َ
timi hatırlayın.” Bakara, 2/40.
“Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir.” Nisâ, 4/147.
Bu beyit H’de yok.
Şākirüñ P: Şekker-i A, H, Ş.
“... şükreden kimseyi... ” Kamer, 54/35.
eyleyene A, P, Ş: idene H.
Bu beyit A ve P’de yok.
“Bir gün sana ihsanda bulunacak olana şükret; zira nimeti verene şükür senin üzerine farzdır.”
“Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi arttırırım.” İbrâhîm, 14/7.
küfrān cemǾ olmaz. Naśś-ı şerįf-i ﴾ ﴿ر ُّ ُכ َ ِئ ْ َ َכ ُ َ ز۪ َ َّ ُכ
bu māddede naśś-ı ķāŧıǾdur A, Ş: küfrān cemǾ
ْ
ْ ْ
ْ َ
olmaz. Bu māddede naśś-ı ķāŧıǾdur. Naśś-ı şerįf-i ﴾ ﴿ر ُّ ُכ َ ِئ ْ َ َכ ُ َ َز۪ َ َّ ُכ
P: küfrān żıddān lā-yectemiǾān
ْ
ْ ْ
ْ َ
naśś-ı şerįf-i ﴾ ﴿ر ُّ ُכ َ ِئ ْ َ َכ ُ َ َز۪ َ َّ ُכ
bu
māddede
nāśś-ı
ķāŧıǾdur.
H.
ْ
ْ ْ
ْ َ
“Dinin perhiz ile tamamlanacaktır; nimetlere de şükretmekle sahip olacaksın.”
“Şükretmek, nimetleri arttırır; hem gaflet uykusunda olanlara da bir uyarıdır.”
“Şükretmemek nimetin azalması ve yok olmasına sebep olur; şükreden kişinin de ödülü, faydalandığı nimetlerin tamamlanması ve daha da çoğalmasıdır.”
“Şükretmek nimetini arttırır, nimetleri heba etmek de faydalandığın nimetleri elinden çıkartır.”
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Neŝr: Sulŧān Maĥmūd -ki bār-nāme-i cūd-ı Ĥātem-i Ŧāyį’yi ŧayy eylemiş ve
defter-i seħāvet-i MaǾn bin Zāǿide’ye raķam-ı maĥv1 çekmiş ve Ĥaķ sübĥānehū
ve teǾālā menşūr-ı iĥsān-ı şāmilini tevķįǾ-i refįǾ-i2 3
ا
 وile mu4
۪
ِ
ِ َ ile
vaşşaĥ ve nişān-ı inǾām-ı kāmilini ŧuġrā-yı ġarrā-yı ﴾ َ
ْ ُ ْ ﴿כ ٰ َכ َ ْ ِ ي ا
müzeyyen ü müreşşaĥ ķılmışdur- buyurur: 5 א ا כ
وس و
 اHer kim
şirk-i ħafį rāyını pāymāl ider ol ehl-i şükrdür. Ĥaķįķat-i şükr daħi şol śūret-i
sekrdür ki źevķ ehline şükrden aĥlā [A 17a] ve reşk-i bāde-i śahbādur. Her
kimde ki rāy-ı şükr yoķdur [H 20b] ol ebterdür, maǾnāda ehl-i şekk ve śūretde
segden beterdür.
BaǾż-ı Ǿulemā dimişlerdür:6 “Her niǾmetüñ şükri mümkindür illā şükr-i
Vācibü’l-vücūd u Fāǿiżu’l-cūd mümteniǾdür. Zįrā şükr-i niǾmet bir niǾmet-i
uħrādur. Her niǾmete bir şükr lāzım olıcaķ mā-lā-yetenāhįye müǿeddį olır.” Ve
li-hāźā Ĥażret-i Mūsā Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām7 buyurur:
א כ
إ أ
8
9
כ
כو כي כ
BaǾż-ı büleġā bu mażmūnı bu vechile nažm
itmişlerdür. [P 19b]
10

11

ا כ
ا

ا

[ اذا כאن כ ىŞ 17a]
א
א

غا כ ا
כ
و ان א ا אم و ا

Her ki şükr eylemekde Ǿāciz olur
Şükr içinde kemāle fāǿiz olur
Şükre şükr eylemek çü niǾmetdür
Şākirüñ Ǿaczi bį-nihāyetdür

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

raķam-ı maĥv A, P, H: raķam-ı nesħ Ş.
refįǾ-i Ş: -A, H, P.
“Ve o muhsin olanların ecri azimdir.” Âyette azim kelimesi yok. Bakara, 2/112.
“İşte güzel davrananları biz böylece mükafatlandırırız.” Kasas, 28/14.
“Nimet gelindir, mihri de şükürdür.”
BaǾż-ı Ǿulemā dimişlerdür A, P, H: -Ş.
Ǿaleyhi’ś-śalātu ve’s-selām H, Ş: -A, P.
“Ey Allah’ım, bana nimetine şükretmeyi emrettin, sana şükretmem bile senin nimetlerinden bir nimettir.”
bu vechile H: -A, P, Ş.
“Allah’ın nimetlerine karşı şükretmem bile bir nimetken bunun için de ona benzer bir şükür etmem gerekir.”
“Günler uzasa bir ömür olsa bile, Allah’ın ihsanı olmadan şükre nasıl erişilebilir.”

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: Ĥikmeti budur ki dimişlerdür: “Allāhu TeǾālā’ya şükrüñ ġāyeti bende-i
ser-efgende şükrden Ǿaczine iǾtirāfdur.” Berāzende-i efser-i 1﴾ ﴿ َ َ ْ اَ ْر َ ْ َאve zįbende-i ħilǾat-ı 2 ك كbuyurur: 3כ
אء כ أ כ א ا
أ
א

4

א

אم
ا ا دم زدن ز آ א

د

Ey ĥamd olup maĥāl-i feśāĥat bilen saña
Andaķ ki ķurb-ı taķva vü ŧāǾat bilen saña
Çün kāǿināt zübdesi Ǿāciz görüp özin
Ĥamd ayta almas anca feśāĥat bilen saña [H 21a]
Neŝr: Her niǾmetde bir şükr ve her nefesde iki niǾmet muķarrer olıcaķ edāǿ-i
şükrden dem urmaķ ne ŧarįķle müyesser olur? [A 17b]
5

ر
6

7

آن
د دو

آن

و
ر د م در ز ر

ن

א

ا ار

ا

אره ا ار
א
ا

Neŝr: Ve şükr-i Kirdgār ġāyet düşvār olduġındandur ki Rabb-i Ġafūr buyurur:
8
﴾﴿و َ ۪ ٌ ِ ْ ِ ِאد َي ا َّ ُכ ُر
َ Şekūr śįġa-i mübālaġadur, ol kimseye dirler ki şükrden
َ
[P 20a] Ǿaczini bile. Ve baǾż-ı fużalā dimişlerdür: “Ķalbi ve lisānı ve cevāriĥiyle
edāǿ-yı şükrde beźl-i vüsǾ eyleyene dirler.” Ve baǾżı buña źāhib olmışlardur ki
şākir [Ş 17b] reħāya şükr iden9 ve şekūr belāya şükr idendür.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

“Andolsun biz gönderdik.” Hadîd, 57/25.
“Sen olmasaydın sen olmasaydın (ey Muhammed)... ” (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, s. 214.)
“Sana hakkıyla senâ (övgü) etmem mümkün değildir; ancak sen kendini hakkıyla bildiğin için, kendi
kendine senâ edersin.”
“Yalvarıp şükr etmek, Mustafa’nın (Hz. Muhammed’in) makamının hakkıdır, o makamda bunlardan başka
şeylerden konuşmak yanlış ve hatadır.”
“Şükredeyim ki, şükretmek de başlı başına bir nimettir; başarının sebebi, mal ve varlığın ta kendisidir.”
“Şükretmek, güçsüzlük ve eksikliğe bir itiraftır. Ben bu gerçeği, kitapların satır aralarında gizli gördüm.”
“Eksikliğimi dile getirmekten başka bir çarem yoktur; sessiz kalmaktan başka bir yöntemim yoktur.”
“Kullarımdan şükredenler pek azdır.” Sebe’, 34/13.
iden Ş: idendür A, P, H.
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Maĥabbet ħum-ħānesinüñ peymāne-keşi ve vaĥdet1 peymānesinüñ
cürǾa-çeşi Mevlānā Cāmį-i nāmį-i girāmį2 buyurur:
م

ŞiǾr:
3

د
وم ا

و درد
א

א

Neŝr: Ve baǾż-ı Ǿulemā dimişlerdür ki:4 “Şākir Ǿaŧāya şükr idendür ve şekūr
münǾime şükr idendür.”
ŞiǾr:

Şerbet-i merg ile telħ eylemeden kāmuñı Ǿaśr
Şeker-i şükri şeb u rūz5 mükerrer idegör

Neŝr: Ammā muĥaķķiķįn dimişlerdür: “NiǾam cānib-ı Feyyāż’dan feyż6 olınduġına iǾtirāf Ǿayn-ı şükrdür.” [H 21b] Nitekim rivāyet olınur ki Ĥażret-i Dāvud Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām Cenāb-ı Rabbü’l-Ǿizzete ħiŧāb idüp didi ki: “İlāhį,
Ǿuhde-i şükrden ħurūc ne keyfiyyetle müyesser ve ne ŧarįķle mutaśavverdür ki
şükr bir niǾmet-i uħrādur, şükr-i āħer istidǾā7 eyler?” Cenāb-ı Rabbü’l-Ǿizzetden
vaĥy bu ŧarįķle nāzil oldı ki: “Saña vāśıl olan niǾam [A 18a] benüm cenābumdan idügine iǾtirāf Ǿayn-ı şükrdür.” Nitekim dimişlerdür: כ ه
وא
ذכ
8
כ ه
ه
و
אدت د
9
אدت د

Beyt:

ی

Neŝr: Ve şükr lisānla ve cenānla olur ve cevāriĥ ü erkānla olur.
ŞiǾr:
10

א

ا

ا אد כ ا אء
ىو א وا

Neŝr: Ammā cenānla ve dil ü cānla olan şükr oldur ki, perde-i pindārı refǾ
idüp münǾim-i Ĥaķķ-ı ĥaķįķį ve minǾām-ı Rezzāķ-ı muŧlaķį kimdür, źevķ idüp
[P 20b] Ǿilm-i yaķįnle müteĥaķķıķ ola. Ve ālā-yı vālā ki cānib-i bālādan vāśıl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Maĥabbet ħumħānesinüñ peymāne-keşi ve vaĥdet A, P, H: Şevķ ü maĥabbet ħum-ĥānesinüñ derd-keşi ve
źevķ ü vaĥdet Ş.
Mevlānā Cāmį-i nāmį-i girāmį A, P, Ş: maħdūm-ı girāmį Mevlānā Cāmį-i nāmį H.
“Senin derdin ve kederinle her daim, her dem şükredeceğim ki, şükretmek nimetin devamlılığını sağlar.”
Ve baǾż-ı Ǿulemā dimişlerdür ki Ş: -A, P, H.
şeb u rūz A, H, Ş: şeb u rūzi P.
feyż A, P: -H, Ş.
istidǾā A, P, H: iķtiżā Ş.
Nitekim dimişlerdür: כ ه
ه
כ هو
وא
 ذכH, Ş: -A, P. “(Kendisine yapılan) İyiliği anlatan
teşekkür etmiş olur; iyiliği gizleyen, söylemeyen onu inkar etmiş olur.”
“Şükretmek insanı saadet şehrine doğru götürür; şükreden kişiler, mutluluğu elde eder.”
“Benim ihsanlarımı ifadeniz üç şekilde olur: elle, dille ve gizli özle.”

Enîsü’l-Ârifîn

olur, anuñ [Ş 18a] maĥż-ı feyż-i fażl-ı bį-ġāyesinden1 aǾŧāf-ı elŧāf-ı mā-lā-nihāyesinden idügine iķrār u iǾtirāf ķıla.
ŞiǾr:
2

رآ ی
אی

دن در
ا

ا

אی

Neŝr: Ammā şükr bi’l-lisān oldur ki, Ǿale’d-devām inǾāmı sebebiyle minǾāmı
ŝenāyile yād ve [H 22a] her emre ki şürūǾ u āġāz ider,3 kelime-i el-ĥamdü li’llāhı vird-i zebān idüp dilini aña muǾtād ide.
ز אن دارای

Nažm:
4

د אر
אر
د

5

6

אد

א

א

אن
א אن را

אن

زا

غ ا ذی א زآ אز
واز
آ
از وی

د

د

ه

7

8

رد א אن
ی آ אن

אر

אن ا
ۀآ
א د

Neŝr: Ammā şükr bi’l-cevāriĥ oldur ki her Ǿużvda bir ķuvvet ki važǾ olınmışdur,
[A 18b] ol ķuvveti śırf ol Ǿužvuñ 9
 אsuna śarf idesin.10 Meŝelā, ŧāǾat-i
11
baśar eşyāya Ǿayn-ı Ǿibretle ve Ǿulemā vü śuleĥāya ĥürmetle nažardur. Ve żuǾafā
vü zįr-destāna gāh u bį-gāh dįde-i merĥametle12 nigāh daħi ŧāǾat-i Ǿayn ve Ǿayn-i
ŧāǾatdür.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

bį-ġāyesinden A, P, H: bį-ġāye Ş.
“Ben senin nimetlerine ve iyiliklerine layıkıyla ne zaman şükredebilirim ki, senin nimetlerin kadar nasıl
şükran yerine getireyim ki?”
şürūǾ u āġāz ider P, H: şürūǾ u āġāz ide A: şürūǾ ider Ş.
“Ey oğul, ömrün devam ettikçe seni yaratanın şükrünü yerine getir, yoksa ömrünü boşu boşuna geçirmiş
olup fırsatlarını kaçırırsın.”
“Allah’ın zikrinden başka hiçbir şey için dudaklarını kıpırdatma; çünkü has insanların işi hep buymuş.”
“İlk önce kanat sahibi olarak yaratılan kuş; hamd ve sena gücüyle uçabilme yeteneğine sahip oldu.”
“İstediği yere varmadan, tüyleri dökülür; öyle bir düşer ki bir daha kalkamaz.”
“Allah’ın şükrünü yerine getirmeden, kuşlar bir damla su içmez.”
“Yaratılış amacı”
idesin A, P, H: ide Ş.
Ǿayn-ı Ǿibretle A, P, H: Ǿayn-ı Ǿibret Ş.
dįde-i merĥametle A, P, Ş: nažar-ı merĥametle H.
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Ve ŧāǾat-i gūş, istimāǾ-i kelām-ı Rabbü’l-Ǿālemįn ve eĥādiŝ ü1 aħbār-ı Seyyidü’l-mürselįn ve ķıśaś-ı pür-ĥıśaś-ı ekābir-i dįn [P 21a] ve mevāǾiž ü neśāyiĥ-i
meşāyiħ-i ehl-i yaķįn2 ve ŧāǾat-i dest keffe-i mįzān gibi seng-i faķr ü fāķadan iki
eli ŧaş altında ķalmış idi.3
Beyt:

Āh kim keffem terāzū gibi ŧaş altındadur
Baña mįzān-i felek çoķ gördi bir ķaç dirhemi

Neŝr: Ve eşk-i Ǿāşıķ-ı bį-çāre gibi dįde-i iǾtibārdan düşmiş. [H 22b]
Beyt:

Her gice kevkeb-i eşküm4 dökilür dāmene
Ķatı düşkünlügi var ey yüzi gün yıldızımuñ5

[Ş 18b]

Neŝr: Ve ŧāǾat-i dest6 üftādelere dest-gįr olmaķdur ve pāymāl olmış fuķarā vü
żuǾafāya eyādįsini Ǿām ķılup kendü yediyle inǾām ķılmaķdur.
Ve ŧāǾat-i pāy muvāžabet-i mesācid ü maǾābid ve müşāhede-i meşāhid7 ve
ziyārāt-ı mezārāt ü merāķıd ve tefaķķud-ı dervįşān-ı dil-rįşān ve taǾahhüd-i ĥāl-i
gūşe-nişįnān niyyetine meşy ü ĥareket ķılmaķdur. Ve beyābān-ı ŧalebde her
ķademde yüz ħār-ı taǾabdan pāyı efgār ve ħārħār-ı şedāǿid-i miĥnetden ħaste vü
zār olsa yine yüz döndürmeyüp pāy-i Ǿazįmet-i ħāliśle rāh-ı himmete sālik olup
ŧarįķında ŝābit-ķadem olmaķdur. Nitekim bir Ǿārif-i sālik bu vādįye sālik olup
dimişdür: [A 19a]
Ĥūr müjgānın eger sürtey dise ķılman ķabūl
Kim ayaķda ārzu ħār-ı muġaylāndur maña8
Ĥikāyet:9 Mülūk-ı māżiyeden Sulŧān Sencer-i māżį enāra’llāhu bürhānehū ki
naķş-ı 10 ا
 اśafĥa-i ħāŧır-ı Ǿāŧırına mersūm ķılmış [P 21b] ve rāyet-i
11
ا
 اmeydān-ı merĥametde ķaldurmışdı.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

eĥādiŝ ü Ş: -A, P, H.
ehl-i yaķįndür A, H, Ş: ehl-i yaķįn P.
ķalmış idi Ş: ķalmış A, P, H.
kevkeb-i eşküm A, H, Ş: gevher-i eşküm P.
Ķatı düşkünlügi var ey yüzi gün yıldızımuñ A, P, H: Ey yüzi gün ķatı düşkünlügi var yıldızımuñ Ş.
Ve ŧāǾat-i dest H: -A, P, Ş.
müşāhede-i meşāhid A, P, Ş: meşāhid H.
Bu beyit Ali Şîr Nevâî’ye aittir. (Bk. Günay Kut, Alî Şîr Nevâyî Garâ’ibü’s-Sıgar İnceleme-Karşılaştırmalı
Metin, TDK Yayınları, Ankara 2003, s. 38.)
Ĥikāyet A, P, H: Neŝr Ş.
“Allah’ın emirlerine saygı (gösteriniz).” (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, s. 14.)
“Allah’ın yarattıklarına sevgi (gösteriniz).” (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, s. 14.)

Enîsü’l-Ârifîn

אل

אه אر

אر

ا ان

1

2

אل

ه אز

ز ل او
زا او

ه

آن از د در
در ز
ا دراز

Neŝr: Bir şāh-rāhdan güźer iderdi. Nāgāh bir dervįş-i Ǿabā-pūş ve pür-āgāh u
hūşa3 ŧuş oldı. [H 23a] Dervįş sulŧāna tevāżuǾla dervįşāne selām virüp duǾālar
eyledi.
4

م

ام

ا
ای

از א
دا

د א
دو א

Neŝr: Sulŧān redd-i selāmda tereddüd itdi ve meger virdine meşġūlmış ŧınımayu
virdi. Dervįş bu vażǾdan dil-rįş olup hemān5 dehānın güşāde ķılup6 süħana āgāz
ve zebān-ı ŧaǾnı dırāz ķılup7 eyitdi: [Ş 19a] Ey şehriyār-ı kāmkār u Ǿālį-tebār!8
Beyt:

Salŧanat tācın giyürse baħt maġrūr olma kim
Niçe sulŧān börkin almışdur begüm bād-ı ħazān9
İtme dervįş-i Ǿabā-pūşa ĥaķāretle nažar
Ol10 da ĥālince fenā milketinüñ şāhı geçer
11

اری א

אرت
د
دی
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

א ا
در

א אران
دا

دی אن
دی و دی

“O’nun (Allah’ın) adaletinden dolayı avcı kuşla keklik bir araya gelir; O’nun (Allah’ın) sağladığı güvenden
dolayı siyah aslanla çakal yar oldu.”
“Ne onun gagası havada yükselmesine sebep oldu, ne de bunun pençesi yeri kazıp çukur açmasına yardım
etti.”
pür-āgāh u hūşa A, P, H: pür-Ǿaķl u hūşa Ş.
“Öyle bir dua ki, sonsuz saygıyı yerine getirmek amacıyla, vücudu selam vermek için dal harfi gibi iki
büklüm olmuştur.”
hemān A, P, Ş: hemān dem H.
ķılup A, P, H: idüp Ş.
ķılup A, P, Ş: idüp H.
Ey şehriyār-ı kāmkār vü Ǿālį-tebār P, H, Ş: Ey pādişāh-ı kāmkār vey şehriyār-ı Ǿālį-tebār A
Bu beyit Bâkî’ye aittir. (Bk. Küçük, age., s. 56.)
Ol Ş: O A, P, H.
“Dünyadaki alçak gönüllülere hakaret gözüyle bakma; belki de hor gözle baktığın insanlar son derece
başarılı kahramanlardır, bilemezsin.”
“Mertlik herhangi bir davranışta gizlidir, özel bir davranış gösterip mert olarak adlandırılan yoktur.”

245

246

TENKİTLİ METİN - Ahlâk-ı Muhsinî Tercümesi

İñende ħōr baķma her ġubāra
Ki hem-serdür emįr-i tācdāra1
א ا
ان و
2
دارد
ده

ت

ای

اری
ر

[A 19b]
Dime her bir gedā-yı bį-nevāya ħāk-i rehdür bu
Fenā mülkinde çoķ tozlar ķoparmış pādişehdür bu3 [P 22a]
Neŝr: Her gerd -ki süm-i semend-i felek gerdüñden peydā olur- sencileyin bir
şehsüvār-ı felek hem-ser ü nāz-perverüñ zįr-i ħākde nihān olan vücūd-ı şerįfinden nişānedür.
ۀ آزاده
ق כ زاده

Beyt:

ور

4

Neŝr: Ve her ġonce-i nevreste vü gül-i ter -ki eyyām-ı bahārda rūy-ı zemįnde
biter- ħākle āġaşte olan gül-Ǿiźārlaruñ ħūnābe-i dilinden ve ruħsāre-i gülgūnından numūnedür.
אران
5
اران

ŞiǾr:

6

ها
ها

ه

ورق
دل

آن
א

א ا

[H 23b]
אر
א ار

7

8

1
2
3
4
5
6
7
8

رو

هد
אر

ز ار

ك

א
ر

Bu beyit H’de yok.
“Ey nimet sahibi, fakirler ve yoksulları hor görme ki, izzet makamının başında köylü fakirler yer almaktadırlar.” Bu beyit H’de yok.
Bu beyit H’de yok.
“Her yaprağı özgür bir insanın yüzü; her adımı, bir asilzâde başıdır.”
“İlkbaharda ortaya çıkan yeşillikler, güzel yüzlülerin yüzündeki yeşil hatta benziyor.”
“Her çiğ tanesi ki gül yapraklarına damlamıştır; bülbülün gönlünden akan bir kan damlasıdır.”
“Çınar ağacının başında bulunan her bir yaprak, kopup bir zenginin elindeki yaprak olur.”
“Akan suyun kenarında çıkan her lâle, rengini bir lâle yüzlünün kırmızılığından almıştır.”

Enîsü’l-Ârifîn

شآ א
1

א

آن
آ אدۀ א

Neŝr: Pes çün ĥāl bu minvāl üzredür, ādemüñ şūre-zār-ı ķalbinde Ǿavāśıf-ı naħvet esmek [Ş 19b] ve tįşe-i kibr u ġurūr2 bįħ-i dıraħt-ı tevāżuǾ-ı dervįşāneyi
kesmek kār-ı Ǿāķılāne3 degüldür.
Nažm:
4

د

א

א
د א א ز د אن

Devlet şerābınuñ k’ola keyfiyyeti ġurūr
Anuñ ħumārı merg degül mi niye sürūr
Neŝr: Bu gerdiş-i bį-dāddan kimse dād u intiķām almamış ve bu ħarāb-ābād u
belā-bünyādda kimse bāķį ķalmamışdur.
Beyt: [P 22b] Bināǿ-yı ħāne-i dünyāyı bį-bünyād imiş bildüm [A 20a]
Fenā ŧaşıyla yapılmış ħarāb-ābād imiş bildüm5
Neŝr: Encām-ı kār bu tengnā-yı ĥayretden eşk-i nedāmet ve ħār-ı ĥasretle śıfru’l-yed ve nā-murād rıĥletdür.
Beyt:

Ķaldı numūne dehre cihān-ı ħarābdan
Berg-i ħazān ħazāǿin-i Efrāsiyābdan6
Her çeşme çeşmidür Cem-i Cemşįd-i Ǿālemüñ
Añup ĥayāt źevķini aġlar türābdan

Neŝr: Sulŧān Ǿinān-ı Ǿazįmeti çeküp ve ĥabl-i metįn-i iǾtiźāra temessük idüp
eyitdi: “Ey dervįş, maǾźūr ķıl ki şükr-i Kirdgār ve ĥamd-i Perverdigār’a meşġūl
idüm, ġāfil bulındum.” [H 24a] Dervįş eyitdi: “Kime şükr idersin ve ne keyfiyyetle şükr idersin?” Sulŧān eyitdi: “Ol MinǾām-ı muŧlaķa ki cemįǾ-i Ǿālem
anuñ sofra-i inǾāmından behremend ve źi’l-menn ve’l-iĥsāna ki murġ u māhį
ve vuĥūş u ŧuyūr anuñ ĥˇān-ı iĥsānından7 nevāle-benddür.”

1
2
3
4
5
6
7

“O tuğla ki sarayın eşiğinin zemini olmuştur, şahların kalıbına uygun ve hazırdır.”
kibr u ġurūr A, P, Ş: ġurūr u kibr u Ǿucb H.
Ǿāķılāne H, Ş: Ǿuķalā A, P.
“Ayağının altına bakarsan görürsün ki, bu dünya bir zamanlar yukarıda olanlarla ne yapmıştır?”
Bu beyit Selîkî’ye aittir. (Bk. Ömer Zülfe, On Altıncı Yüzyıl Şairi Selîkî ve Şiirleri, Kültür Bakanlığı e-kitap,
s. 256.)
Bu beyit Hayâlî’ye aittir. (Bk. Tarlan, Hayâlî Divanı, s. 423.)
ħˇān-ı iĥsānından P, H: ħˇān-ı efđālinden A: ĥˇān-ı nevālinden Ş.
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ش

Beyt:

ش א
ق

1

از אه א א از
ذرۀ از و ه

Neŝr: Ve keyfiyyet-i şükr kelime-i el-ĥamdü li’llāhı2 źikirdür, el-ĥamdü li’llāhi
Ǿalā tevārüd-i ālāǿihį ve tevātür-i naǾmāǿihį.
3

ة
א אم

אم
م

ا

ا

כ
כ ا

[Ş 20a]
4

م
אم

ا

ا

وا
وا

ا אم ا
وا م ا

Neŝr: Dervįş eyitdi: “Ey sulŧān-ı derdmendān ve ey çāre-i bįçāregān, sen daħi
resm-i sipās-dārį vü şįve-i şükr-güźārįden ġāfilsin ancaķ;
دد

ŞiǾr:

ا

5

زא

از ا אم

כ

ای

[P 23a]
و را
6

مور
وא
אی آوری د

[A 20b]
7

ا

د

د

در

אد א
א

Neŝr: Şükr hemįn ol degüldür ki Ǿandelįb-i naġme-serāy-ı zebān-ı bān beyān-ı
el-ĥamdü li’llāhda müterennim ü nālān ola; belki ĥużūr-ı Ĥaķ’da mevķįǾ-i
ķabūlde vāķiǾ olmaġa ve derece-i 8
ا
’ا אכe teraķķį bulmaġa fażl-ı
İlāhįden feyeżān bulan [H 24b] her niǾmetüñ kendüye mülāǿim bir şükri var-

1
2
3
4
5
6
7
8

“Gökyüzündeki aydan balığa, semadan yeryüzüne; her zerre ve her ufak parça onun nimetlerinden payını
almıştır.”
kelime-i el-ĥamdü li’llāhı A, Ş: kelime-i ŧayyibe-i el-ĥamdü li’llāhı H: el-ĥamdü li’llāhı P.
“Rabbim için bin sene secde etsem bile, bir günün şükrünü tam olarak karşılamaz.”
“Bir yıl bin aydır, bir ay bin gün; bir gün bin an ve bir an bin yıl.”
“Ey insan, her saç telin dillense şükretmeye başlasa; yine de Allah’ın nimetlerinden birinin şükrünü hakkıyla yerine getiremeyeceksin.”
“Allah’ın bu kadar keremi ve merhametinin şükrünü yerine getirmek şarttır; dolayısıyla ellerini dergâhına
kaldır, bu şükrü yerine getir.”
“Allah’ın kapısında dilencilik etmeden, halka padişahlık yapmaya layık olamazsın.”
“Şükredenin nimeti artar.”

Enîsü’l-Ârifîn

dur, anı edā itmek lāzımdur. Şükr-i niǾmet-i1 salŧanat Ǿāmme-i ehl-i Ǿāleme vü
kāffe-i benį Ādem’e iĥsān ve ižhār-ı Ǿadāletdür. Ve şükr-i füsĥat-i memleket
ü vüsǾat-i Ǿarśa-i vilāyet terk-i tamaǾ-ı emlāk ve Ǿadem-i żıyāǾ-ı żayāǾ-ı raǾiyyetdür. Ve şükr-i fermān-fermāyį ve ĥükūmet-i fermān-berlerüñ ĥaķķ-ı ħiźmetini
riǾāyetdür.2 Ve şükr-i cāh u celāl ve devlet ü iķbāl üftādegān-ı ħāk-i meźellet
ü idbāra ħākden refǾ itmekle teveccüh ü iķbāldür. Ve şükr-i maǾmūrį-i ħızāne
taśadduķ-ı śadaķāt-ı bį-kerānedür.
א ا אم را در אب
دارد
א ا

ŞiǾr:
3

Neŝr: Ve şükr-i ķuvvet ü ķudret żuǾafā vü mesākįne şefķat ü taķviyetdür.
Beyt:
4

א روا
ب او א

אی

אن

ز

Neŝr: Ve şükr-i śıĥĥat bįmārān-ı sitem-dįde vü elem-keşįdeye5 Ǿilāc ü merĥametdür.
ŞiǾr:
6

ا

ر

אران

ا

א

[Ş 20b]
[ زاP 23b]

Neŝr: Ve ħulāśa-i sipās-dārį vü şükr-güźārį ħışm u rıżāda rıżā-yı Bārį’yi celle
źikruhū ferāmūş ķılmamaķdur [A 21a] ve āsāyiş-i ħalķı kendü āsāyişi üzerine
taķdįm ķılmaķdur.”
Beyt:
7

و

ا

א א ا ر د אر
آ א

Neŝr: Bu mevǾiže ki pāyān buldı, dervįş hemān ġāǿib ü8 bį-nām u nişān oldı.
Kelimāt-ı ĥikmet-ġāyāt-ı Ǿabā-pūş sulŧānuñ gūş-ı hūşına mengūş olup [H 25a]
ķaldı ve levĥ-i żamįr-i münįrinde9 taĥrįr idüp min baǾd düstūru’l-Ǿamel-i rūzgārį ķıldı.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

niǾmet-i A: -P, H, Ş.
ve şükr fermān-ı fermāyi ve ĥükūmet-i fermān-berlerüñ ĥaķķ-ı ħiźmetini riǾāyetdür A, P, H: -Ş.
“Yetimlerin halini, hatırını sor ve derdini paylaş; ta ki Allah daima seni aziz tutsun.”
“Zayıflara (maddî, manevî gücü olmayan insanlara) karşı bağışta bulun ki, bu evliyanın tavrı ve tarzıdır.”
bįmārān-ı sitem-dįde vü elem-keşįdeye P: bįmārān-ı sitem-dįdeye A, H, Ş.
“Hastaları ziyaret edip başlarında bulun; çünkü bu Peygamber Efendimizin davranışıdır.”
“Eğer sadece kendi rahat ve huzurunu düşünürsen, hiç kimse senin ülkende huzur bulmayacak.”
ü P, H: olup A, Ş.
levĥ-i żamįr-i münįrinde H, Ş: żamįr-i münįrinde A, P.
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آ د
دو ازآن

Nažm:
1

א

د

از و د
د ار ز אن

ĶıŧǾa:
ار

ار

אن

از

2

אن

3

از ار
د אر

כ

א א
ان

ا

Bāb-ı Pencüm: Der-Śabr
Śabr, mekārih u āfāt u beliyyāt u meşāķķa taĥammül ve müşteheyāt-ı nefsāniyyeden nefsini zecr idüp Ǿadem-i tenāvüldür. Ve baǾż-ı meşāyiħ dimişdür:
4
ِ ْ ْ ﴿وا א ِ ۪ ِ ا
﴾אء َوا َّ ٓ ِاء َو ۪ َ ا ْ ْ ِس اُو۬ ٰ ٓ ِئ َכ ا َّ ۪ َ َ َ ُ ا َواُو۬ ٰ ٓ ِئ َכ ُ ا ْ ُ َّ ُ َن
َٓ َ
َ
َّ َ
َ
ُ
َّ
Her kim muśābereti pįşe vü müśādereti endįşe ķıldı ve ĥabl-i metįn-i
ıśŧıbāra teşebbüŝ idüp dümen-i rıżāyı ķabża-i ķażāya virdi, tenessüm-i ķabūl-i
5
ِ [P 24a] ile dünyāda zevraķ-ı vücūdı sāĥil-i necāta çıķup
﴾ َ ۪ ِ ﴿ا َّن ا ّٰ َ َ َ ا َّ א
girdāb-ı ĥayretden ħalāś oldı. [A 21b]
ر אش آ אت روز אر
ای دل
6
ا אم آد
د
[Ş 21a]
Neŝr: Ve her ki dāmen-i irādeti dest-i teslįme teslįm idüp ħaŧŧ-ı muśāberete
baş ķodı ve śavb-ı śavāb-ı Cenāb-ı Vehhāb’dan [H 25b] iśābet iden muśįbet ü
ِ
beliyyeye śabr u taĥammül ķıldı, bi-feĥvā-yı maġzā-yı: ُ ْ َون ا
ِ ﴿ا َّ َ א ُ َ َّ ا א
ْ َ َ ُ َّ
7
﴾אب
ٍ َ ِ ِ َ ِ Ǿāķıbet-i Ǿuķbāda bį-Ǿiķāb ecr-i cezįl ü ŝevāb-ı cemįl-i bį-ĥisāb buldı.
ْ
1
2
3
4

5
6
7

“Bilgenin nasihati gönül aynasını parlatır, dolayısıyla nasihati dinleyerek iki amaç elde etmiş olursun; hem
bilgeyi dinlemek, hem gönül aynanı parlatmak.”
“Bu zayıf vücudumun bir saç telinin ucu küçüklüğündeki parçası; masallarda olduğu gibi binlerce dil
olursa, binlerce nimetten bir tanesinin de şükrünü kıyamet gününe kadar yerine getiremeyecektir.”
“Binlercesinden bir tanesi bile söylenmez, bu söz ârifler nezdinde açık ve nettir.”
“Sabır, yaygın bir acıdan şikâyet etmeyi bırakmaktır.” (İşte bunlar) zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı
zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır ve bunlar, Allah’a karşı
gelmekten sakınanların ta kendileridir. Bakara, 2/177.
“Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir.” Bakara, 2/153.
“Ey gönül, hayatın sana gösterdiği zorluklara karşı sabırlı ol; zira ki, insanoğlunun âkıbeti sabırla selamete
ulaşmaktır.”
“Yalnız sabredenlere mükâfât, hesapsız ödenecektir.” Zümer, 39/10.

Enîsü’l-Ârifîn

Nažm:

Śabr iderseñ eger belālarına
İresin aśfiyā śafālarına

Neŝr: Śabūr ol ki, sabr püşt ü penāh-ı münhezimān-ı ķulūb-ı belā-hücūmdur1 ve ĥamūl ol ki, taĥammül ķalb-şiken-i Ǿasākir-i ġumūm u humūmdur. Ve
bi-mübteġā-yı feĥvā-yı 2 אح ا
 اśābir her zamānda3 manśūr u mužaffer
olmaķ muķarrerdür.
א

Nažm:
4

او

א

Ĥikāyet: Efrāsiyāb -ki śāĥib-i firāset ve fāris-i meydān-ı Ǿadālet bir şehriyār-ı
kām-bįn ü kām-yāb idi- dāǿimā vüzerā vü ümerāsına buyurırdı ki, kimsenüñ
heykel ü heyǿetine ve heybet ü übbehetine nažar itmeñ5 ve lāf ü güzāfına
iǾtimād ve daǾvā-yı bį-maǾnāsına iǾtiķād itmeñ tā naķd-i ķalbini būte-i śabrda
imtiĥān ķılmayınca ve mehekk-i tecrübeye kerrāt ü merrātla urmayınca,
MıśrāǾ:

6

אن

آ

כ

ش د

Neŝr: Eger kāmilü’l-Ǿıyārsa ve būte-i imtiĥāndan [P 24b] ħāliś çıķarsa daǾvāsınإ8
ا
da śādıķ ve her mertebe riǾāyete lāyıķdur ki 7
ّ
Nažm: [A 22a]
د
رو
9
د
א
د
[H 26a]
Neŝr: Ĥażret-i ǾAliyyü Velį rađiya’llāhu teǾālā Ǿanh buyurur:10
11
כ
وا

ا א

Ĥażret-i Melik-i Vedūd, [Ş 21b] Dāvud nebįye Ǿaleyhi’s-selām12 vaĥy idüp
buyurdı ki: “Ey Dāvud, 13ر
ا اאا
و
”
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

sabr-ı püşt ü penāh-ı münhezimān-ı ķulūb belā-yı hücūmdur A, P, H: śabr püşt ü penāh ķılup münhezimān-ı belā hücūmdur Ş.
“Sabır zaferin anahtarıdır.” (Bu söz hadis kaynaklarında אح ا ج
 اşeklinde geçmektedir. Bk. Aclûnî,
Keşfü’l-Hafâ, II, s. 27.)
her zamānda Ş: -A, P, H.
“Sabrın sonu, herkes tarafından değerli bir mücevher gibi algılanır; insanoğlu bu sabırdan zafere ulaşır.”
nažar itmeñ H, Ş: nažar eylemeñ A, P.
“Tecrübe sınavı ortaya çıkarsa hoştur.”
Der-kenār:
: YaǾni nūş nemį-koned. A, P.
“Sabır acıdır onu ancak hür olan içer.”
“İnsanın asıl değer ve kıymetini, onun öfkesi ve şiddeti değil, ne kadar sabredebileceği belli eder.”
Der-kenār:
: işitmez A.
Der-kenār:  כ: Yüzi üstine düşmez. A. “Kanaat ıskalamayan bir kılıç ve sabır tökezlemeyen bir binektir.”
Ǿaleyhi’s-selām A, P: Ǿaleyhi’ś-śalātu ve’s-selām H, Ş.
“Benim ahlâkımla ahlâklan, çok sabırlı olmak benim ahlâkımdandır.”
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Pes maǾlūm oldı ki her kimse ki śıfat-ı śabrla muttaśıf u müteħalliķ olur, aħlāķ-ı
Ħallāķ’la müteĥaķķiķ olur.
د را از
اد

Nažm:
1

د

א א

Neŝr: Ol kimesne ki muśįbet deminde cevher-i śabrı ki dimişlerdür:
ا
2
 اcezǾa-i3 cezaǾa śatup fezaǾ ider, melālet-i aĥibbā vü şemātet-i aǾdādan ġayrı
aśśı itmez gider. Meśel-i
ا
ا ع أ4 bu maǾnādan münbį vü muħbirdür.
ĶıŧaǾ:

Bir belā nāzil olsa itme cezaǾ
K’anda var iki şer işit benden
Evvelā dōstlar olur ġam-gįn
Ŝāniyen şādmān olur düşmen5

Neŝr: Ekābir-i ĥükemā dimişlerdür:6 “CāziǾ cezǾ ile muśįbet-i vāĥideyi mużāǾafa ķılur ve müşkil bir iken iki olmaķ lāzım gelür; biri faķd-i muśāb7 ve biri
faķd-i ŝevāb.” Ve 8
ا ء אم ا
 ا عmeŝeli bu maǾnāyı işrāb [P 25a]
ider. Çünki ižhār-ı cezaǾda cezā mefķūd ve śabrda naśr mevcūddur. Nitekim
ا
ا
dimişlerdür: 9
ǾĀķıl ü kāmil oldur ki 10
mażmūn-ı meymūnı ile [H 26b] Ǿāmil olup
ve baśar-ı śabrı keşef-vār keşf idüp ümmü’l-ĥavādiŝ-i dehrden beyża-i murād neyi müntic olur göre. [A 22b] Ve her ĥālde bu dehr-i fānįde şeker-i şükri münǾād
ve11 mükerrer idüp Ħudā bedterinden śaķlasun diyü duǾāya el ķaldura.
ŞiǾr:

د

دد

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

א

אل

אدا

در

“İnsanoğlu için sabır her şeyden daha iyidir; çünkü bu sabır onu muradına erdirir.”
“Sabır aklın cevheridir.”
Der-kenār: CezǾa fetĥ-i cįmle ve sükūn-i zāyıla aķlı ķaralı boncuķdur ki gözi aña teşbįh iderler. A, P.
“Sabırsızlık sabırdan daha zordur.”
Bu kıt‘a Alaaddin Ali Çelebi’ye aittir. (Bk. Bülbül, agt., s. 776.)
dimişlerdür A, H, Ş: dimişler P.
faķd-i muśāb A, P, Ş: faķd-i muśāb-ı vāĥideyi H.
“Bela sırasında sabırsızlıkla sızlanmak musibeti arttırır.” (Bk. Ceyhan, Türk Edebiyatı’nda Hz. Ali Vecizeleri,
s. 473.)
“Sabır zaferin öncüsü, belirtisidir.”
“Sabırlı olmaya çalışan (yararını) görür.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Arapça ve Farsça Asıllı Vecizeler Sözlüğü, s. 671.)
münǾād ve A, P, Ş: -H.
“Her durumda, her hâlükârda sabretmek gerekmektedir; yoksa kötü, daha kötü olabilir.”

Enîsü’l-Ârifîn

İşler yüregüm yareleri bitmez oñulmaz
Śabr eyleyelüm çāre nedür bitmez iş olmaz1 [Ş 22a]
Neŝr: Bu dehr-i bį-mihr-i pür-ķahruñ ki çeşmesār-ı śafāsı ķaźā-yı ķażāyile ve
cüfā-yı cefāyıla mükedder ve bu Ǿayn-ı ĥayātuñ zülāl-i muśaffāsı ġubār-ı Ǿanāyıla muġberdür. Her vuślatuñ nihāyeti firķat, her devletüñ śoñı yine źilletdür.2
ŞiǾr:

Her vuślatuñ nihāyeti firķat degül midür
Her devletüñ śoñı yine źillet degül midür

Neŝr: Kemāl-i eşyā rehįne-i zevāl ü intiķāldür ve tamām-ı her-kār lāzım-ı inhidām u inǾidāmdur.
MıśrāǾ:

3

دا ش

د

א

Neŝr: ǾUsr ile yüsr tevǿemāndur.
MıśrāǾ:

رب

4

Neŝr: Ve bāzār-ı dehrde geh sūd u geh ziyāndur.
Beyt:

5
6

و اد אری
ا

א א
آن

אزش و א
ز د ه

א
א

[P 25b]

Neŝr: Gāh olur kişinüñ āfitāb-ı ŧāliǾi evc-i burc-ı rifǾate Ǿurūc idüp ādem süllem-i semāǿi- sümüvve ħurūc ider ve gāh evc-i devletden7 ĥażįż-i źillete
[H 27a] hübūŧ u nüzūl belki sitāre-i Ǿömri ufķ-ı fenā vü fevāta ġurūb u ufūl ider.
Nažm:

Seri pā pāyı ser eyler cihān-ı bį-ser ü pādur
Ĥażįżi evc ider evci ĥażįż eyler bu dünyādur
Biñ laĥža biñ sāǾat biñ dem
8

1

2
3
4
5
6
7
8

د ا ال א

ن

د

Bu beyit Ulvî’ye aittir. (Bk. Ozan Yılmaz, “Metin Te’sisinde Şiir Mecmualarının Katkısına Bir Örnek:
Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Koleksiyonu 5214 Numaralı Mecmua ve Muhtevası”,
Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 1, İstanbul 2008, s. 277).
Her vuślatuñ nihāyeti firķat, her devletüñ śoñı yine zilletdür A, P, H: -Ş.
“Bir ölçü (tas) dolduğu zaman onu ters çevirirler.”
“Rabbim her türlü zorluğu kolaylaştır.”
Beyt A, Ş: -P, H.
“Şanslılığına sevinip şanssızlığına üzülme ki, bir gözünü açıp kapattığında ne bunu bulursun, ne onu.”
evc-i devletden A, H, Ş: tille-i devletden P.
“Bu âlemin ahvali bir anda değişiveriyor.”
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م

[A 23a]
1

אن دل
אن א

א

אن א

و را

آ

زر

Neŝr: Bu bezm-i Ǿālemde sāķį-i dehr cām-ı murāda gāh nūş-dārū taǾbiye ider
gāh nįş-i zehr.
رت ز אم د
و אه درد

Nažm:

א

אف

2

ĶıŧǾa:

אش

ب

3

א
4

ای دل אن אم
אن
ا ا
رای ا
אر
در

و
ا

ور دور روز אر
د را ار در

روز و
ی

ش אش ا
روز را
آ

Neŝr: Emŝāl-i ǾArab-ı Ǿurbādandur: 5

و م

אو م

[ م א و مŞ 22b]

Gāh rifǾat durur gehį źillet
Böyledür hāl-i manśıb-ı dünyā
Kişinüñ hemçü şįşe-i sāǾat
Yeri geh zįr olur gehį bālā
ٍ َ َ א
Neŝr: Ve herkes 6﴾אن
ُ bādesiyle sarħōş olmaķ,
َ ْ َ ْ َ ُّ ﴿כ
Beyt:
روز אن אن ر א
7
وא
[ ا אف ده اP 26a]
Neŝr: Ve her nefis 8﴾﴿כ ُّ َ ْ ٍ َذٓ ِائ َ ُ ا ْ َ ْ ِت
ُ cürǾasıyla bį-hūş olmaķ muķarrerdür.
[H 27b]
1
2
3

4
5
6
7
8

“Bu hayatın sıkıntılarından dolayı üzülüp sevinçlerinden dolayı da çok sevinme; zira ki bu dünyanın kuralıdır, bazen sana üzüntü bazen ise sevinç gösterir.”
“Bu dünyadaki şaraptan sâkî sana acı bir şarap doldurursa üzülme ki, bu hayat bazen insana katkısız lutuf
bazen de dert ve kahır verir.”
“Ey gönül, dünya işleri senin lehine gitmiyorsa, gitmesin deyip geç, Allah’a şükür ki bu dünyanın hiçbir
hali kalıcı değil ve her an değişmeye elverişlidir. Eğer dünyanın döngüsü senin istediğine göre değilse,
kendini bu işin acısı ve üzüntüsünde muzdarip etme.”
“Gece ve gündüzün keder ve hoşnutsuzlukla geçtiyse bile üzülme, gönlünü hoş tut; çünkü her karanlık
günün ardından aydın bir seher gelecektir.”
“Günler bir gün lehimize bir gün aleyhimize tecelli eder; bir gün bal yeriz bir gün soğan.”
“Yeryüzünde bulunan her şey fânidir.” Rahmân, 55/26.
“Bu dünyanın her günü can almakla geçmektedir; biraz insaf, bu ne vefasızlıktır.”
“Her nefis ölümü tadacaktır.” Ankebût, 29/57.

Enîsü’l-Ârifîn

Nažm:
1

آن زاد ز אدر א ش
א אن
ز אم د

Egerçi ħāne-i pür-naķşdur serāy-ı cihān
Velį kitābeleri küllü men Ǿaleyhā fān2
Neŝr: ǾĀķıl ü müteferris oldur ki mekārih ü āfāt-ı çarħ-ı ġaddār ve mekkār-ı
bį-ŝebātdan munķalib ve mütedebbir ü müteĥaddis oldur ki ĥavādiŝ-i rūzgār-ı
zūrkār-ı bį-muvāsātdan3 mużŧarib olmaz. Eger muśįbetdür ve eger maǾśiyyet
śabrı pįşe ve taĥammüli tūşe vü endįşe4 idüp [A 23b] her ne dem ki meśāǿib-i5
dil-dūz ve nevāǿib-i6 ciger-sūz ķavs-ı ķażādan sihām-ı ĥavādiŝ gibi nāzil olur.
7
ِ āyetinüñ taǾziyetiyle dil-i sitem-çeşmįde vü elem-keşįde﴾﴿ا َّא ِ ّٰ ِ َو ِا َّٓא ِا َ ِ َرا ِ ُ َن
ْ
sine merhem-i merĥamet urup tesliyet ķılur.
ŞiǾr:

Cümle eşyā der-taĥarrük der-sükūn
Nāŧıķ-ı innā ileyhi rāciǾūn8
د دم ر ع
א
9
ِ
ِ
ِ
ا َّٓא ا َ َرا ِ ُ َن
ْ

Neŝr: Beliyye bi-ĥükm-i 10

א

א
اذا

در
 اħuśūśā ki Ǿumūmen ola.

MıśrāǾ: Ki dimişler ķara gün il ile dügün gibidür
Neŝr: Her kimse ki Ĥażret-i Eyyūb-vār Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām ibtilā-yı
Ĥaķķı belā bilmeyüp ve mess-i đarra taĥammül ķılup kirm-i miĥnet bölük
bölük cism-i żaǾįfini delük delük ķılınca11 ve tįr-i belādan beden-i naĥįfi mānend-i belük olunca śabr ķıldı. ǾĀķıbet Ǿināyet-i bį-ġāyet-i Erĥamu’r-rāĥimįn
ile niǾam-ı naǾįme [P 26b] vāśıl oldı. [Ş 23a] Ve herkes ki dest-i tevekkülle
miftāĥ-ı śabra12 teşebbüŝ itdi, emr-i Fettāĥ ile künc-i ĥarecde [H 28a] genc-i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

“Her kim ki anneden doğduysa, dünya kadehinden ölüm şarabını içmelidir. Yeryüzünde bulunan her şey
fânidir.” Rahmân, 55/26.
Bu beyit H ve Ş’de yok. Bu beyit Kınalızâde Ali Çelebi’ye aittir. (Bk. Kınalızâde, age., s. 109.)
munķalib ve mütedebbir ve müteĥaddis oldur ki ĥavādiŝ-i rūzgār-ı zūrkār bį-muvāsātdan A, P, H: -Ş.
vü endįşe H, Ş: -A, P.
meśāǿib-i A, P, Ş: nevāǿib-i H.
nevāǿib-i A, P, Ş: meśāǿib-i H.
“Biz Allah’a aidiz ve O’na döneceğiz.” Bakara, 2/156.
“Muhakkak biz O’na döneceğiz.” Bakara, 2/156.
“Yaşlı bilgenin yanına danışmaya gittiğimde, ‘Bu dünyada ölümden daha büyük bir gerçek yoktur.’ dedi.
Muhakkak biz O’na döneceğiz.” Bakara, 2/156.
“Bela yaygınlaştığı zaman güzeldir.” (Yılmaz, Kültürümüzde Arapça ve Farsça Asıllı Vecizeler Sözlüğü, s. 81.)
ķılınca H, Ş: -A, P.
miftāĥ-ı śabra A, P, H: miśbāĥ-ı śabra Ş.
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ferece irüp murādı ĥāśıl oldı. Erbāb-ı elbāb bu bābda 1אح ا ج
lerdür.
ج

Nažm:

2

ادث در
אح ا ج

از

ای

א

Neŝr: Ve ehl-i ĥikmet dimişlerdür: 4ر
د

5

ا3 א

د
א

آ
אر

 اdimiş-

ا

در

ر א

ا

אح

در

ا

6

Neŝr: Ve şol kimse ki tįr-i bārān-ı ĥavādiŝe siper-i śabrı muķābil ķıldı, āħirü’l-emr [A 24a] maǾreke-i Ǿasker-i derd ü belādan ħalāś olup sālim ü ġānim
ķurtuldı.
ا אم
دة ا

ŞiǾr:
7

8

א
ا
إ אز א

و

א

را

ا
و
א

ا

Ĥikāyet: Ümerādan biri bir pādişāh-ı keyvān-eyvānuñ ķadem-i ħiźmetinde beemr-i 9﴾ ِ ْ َ ْ ﴿و َ ِאو ْر ُ ِ ا
َ bir emr-i mühim müşāvere iderken nāgāh ķażā ile bir
ْ
Ǿaķreb ķavs-i ķażādan atılmış tįr gibi saķfdan üstüne düşer ve nįş-i zehr-ālūdıyla faśśād-vār bir nįş-ter urdı ki emįrüñ çaķ cānına geçer ve bıçaķ süñüge yiter.
אن ر ه
ان ر ه

Beyt:
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

אرد
אرد א

[P 27a] [H 28b]

“Sabır ferahlığa kavuşmanın anahtarıdır.”
“Ey insan dünyadaki olayların birçoğunda herhangi bir etkin yoktur, sabret ki sabretmek çözümün anahtarıdır.”
“İşlerin kilidi sabrın anahtarı ile halledilir.”
Der-kenār: ا אب
א
قو
:  ا אA.
“Büyük hazinelerin kapısının anahtarı, sabırdır; kapalı kapıları açan, sabırdır.”
“Sabır hazinesi Lokman gibi insanların elindedir, sabırsız olan hikmetten uzaktır.”
“Geçen günlerin tecrübe olduğunu, sabrın övgüye değer bir etkiyle sonuçlandığını gördüm.”
“De ki istediği şeyde ciddi olan ve (onu kazanma uğruna) sabrı kendisine yoldaş edinen ancak zaferle sonuca ulaşır.”
“İş hakkında onlara danış.” Âl-i İmrân, 3/159.
“Hem gönlünde bıkkınlık ortaya çıkmış hem bıçak kemiğe dayanmıştır.”

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: Ammā emįr-i dilįr ber-muķteżā-yı ĥamiyyet ü ġayret ķaŧǾā taġyįr-i vażǾ
ķılmaz ve ķaŧǾ-ı müşāveret idüp defǾine mübāşeret itmez ve mādām ki nažar-ı
pādişāhįde1 ŧurur kelimātı ķānūn-ıǾaķldan munśarif ve ķāǾide-i ĥikmetden
münĥarif olmaz. [Ş 23b] Ve bu vāķıǾa-yı Ǿalā-mā-vaķaǾa semǾ-i pādişāha irişür.
Pādişāh emįrüñ nįş-i Ǿaķrebi nūş idüp bu śabr u taĥammülünden2 müteĥayyir
olup mülāzemete geldikde emįrden ķıśśayı tefaĥĥuś eyler. Emįr eydür: “Ol
kimse ki ĥużūr-ı3 pādişāh-ı Ǿālem-penāhda bir4 nįş-i Ǿaķrebe śabr u taĥammül
ķılmaz, rūz-ı rezmde nefsine cebr ve tįġ-ı zehr-āb-ı düşmene nice śabr idebilür?” Pādişāh, emįrüñ cevābını be-muķteżā-yı 5أ ا م
 م اpesend ve
mertebesini evvelkiden niçe mertebe bülend itdi.
MıśrāǾ:
MıśrāǾ:

6

دارد

و

Śabr ķıl kim śabr ile dirler ķoruķ ĥelvā olur

Neŝr: Erbāb-ı ĥikmet dimişlerdür ve7 şekerler yimişlerdür: [A 24b]
ŞiǾr:
8

ا

ا

أو

כ ا ها

ا

Belā ŧūfānına śabr eyleyen mānend-i Nūĥ āħir
Çıķar deryā-yı ġamdan bir kenāre rūzgār ile
Bāb-ı Şeşüm: Der-Rıżā9
Rıżā bi’l-ķażā ve įmān bi’l-ķader gerek ħayr ve gerek şerr ehl-i İslāma vācib ve lāzım u lāzibdür. Zįrā ĥayr u şerr ve nefǾ ü żarr maĥż-ı taķdįr-i Rabbānį
veǾayn-ı ķażā-yı āsumānįdür. [H 29a]
Beyt:
[P 27b]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

א
10

אر ز א
אء ا ا

א

א از د
אرۀ אر ر

pādişāhįde A, P, Ş: pādişāhda H.
taĥammülünden A, P, Ş: taĥammülüne H.
ĥużūr-ı P, Ş, H: ħıdmet-i A.
bir P: -A, H, Ş.
“Emirin sözü, sözün üstünüdür.”
“Sabretmek acıdır, ama sonucu her zaman tatlıdır.”
ve A, Ş, H: ammā P
“Sabrın evveli soğandan daha acı, lakin sonu baldan daha tatlıdır.”
Der-Rıżā A, H: Der-Rıżā Be-Ķażā P, Ş.
“Ey Câmî, kaderin etkisinden dolayı işler elimizden tamamıyla çıktı; işin tek çaresi, takdir-i İlahî’ye razı
olmaktır.”
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Neŝr: Her kimse ki ser-i iǾtiķādı āsitāne-i teslįm ü inķıyāda ķoyup ķażā-yı
Ķāđi’l-ĥācāta Ǿan śamįmi’l-ķalb rıżāda ŝābit ü ber-ķarār ola,
MıśrāǾ:

و

1

א داد

در אن او ر א

Neŝr: Ve bināǿ-i ŧāķ u revāķ-ı Ǿaķįdeti arż-ı rıżāda şāmiħ olup ķadem-i Ǿazįmeti
maķām-ı teslįmde rāsiħ ü pāyidār ola. Şāhid-i murādı mannaśa-i žuhūrda cilveger olup niķāb-ı ārzūdan aĥsen-i vech üzre yüz gösterüp [Ş 24a] Ǿarż-ı dįdār ķıla
ve mesned-i serverį vü ser-firāzįde kām-bįn ü kāmkār ola. ﴿ر ِ ا ّٰ ُ َ ْ ُ َو َر ُ ا
ْ
َ َ
2 ۜ
﴾ ُ ْ َ bu ĥāli müeyyid ve 3
 ا אء א אء אب ا اbu maķāli müǿekkiddür.
א
ل אل א אن
فر א
אری ا ال

ĶıŧǾa:

4

א

אن

כو
אی
د

5

ارد ز א و
ر א
در آ

א

א

ا

ا

ان د
ار

Ĥikāyet:6 Enbiyā-yı kirāmdan Ǿaleyhimü’ś-śalātü ve’s-selām biri dergāh-ı
Ķāđi’l-ĥācāta [A 25a] münācātında dir: “Ħudāyā, perverdigārā! Ben bendeñe7 bir Ǿamele rāh-nümā ol ki rıżā-yı şerįfüñi müstevcib ola. Cenāb-ı Vehhāb’dan bir ħiŧāb-ı müsteŧāb geldi ki, [H 29b] benüm rıżā-yı şerįfüm ķażāya
muǾallaķdur. Şöyle ki8 benüm ķażāma rıżā viresin, ben de9 senden rāżı olmaķ
muĥaķķaķdur.” [P 28a]
Kim olursa rāżı ķażā-yı Ħudā’dan
Olur behremend ol rıżā-yı Ħudā’dan
Neŝr: Muĥaķķiķįn ķatında bu emr muĥaķķaķdur ki dıraħt-ı cidd ü cehd ol
vaķt ŝemeredār olur ki;
1
2
3
4

5
6
7
8
9

“İşin çaresi takdire razı olmaktır, o kadar...”
“Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır.” Beyyine, 98/8.
“Kazaya rıza Allah’ın büyük kapısına (sığınmadır.)” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Arapça ve Farsça Asıllı
Vecizeler Sözlüğü, s. 755.)
“Eğer bu dünyadakilerin hallerini değiştiren kader değilse; o zaman olayların akışı niye insanların istekleri
doğrultusunda değildir. Evet, her iyi ya da kötü durumda halkı kontrol eden kaderdir; bu yüzdendir ki
insanların uyguladıkları tedbirler çoğunlukla hatalı çıkar.”
“Bu dünyanın devri bin bir nakış yapar; fakat bir tanesi bile bizim tasavvur ettiğimiz gibi olmuyor.”
Ĥikāyet A, P, H: Neŝr Ş.
bendeñe A, P, H: ķuluña Ş.
ki A, H, Ş: kim P.
ben de A, H, Ş: -P.

Enîsü’l-Ârifîn

MıśrāǾ:

א

1

אب

آب

ile perverde ola ve nihāl-i kesb ol zamānda mįvebār olur ki;
MıśrāǾ:

אء ز ل دا

2

ر

ile neşv ü nemā bula ki 3 ا ا
ا אد
 اذاve fikr ü tedbįr ol ĥālde teǿŝįr
ider ki ķażā Ǿaksine imżā ķılmamış ola ve ĥįle vü tezvįr ol ĥįnde kārger olur ki
taķdįr anuñ ħilāfına cārį olmış ola.
ŞiǾr:

ی

א ی
אء و ر

4

Gāh olur kim ĥavādiŝ-i taķdįr
Serve āzād iken urur zencįr [Ş 24b]
Neŝr: Elyaķ u aĥrā ve vażǾ-ı marżį oldur ki herkes evvel-i fıŧrat u ibtidā-yı
ħilķatde nāśiyesine yazılana rāżį ve ŧaleb-i rūzįde ġayr-ı muteķāżį ola.
Nažm:

ǾAsker-i5 derd ü belānuñ şimdi atı oynaġı
Ey şeh-i mıśr-ı melāĥat başımuñ yazusıdur6
ن

ا אء א
ی
ن
אن ا ك و ا

7

زق
8

ن כ ان
אوة ا
[ و زقH 30a]

Neŝr: Çün ķażā-yı āsumānį şihāb-ı ŝāķıb ve seĥāb-ı sākib gibi nāzil ola ve
sihām-ı ķader [A 25b] ķavs-ı ķażādan ħalāś bula, ne tedbįr fāǿide ider ve ne
[P 28b] ĥaźerle ħalāś9 müyesser olur.
MıśrāǾ:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

NaǾl-i hilāli şįşe-i mihri deler geçer

“Ağustos yağmuru haşmetimin, celalimin bulutudur.”
“Allah’ın berrak suyundan sızma... ”
“Kaderde olanlar başa gelince tedbirler yarar sağlamaz.” (Bk. Ceyhan, age., s. 478.)
“Akıp giden şey hakkında nasıl oldu (da aktı gitti) deme; her şey kaza ve kader iledir.”
ǾAsker-i P, A, Ş: Leşker A.
Bu beyit Azmî’ye aittir. (Bk. Ceyhan, Onaltıncı Asır Osmanlı Âlimlerinden Azmî Pîr Mehmed Bey ve Divanı,
s. 155.)
“Kazanın kalemi olup bitenle gerçekleşti, hareketlenme ve sükûn farketmez.”
“Rızık için koşuşturman deliliktir; zira (Allah) (rahim) örtüsü içindeki cenini rızıklandırır.”
ħalāś A, H, Ş: menāś P.
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אز
رد

ŞiǾr:
ش

1

ن

Atılsa çün ķażādan tįr-i taķdįr
Siper olmaz aña hįç reǿy ü tedbįr2
و

א
א را

3

دد
4

Neŝr: Ki 5ر
Nažm:

ا

ر

دد

د

د

אورد

آ

و
אآ

א

ن

ا

ǾArśa-i ĥādiŝāt-ı Ǿālemde
Atsa ķavs-i ķażā sihām-ı ķader
İdemez menǾ cevşen-i tedbįr
Ne siper refǾ ider anı ne ĥaźer

Beyt:

Çün6 olmaz cevşen-i tedbįr ĥāǿil tįr-i taķdįre
Sihām-ı ĥādiŝātından zamānuñ iĥtirāzum yoķ7

Neŝr: BaǾż-ı ekābir-i ĥükemādan naķl iderler:8 ك
9
ا
وا رام
MıśrāǾ:

10

Beyt:
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

د

ان

א را
رت ارد

א אر زار
د

אم وا

ادث

ة وا

ا א

א
د

“Kaderin oku hayatın yayından çıktıysa, hiçbir siper ona karşılık veremez.”
Bu beyit A, H, Ş’de yok.
Bu beyit H’de yok. “Kaderin eliyle yakılan ateş bütün düşünceler, fikirler, çözümler ve tedbirleri de yakar.”
Bu beyit H’de yok. “Kader geldiğinde akıl etkisiz hale gelir, çözüm olarak akıl ne sunarsa da kaderin karşısında kısır ve eksik kalır.”
“Korkunun ecele bir yararı olmaz.”
Çün A, H, Ş: Çü P.
Bu beyit H’de yok.
iderler A, H, Ş: olur H.
“Âlem (dünya) yuvarlak, hadiseler ok, galaksiler sert ve katıdır ve atan Allah’tır; kaçacak yer neresi olabilir
ki?”
“Kader ile savaşılmaz.”
“Kaderin elini burkmaya çalışma; zira ki senin elinde kadere karşı hiçbir güç yoktur.”

Enîsü’l-Ârifîn

ر دن دو روز روا
א א و روز

ĶıŧǾa:
א
دارد
1

ا
در و ك روا

از ك
روز

אد
א

روز
روز

[Ş 25a]
Meŝnevį:

دارد
آرد

ا
د از

ش
3
א ش

دو

2

4

אم

د ر
زور
دل د ا

ا

אد
دو

א اول
آ

[A 26a]

Neŝr: Ol kimesneye5 ki baħt müsāǾid ola, [P 29a] sāǾidi ne ķadar süst ü żaǾįfse
atduġı oķ yere düşmeyüp öñdül alur. Ve ol kimse ki rūzgār-ı zūrkār nā-sāzlıķ
ŧarįķına meyl ide, çeşm-i baśįretine mįl-i ġaflet çekilüp rūz-ı rūşen şeb-i tārįk
gibi görinür. [H 30b]
خ

Nažm:
6

ن א ون כ از
رو
א ن د

Ĥikāyet: Bir zāhid-i kāmil ve Ǿālim ü Ǿāmil vardı.7 Rūy-ı zemįne püşt-i pā urmış
ve ĥalķa-i bāb-ı ŧāǾat-ı Ħāliķ’ı dest-i irādetle ŧutmış ve ġubār-ı ġabrā-yı hevā vü
hevesi berbād ķılup maķāmāt-ı sālikįni seyr ķılmış ve bir dāǿireye -ki merkez-i
Ǿālem aña nisbet noķŧa-i mevhūmdur- dest-res bulmış ve tevsen-i nefs-i serkeşi kemend-i pend ile bend idüp licām-ı riyāżet ile zįr-i rān u rām ķılmış ve
mekteb-i 8﴾ ِ َّ  ﴿ ُ ِّ ْ َא َ ْ ِ َ اda zebān-ı murġānı añlamış, bilmiş idi. Bir gün9
ْ
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Bu kıt‘a H’de yok. “Ölümden kaçmak iki günde yapılmaz, kaderin olduğu gün ve kaderin olmadığı gün...
Allah’ın takdirinin gerçekleştiği günde kader beş parmağa sahip olan bir el gibidir, ilahî hükmün verilmediği günde zaten ölüm gerçekleşmez.”
“Kaza beş parmağa sahip olan bir el gibidir, ne olursa olsun senden kâm almaya çalışır.”
“Kader geldi mi önce iki gözünü kapatır, sonra da iki kulağını; dudağına da el koyar yani sus, konuşma.”
Bu beyit H’de yok. “Kader ilk etapta bilgelik ve aklın gözünü kör eder; sonra da güçlü adamı zorlamaya
başlar.”
kimesneye A, P: kimseye H, Ş.
“Kaza ve kader devreye girdiğinde; tüm akıl sahipleri, bilgeler kör ve sağır olurlar.”
vardı H, Ş: -A, P.
“Bize kuş dili öğretildi.” Neml, 27/16.
idi. Bir gün H: -A, P, Ş.
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ittifāķ bir mühim içün bāzāra varur. Görse bir śayyād bir cüft hüdhüdi ķafese
ķoymış, śatmaġa alup gider. Bį-çāreler maĥbes-i ķafesde giriftār-ı bend-i belā
vü āb u dāneden cüdā, gāh lisān-ı ĥālle vü gāh ŧūŧįveş şįrįn maķālle Ħudā-yı
bį-niyāza niyāz1 iderler ve ħalāśa fürce ararlar. Zāhidüñ Ǿırķ-ı rıfķ u şefaķati
đarabān idüp ķaśd ider ki ikisini daħi śayyāddan śatun ala ve bend-i belādan
[Ş 25b] rehā ķıla ve ol bahāne ile murġ-ı cānını maĥbes-i Ǿaźābdan ħalāś eyleye. Śayyād iki dirhem bahā taǾyįn ķılur, zāhid2 daħi [P 29b] ancaķ iki dirheme mālik imiş mā-meleküni virür. İkisini daħi alur şehrden ŧaşra bir ĥālį yere
getürür. Āzād idüp śalıvirür, [H 31a] anlar daħi bir vįrāne dįvārına çıķup
[A 26b] lisānlarınca:
MıśrāǾ:

Unutma āşinālıķ resmini geh geh bizi yād it

diyüp āvāz ve ĥaķ-şināslıķ ķāǾidesini yerine getürüp zebān-ı niyāzla iǾtiźāra āġāz
4
ِ
ِ
iderler ve dirler 3﴾אن ِا َّ ا ْ ِ ْ َ א ُن
َ ْ ْ  ﴿ َ ْ َ َ ٓ ُاء اEgerçi bu iĥsānuñ ki sen bize
itdüñ, ĥaķķ-ı mükāfātına ve bu inǾāmuñ tamām-ı mücāzātına ķādir degülüz.
Ammā5 hele,
MıśrāǾ:

Bu meŝeldür dōstum varın viren yād olmamış

Neŝr: Bu dįvār altında bir śanduķça var, pür-dürr-i şāhvār ve lüǿlü-i ābdārdur.
Egerçi bu niǾmet muķābelesinde bį-ķadr ü ķıymetdür,
Beyt:6

ران א
אن دن

7

ر

اא
אی

א
 א اVe tįz-bāzārį şeref-i ķabūl-i erzānį buyurılursa kemāl-i
minnetdür. Zāhid hüdhüdlerüñ bu güftārından taǾaccüb idüp istiġrāb ile anlara ħiŧāb idüp dir ki: “ǾAceb ĥikmetdür ki zįr-i ħākde śandūķ-ı pür-cevheri
teşħįś idersiz9 ve dūr-bįnlikde ķılı ķırķ yararsız, yeryüzündeki rişte-i dāmdan
ġaflet eylersiz.”10 Hüdhüdler eyitdiler: “Bilmez misin ki اذا אء ا אء אق ا אء
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

niyāz A, H, Ş: -P.
zāhid A, H, Ş: zühhād P.
“İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir?” Rahmân, 55/60.
iĥsānuñ A, H, Ş; iĥsān P,
Ammā A, H, Ş: İllā P.
Beyt A, P: Nažm Ş: -H.
“Bir çekirgenin ayağını Süleyman’a hediye etmek, bu karıncaların âdetidir; ne yapabilirim ki?”
“Vaktin daraldığı aklıma geldiğinde... ”
idersiz A, P, Ş: idersiñüz H.
eylersiz P, Ş, H: idersiz A.

Enîsü’l-Ârifîn

ا ر
ر
4
ا אء ا ر
[Ş 26a]
1

MıśrāǾ:

ا

 وإذاve işitmedüñ mi ki [P 30a]: ف
3
ئ ا
א
ةا
ا אء و
5

אد رود

Beyt:6
7

ی

آ

نا

د آ אن ا د
دش א ی دا و دام

غ را
ی

ا رض
א و

2

א

اذا

ا
 اdür.

[H 31b]

א

Neŝr: Ķabā-yı mülemmaǾmızı der-ber ve külāh-ı muraśśaǾmızı ber-serve meniş
ü dānişimize iǾtiķād ve bįdārį [A 27a] vü tįz-bįnį vü hüşyārlıġımıza iǾtimād
itmişdük, biǿl-āħire rūzgār bizi dām-ı belāya8 giriftār itdi.
Nažm:9

Ŧutılur cümle ķuş baġlu baġından
Çevük ķuş ŧutılur iki ayaġından10

Neŝr: Nāçār,
MıśrāǾ:

א ش

ن ام ا

11

غز ك

mażmūnuyla Ǿāmil olduķ.
Beyt:
12

ح روز אر آ
روز אر ا

Neŝr: Yine ol varŧalardan bādbān-ı himmetüñle sāĥil-i necātı bulduķ.” Bu emr-i
muķarrerdür ki her nesne ki muķadderdür, beher-taķdįr taġyįr-peźįr olmaķ
ġayr-ı mutaśavverdür. Çün13 ĥükm-i ķażā-mażā ve fermān-ı ķader cereyān bula,
bāśıra-i dūr-bįn niķāb-ı ĥicābla mestūr u bį-nūr kalur. 14 אر ا
 ا15اذا אن
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

“Kaza geldiğinde gökyüzü daralır; kader gelince dikkat, tedbir boşa çıkar.”
Der-kenār:  ﻨﻗﺮ اﻻﺮﺾzemįni münkād ile ŝaķb eyledi. A, Ş: P, H.
Der-kenār:  ﻓﺦduzaġ ki faķ andan ġalaŧdır. A, Ş.
“Hüdhüd kuşu yeri eşelediğinde yer altındaki suyla kendi arasında ki mesafeyi bilir; ancak kaza ve kader
konusunda Allah’ın dilediğinin gerçekleşmesi için tuzağın ipini göremez.”
“Bir kuşun eceli geldiğinde kendi ayağıyla avcıya doğru gider.”
Beyt A, P, Ş: -H.
“Yuva görmeyecek bir güvercini, kader yem ve tuzağa götürür.”
dām-ı belāya A, H: dāma P: belāya Ş.
Nažm P, Ş: Beyt A: -H.
Bu mısrada vezin aksamaktadır.
“Akıllı kuş tuzağa düştüğünde tahammül etmelidir.”
“Bu dünyanın şifresini çözdüm, en üzüntülü ve en zor durumlarda bile şükredeceksin.”
Çün A, P, Ş: Çünki H.
“Vakit geldiğinde göz şaşırır.”
Der-kenār: ا אء ا ك אر ا ة
 אن אA, P, Ş.
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Beyt:

Çün ķażā tįrin ata ķavs-i ķader
Baśaruñ bu delāletini baśar
Neŝr: Ve dįde-i Ǿaķl remed-i cehāletle ħįre1 ve žulmet-i ġafletle Ǿālem tįre2 olur.
3
ا
اذا אء ا א
Beyt:

Her ķaçan nāzil olsa emr-i ķażā
Hūş medhūş olur baśar aǾmā

Beyt:
4

د ر
א اول
زور
دل د ا
آ

[P 30b]

Neŝr: Ve çün rūz-ı ezel defterde ķalem-i irādet bir kişinüñ idbārı cānibine çekile, murġān-ı şāħsār meleķūtdan ise daħi5 āşiyāne-i Ǿiśmetden düşirüp beste-i
dām-ı bahāne eyler. Ādem-i Śafį Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām6 ki [Ş 26b] āyįne-i
żamįr-i münįri śāfį [H 32a] ve rūşen ü münevver iken ve Ǿālem-i şehādetde
naķş-ı elvāĥ-ı ġaybdan ĥikāyet idüp meleǿ-i Ǿalāya Ǿilmiyle tefāżül eyler iken dāne-i gendümden ġāfil olup iblįs-i pür-telbįsüñ dāmına giriftār7 oldı ve ŝemere-i
8
﴾﴿و َ َ ْ َא ٰ ِ ِه ا َّ َ َة
َ yi ferāmūş ķıldı.
َ
َ
9
MıśrāǾ:
د
א
[A 27b]
Neŝr: Çün Ǿilm-i ezelį taġyįr-peźįr olmaķ ġayr-ı müyesserdür ve ser-nüvişt gerek ĥūb gerek zişt vuķūǾ bulmaķ emr-i muķarrerdür.
MıśrāǾ:

Her ķuluñ başına yazılan gelür devrāndur10

Neŝr: Nitekim efāżıl-ı dehr ve fużalā-yı Ǿaśrdan Mevlānā Hecrį dimişdür:
Beyt:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Yeme hicrān ġamın ey dil ecelden öñdin ölmiş yoķ
Yeter çek ġuśśa-i ħaŧŧın yazılmışda yuyulmış yoķ11

ħįre A, P, Ş: tįre H.
tįre A, P, Ş: ħayra H.
“Kaza gelince göz görmez olur.”
Bu beyit A, H ve Ş’de yok. “Kader ilk başta aklın gözünü kör eder; sonra da adamın kalbini, gönlünü
zorlamaya başlar.”
daħi P: de A, H: -Ş.
Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām H: -A, P, Ş.
dāmına giriftār P, H, Ş: dām-ı mekr ü firįbine A.
“... şu ağaca yaklaşmayın.” Bakara, 2/35.
“Kader öncelikli ise eğitimin hiçbir faydası yoktur.”
Bu mısra Cem Sadî’sine aittir (Bk. Latifî, age., s. 304; İsen, age., s. 137). Bu mısra Cem Sultan’ın Dîvân’ında
da yer almaktadır (Bk. Halil Ersoylu, Cem Sultan’ın Türkçe Divan’ı, TDK Yayınları, Ankara, 1989, s. 32).
Bk. Ömer Zülfe, Hecrî Dîvânı, Kültür Bakanlığı, e-kitap, s. 134. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10618,hecripdf.pdf?0.

Enîsü’l-Ârifîn

א

כ از
از כ

ا

1

Neŝr: Münşį-i śaĥįfehā-yı Ǿalleme bi’l-ķalem,2 defter-i ķālū belāda3 bir kimsenüñ ki icmāl-i aǾmāline redd rāddesini çekmiş ola, ol kimesne belādan ħalāś
olmaķ muĥāldür.4
ĶıŧǾa:
אن א
اذل

א

כ
ق
כא

5

ل

را

כ د

ه

اول
ف
ﭽون

אر

[P 31a]

Neŝr: Ve varaķ-ı nigār-ı 6﴾ َ ْ َ َ אن َ א
َ َ ْ ِ ْ  ﴿ َ َّ َ اcerįde-i 7 ﴾ ﴿ َ ْ ُ َ َ ْ َאda bir
ْ
ْ
kimesnenüñ ki nāśıye-i ĥāline raķam-ı rifǾat ü saǾādet yazmış ola, ol kimesne
śıfrü’l-yed ķalmaķ vehm ü ħayāldür. Ve Ǿādet-i Rabbānį vü taķdįr-i Yezdānį bu
minvāl üzerine8 cārįdür ki; [H 32b]
א
رز
9

ا
ا

لכ

اد

כ

כ

כ
ذכ

ا

Neŝr: Ve زوق
 ا אbu meźkūruñ maśdūķıdur ve terzįķ daħi bundan aħź
olınmış. Ve baǾż-ı Ǿuķalā dimişlerdür:10 [A 28a]
Nažm:
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ا
ا
אه زو א

א
א

א

כ
و א

Bu beyit Ş’de yok. “Kalemimizin kuruduğundan habersiz olduğu için bizi yazıp çizmekten men ediyor.”
“... kalemle (yazmayı) öğreten... ” Alak, 96/4.
“... evet dediler.” A‘râf, 7/172.
muĥāldür A, P: emr-i muĥāldür H, Ş.
“En başta kalemdir ki kader hükümlerinin defterini ve senin aşkının ilk harfini bizim ruhumuza yazdı. Ezel
kâtibi, ‘belî’ sözünü yazarken sıra bize geldiğinde belî kelimesini belâ olarak yazdı.”
“O, insana bilmediği şeyi öğretti.” Alak, 96/5.
“Biz paylaştırdık.” Zuhruf, 43/32.
üzerine A, P: üzre H, Ş.
“Âlim ve edip, niceleri aklı selim ancak kendisi fakirdir; nice cahil vardır ki rızkı buldu. İşte bu, Azîz ve
Alîm olan Allah’ın takdiridir.” Yâsîn, 36/38.
ve baǾż-ı Ǿuķalā dimişlerdür A, P, H: -Ş.
Bu beyit A’da yok. “Nice akıllı kişi yolunu şaşırır, nice cahiller de rızık bulup zengin olur.”
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[Ş 27a]

Başı irişdi göge rifǾat ile her dūnuñ
Ĥaķ budur kim ķatı alçaķlıġı var gerdūnuñ

Neŝr: Ve đurūb-ı emŝāl-i ǾArab’dandur:
م

MıśrāǾ:

وا

1

اכ

در כ دن و رو
را
כ دد
אرغ ا אل در ا ل و د

Nažm:

2

ز אم اد
כ אه

3

ها
4

دم אدان د
و دا

כ ان ر
כ ان

ا

כ
ا
آه ا

از

Neŝr: Belki Ǿuķalāya Ǿaķlı Ǿiķāldür,5 görmez misin ki esb-i rehvār hüneri sebebi
ile pāy-beste ve şāħ-ı mįvedār ŝemeri vāsıŧasıyla ser-şikestedür.
دا
و אل آ
رو אه را ی و אوس را

ĶıŧǾa:
6

7

[P 31b]

م را
دی ا

8

3
4
5
6
7
8
9

از אك

اכ روز ا در ودی
دی
ز אدان כ روزى
9

1
2

وכ
כ כ

אدا אن אن روزی ر א
[ כ دا א ا ران ان אH 33a]

“Köpek sağlık ve afiyette, aslan hasta ve ateşlidir.”
“Aslanın tüm büyüklüğü ve heybesi boynundadır; fakat tilki ömrü boyunca pislikler ve harabelerde başıboş
gezmektedir.”
“Felek bilgisiz ve cahil olan insanların muratlarına ermelerini sağlar; sen akıl ve bilgi sahibisin, bu günahın
sana yeter.”
“Cahiller kendilerini büyük zannederek gökyüzüne ulaşmışlardır; ama bilgelerin bir tek âhı gökyüzüne
erişir.”
Der-kenār: Ǿİķāl bend maǾnāsına. Ş.
“Nasıl ki tilkideki post ve tavus kuşundaki tüy onların başlarına bela olduysa, bendeki bilgi de başıma bela
olmuştur.”
“Benim en büyük ayıbım sanatım oldu; yoksa başımda topraktan değil, mücevherler ve değerli taşlardan
tacım olacaktı.”
“Eğer bir gün senin bilgin artarsa; bunu bil ki o gün, cahillerden daha fakir olacaksın.”
“Cahiller ve bilgi sahibi olmayanlara öyle bir rızk, öyle bir mal mülk verir ki; bilgi sahibi olan insanlar
hayran kalır.”

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: Ve ehl-i hünerlerden biri aĥvāl-i perįşān-meǿālinden şikāyet idüp dir:1
אد
אی
כ כ داردم א אد

כ

2

از د

כ

Neŝr: Ehl-i ĥikmet vażǾ-ı İlāhįnüñ bu yüzden žuhūr itmesinüñ ĥikmetini dimişler ki: “Devlet Ǿaķl ü tedbįrle olmayup taķdįrle olduġını iǾlān u iǾlāmdur.”
Nitekim dimişlerdür: 3
دو
Beyt:
4

ور
ا وی כ ر

5

و
אכ אب
ا כאم א و ر

دو
وا

دا دو
ا כ
و
א ها

כ
[ כA 28b]

Neŝr: Erbāb-ı ĥikmet dimişlerdür: [Ş 27b]
כ
6

دو
אره כ

Neŝr: Hemān Ǿilācı ķıllet-i ıżŧırāb ve teslįm ile’l-Melikü’l-Vehhāb’dur.
Nažm:
7

د א
א

دو
כאر دا
8

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ده و ر
א כ

د כאر א

اכ

و دو
א ا

א
ا

כ אכ
ا ا ر

dir A, P, H:- Ş.
“Benim şikâyetim kendi sanatlarım ve yeteneklerimdendir, ki her biri bir şekilde beni üzüp mutsuzluğuma
sebep olmaktadır.”
“Devlet ve iktidar akılla değildir.”
“Hüner ve bilgi edinerek servet ve zenginlik elde edilmiyor, kaderin hükümleri senin zengin olmana uygunsa servet sahibi olursun.”
“Nasıl ki kör bir insanın kaşına boya sürmek faydasız ve etkisizse; kimse zorla mal, mülk ve güç sahibi
olamaz.”
“Devlet ve kudret çabalayarak elde edilmiyor; çaresi, sakinlik ve rahatlıktır.”
“Eğer her saç telinin ucunda iki yüz tane bilgin varsa da; bahtın yaver gitmese, bu bilgiler hiçbir işine yaramaz.”
“Baht, şans ve devlet kazanmak çok akıllı ve tedbir sahibi olmaktan değil; kaderin, bu dünyanın dönüşü ve
gökyüzünün yardımıyla ancak elde edilir.”
“Kimyager çalışmaktan ve acı çekmekten ölmüştür, aptal ise bir harabede hazineyi bulmuştur.”
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RubāǾi:

از
ازاده אز
1

כ

ا ه
ه אز

אد زد
اده
ز

Neŝr: Pes ĥāl bu minvāl üzerine olıcaķ bir dil ki2 Ħudā-perver [P 32a] ve nūr-ı
rıżā anda żiyā-güster ola, muķadderāt-ı İlāhįden yüz çevirmeyüp muķteżāt-ı
ķażā ile ülfet baġlar.
MıśrāǾ:

Ħudānuñdur oñarmaķ śanma ey dil rūzgāruñdur3

Neŝr: Ve her sehm-i ķażā ki [H 33b] ķavs-i ķaderden iśābet ider ĥažlar idüp4
sįnesini hedef ķılmaġla istiķbāl ve raġbet eyler.
Nažm:

Çünki taķdįrüñdür iş aħterden efġān eyleme
Ĥükm-i sulŧāndur siyāset aġlama cellāddan5

Neŝr: Ve hem-vāra tesnįm-i teslįmden gül-i gülźār-ı āmāli sįrāb u ābdār ve żiyāyı rıżāyıla ħāne-i ķalbi rūşen ü tābdār olur. Muĥaķķiķįn ķatında fi’l-ĥaķįķa rıżā
ķażānuñ mürūrından sürūrdur.
ĶıŧǾa:

Feraĥ u Ǿayş yüz ŧutar aña kim
Bu cihānda rıżāyı ħūy eyler
Eyle teslįmi kendüñe pįşe
Ol ķażāyıla hemçü şįr ü şeker

Bāb-ı Heftüm: Der-Tevekkül
[A 29a] Herkes ki esbāb-ı žāhireden ser-rişte-i taǾalluķı ķaŧǾ idüp dergāh-ı
Müsebbibü’l-esbāba müteveccih ola ve diye: 6 ﴾ ُ ﴿ َ ْ َא ا ّٰ ُ َو ِ ْ ا ْ َ ۪כ
ُ
َ
7
MıśrāǾ: [Ş 28a] Allāhadur tevekkülimüz iǾtimādımuz
1

2
3
4
5
6
7

“Alçak insanları tutan bu dünyaya, bu kadere yazıklar olsun ki; şehzadeleri utandırıp dilenci çocuklarını
yüceltir. Nergis çiçeği çıplak olduğundan dolayı boynu büküktür, utanmıştır; soğan ise yüz ipek elbise
üstüne giymiştir.”
ki A, P, H: -Ş.
Bu mısra A, P ve H’de yok.
idüp A, H, Ş: eyleyüp P.
Bu beyit Ahmed Paşa’ya aittir. (Bk. Ali Nihad Tarlan, Ahmet Paşa Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1992,
s. 243.)
“Allah bize yeter, O ne güzel vekildir.” Âl-i İmrân, 3/173.
Bu mısra Bâkî’ye aittir. (Bk. Küçük, age., s. 218.)

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: Ve ĥabl-i metįn-i tevekküle tevessül idüp1 cemįǾ-i umūrını Cenāb-ı2
Cevvād-ı muŧlaķa tefvįż ķıla ve eyide:
Nažm:

Göge śavursalar eger külimüz
Ĥażret-i Ĥaķķ’adur tevekkülimüz3

Neŝr: Maķāśıd-ı dįn ü dünyā aña suhūletle el vire ve mįve-i murāda bį-tereddüd eli ire.
Beyt:

Ne begden iste maķśūduñ göñül ne şāhdan iste
Tevekkül ķıl Ħudāya devleti4 Allāh’dan iste

[P 32b]

Neŝr: Śāĥib-i Nüzhe Ǿaleyhi’r-raĥme dimişdür: אم
درا כ ارى כ
א כ
روز
כ
אכ
و روز در روز
و א
Çün ķaŧre-i nāçįz
[H 34a] ve źerre-i kemter sofra-i inǾām ve āfitāb-ı iĥsānından behreverdür.
ه אم او
א د

Nažm:
5

دو

ان

اد ز

Neŝr: Āķıl ü kāmil oldur ki 6﴾ِ ّٰ  ﴿ َ َ َ َّכ ْ َ َ اnidāsını gūş ve 7﴾ِ ّٰ ﴿واُ َ ِّ ُض َا ْ ۪ ي ِا َ ا
َ
ٓ
cürǾasını nūş ide ve eyide:
א را
ا یا

ŞiǾr:
א

8

א
א

9

ا

ر
و
ا
כ כ

Neŝr: Ve tevekküli pįşe ve ķanāǾati tūşe idüp dįde-i ĥırś u āza ķınāǾ-ı ķanāǾatden
perde baġlaya.
Nažm:
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

א

ا
כ א כ
כא ر اכ و در

idüp A, H, Ş: eyleyüp P.
Cenāb-ı A, P, Ş: -H.
Bu beyit Azmî’ye aittir. (Bk. Âşık Çelebi, age., s. 1074.)
devleti P, H, Ş: kāmuñı A.
“Yeryüzünde gösterilen bu sofra, herkese açık bir sofradır. Bu Allah’ın kerem sofrasında düşman da var,
dost da.”
“O halde sen Allah’a güvenip dayan.” Neml, 27/79.
“Ben işimi Allah’a havale ediyorum.” Mümin, 40/44.
“Allah’ın bana takdir ettiğine razı oldum ve işlerimi yaratıcıma havale ettim.”
“Allah geçen (ömrümde) bana ihsanda bulundu, aynı şekilde kalan (ömrümde de) iyilikte bulunacak.”
“Sana öyle bir kimya, öyle bir iksir ilmi öğreteyim ki; hiçbir sanatta, hiçbir sanayide onu öğrenemezsin.”
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כ در א
1

כ
از א

رو א
[ כ אA 29b]

Neŝr: Ve az ve çoķ ħˇān-ı ķaderden her ne nevāle ki nāǿil olur feyż-i Perverdigār’a ve kerem-i Kirdgār’a ĥavāle eyleye.
MıśrāǾ:

2

כ م כ دכאر כ

و כ

Beyt: [Ş 28b] Her ne gelse az ve çoķ ħˇān-ı ķaderden mā-ĥażar3
Dime bu zehr ol şeker ādāb-ı mihmānlıķ budur4
5

را כ ش אن
ر از ص

و

א

Neŝr: Ve çün rūzį Ǿilm-i ezelį ve ĥükm-i lemyezelįde muķadderdür Ǿalā-külli
ĥāl teħallüf itmez muķarrerdür.
Nažm:
6

اכ مכ د
غ در אف روزی رد

אن

[ כP 33a]

Neŝr: Müteferris ü müteĥaddis oldur kim7 8
nüktesini tįşe-i ا زق
9
10
ا
ile [H 34b] levĥ-i dile
ا
 כאyaza ve rāh-ı tevekkülde Ǿaśā-yı
11
א
 כye ittikā idüp sikkeyi mermerde ķaza.
Beyt:

Dil-i sengįnine Ǿālemde tevekkül naķşın
Kim ki resm eyler ise sikkeyi mermerde ķazar

Neŝr: Ve gerd-i ĥuŧām-ı rūy-ı zemįnden dāmen-i taǾalluķı silke.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

“Elindekilerle yetinip hoşnut olmayı hayat felsefesi olarak seç; zira ki bu dünyada hiçbir hazine elindekilerle
yetinip onlarla hoşnut ve mutlu olmaktan daha iyi ve daha büyük değildir.”
“Otur ve Allah’ın keremine ümit bağla.”
Her ne gelse az ve çoķ ħˇān-ı ķaderden mā-ĥażar A, P, H: Her ne gelse ħuşk u ter ħˇān-ı ķaderden
mā-ĥażar Ş.
Bu beyit Kânûnî’nin “budur” redifli gazeline nazîredir. (Bk. Âdem Ceyhan, “Kanuni’nin Bir Gazelinin
Yankıları”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, c. 1, sy. 2, 2010, s. 41.)
“Sana değerli öğütler veren, nasihat edenlerin sözlerini can kulağıyla dinle; karınca gibi, hırsından dolayı
kâh oraya kâh buraya gitme.”
“Öyle geniş, öyle kapsamlı bir kerem sofrası açmış ki Allah; Kâf Dağı’nda yaşayan Simurg bile bu sofradan
nasibin alır.”
kim P: ki Ş.
“Kanaat eden doyar.”
“Rızık Allah’tandır.”
“Taş üstündeki nakış gibi.”
“Yaratanıma tevekkül ettim.”

Enîsü’l-Ârifîn

ŞiǾr:1
2

خכ د
آ כ ز
د آزاد
رכ

م

ز

Neŝr: Ve ser-i ŧamaǾı zānū-yı tevekküle ķoyup girįbān-ı ķanāǾate çeke.
MıśrāǾ:

Başın muraķķaǾına çeke nitekim keşef
כ
אن
כ ا ر دل

ĶıŧǾa:

אش
3

א
כ אن כ

כ دارد
4
ك دارد

Beyt:

از
ا
ازכ

ا
כ

א در ا
ز و כ

Neŝr: Çün her rızķ ki kār-ħāne-i ķażāda müĥeyyā vü āmāde ola, [A 30a] beher
taķdįr śāĥibine vāśıl olur.
MıśrāǾ:

א

5

ز

رزق

Neŝr: Pes cüst ü cūdan ve bilā-ŧāǿil dūr u dırāz tek ü pūdan ne ĥāśıl olur?6
MıśrāǾ:

7

زان א و د

כ כ آ
כ
در כ ا אل ان כ د

ĶıŧǾa: [Ş 29a]
כאه
8
ر د
1
2
3

4
5
6

7
8

כ כ

כאن ق ا ر
[ ز ان ان כ ی دوP 33b]

ŞiǾr A, P: Beyt Ş: -H.
“Bu mavi gökyüzünün altında herhangi bir maddî gayesi olmayan, maddî ve ucuz bağımlılıklara bağlı
kalmayan insanların kulu ve kölesiyim.”
“Benden can kulağıyla bir ders dinle; can kulağıyla dinledikten sonra da bu dersi, bu öğüdü kalbine işle.
Eğer ki kalıcı bir değer elde etmek istiyorsan elindekilerle mutlu olup yetinmeyi öğren, zenginlerin kesesinden de ümidi kesip gözünü ayır.”
Bu beyit H’de yok. “Zengin durumdayken az olanla yetinenler, sözünde güneş ve aya da ihtiyaç duymayacaktır.”
“Senin rızkın, senin ona âşık olduğundan çok sana âşıktır.”
Pes cüst ü cūdan ve bilā-ŧāǿil dūr u dırāz tek ü pūdan ne ĥāśıl olur? A, H, Ş: Pes cüst ü cūdan ve bilā-ŧāǿil dūr
(Nitekim esedu’llāhi’l-ġālib ǾAlį bin Ebį Ŧālib rađiyā’llāhu Ǿanh ve kerrema’llāhu vechehu Neŝrü’l-Leālį’sinde buyurur:
 ) כ ا زق כ אu dırāz tek u pūdan ne ĥāśıl olur? P. “Sen rızkını aradığın gibi rızkın da
seni arar.” (Bk. Ceyhan, Türk Edebiyatı’nda Hz. Ali Vecizeleri , s. 515.)
“Otur, Allah’a tevekkül et ve elini ayağını titretme.”
“Tevekkül anahtarını ele geçirirsen, şans hazinesinin kapısını açabilirsin. Eğer ki sadakat ve dürüstlüğü
kendine yol olarak seçersen, devlet ve kudreti elde edersin.”
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Neŝr: Ekābir-i selef dimişlerdür: “Ne ķadar ķaçsañ naśįbüñ olan arduñdan
yiter ve ne ķadar ķaśd itseñ naśįbüñ olmayan öñüñde yiter. 1כ
” כ
MıśrāǾ:

ان ا ا

2

د

ازل از

[H 35a]

Neŝr: Hemān evlā oldur ki açlıġı toħluga3 ŧutup pāy-ı ķanāǾati dāmen-i selāmete çekesin4 ve kūşe-i ferāġatde tūşe-i ķanāǾati iħtiyār eyleyesin5 ki ŧarf-ı ĥırś ve
žarf-ı āz ħāk-ı gūrdan ġayriyle pür olmaz.
MıśrāǾ:

Ŧoyurmaz gözleri illā ki ŧopraķ

Neŝr: Ve dįde-i ŧūl-i emel sūzen-i fenā ve rişte-i ecelden ġayriyle dikilmez.
Meŝnevį:

Nihāyet yoķdurur çün ĥırś u āza
ĶanāǾat eylemekdür çāre aza
ĶanāǾat ķılmayan6 olmaz tüvānger
Vüfūr-ı māl ile Ķārūn ise ger7
ǾAsel ĥažžı çü zaħm-ı nįşe degmez
ǾAselden yegidür biñ kerre bekmez

Neŝr: Ve ķısmet-i 8﴾ ﴿ َ ْ ُ َ َ ْ َאdan naśįbüñe ķāniǾ ve ġayruñ loķmasına ġayr-ı
ŧāmiǾ olasın.9
10

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

א

א
ا
אا
ری

א

ز ن כ

א
دم

ص ا אو
ا אل و

دع ا
و

כ

“Nasibin seni bulur.”
“Ezelden belirlenmiş nasip, hayattan dışarı atılamaz.”
toħluga H: renclige A, P, Ş.
çekesin A, H, Ş: çeküp P.
eyleyesin A, P, Ş: idesin H.
ķılmayan A, P, Ş: itmeyen H.
Ķārūn ise ger P, H, Ş: Ķārūna beñzer A.
“.. biz paylaştırdık..” Zuhruf, 43/32.
ġayr-ı ŧāmiǾ olasın A, H, Ş: ŧāmiǾ olmayasın P.
“Bizim kadehimiz ciğer kanımızla dolmuş taşmış; meğerse ilk andan beri bize yazılan, bizim belirlenen
nasibimiz buymuş.”
“Onda doymak bilmeyen bir yaşam varken dünya hırsını bırak ve kimin için topladığını bilmezken mal
toplayıp durma.”

Enîsü’l-Ârifîn

ء
1

כ

موכ ا
ص

אن ا زق
כ ذی

Neŝr: Ne rūzį-i imrūz içün taǾabbda ve ne ġıdā-yı ġadā içün ŧalebde olasın.
Nažm:
2

از ا ال روزى روز و
رب
در
ن

[P 34a] [Ş 29b] [A 30b]
ا أ אא
א כا
3
ا زق اذا ا אك دق ا א א
Neŝr: Çün taķdįr taġyįr-peźįr olmaz ve kimsenüñ naśįbini kimse yimez. Her
rızķ ki kār-ħāne-i ezelde [H 35b] maķsūm ola, imdād-ı ĥırś u saǾy ile izdiyād
bulmaķ muĥāldür.
MıśrāǾ:

4

כ

Nažm:
5

وכ

א

آ אق ود
در אی او

כ در

در
כ
اودر אی رزق و ا

Neŝr: Ve ĥarįsüñ nihāl-i ĥāl ve şecere-i aǾmālinden ĥāśıl olan ancaķ ŝemere-i
ĥırmān u vebāldür.
אدان د دم כ
כ از روزی د

ĶıŧǾa:
ب

ا כ دادار
ِ
ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َو َ ْ ُز
Neŝr: Ehl-i ĥikmet dimişlerdür: “İki nesne muĥāl-i Ǿaķl-ı selįm ve ħilāf-ı
ķānūn-ı ķadįmdür: Ādem rızķ-ı maķsūmundan ziyāde yemek ve vaķt-i maǾlūmundan evvel ölmek.”
6

1
2
3
4
5
6

אن
ِ

ا

“Rızık paylaştırılmıştır, kişinin endişesi fayda vermez; her hırslı kişi fakir, her kanaatkâr kişi zengindir.”
“Gece, gündüz rızk ve para konularında yapılan entrikalar; Allah’ın kudret elinde kalem gibi yenilip alt
edilmiştir.”
“Sebebe değil müsebbibe güven, rızık geldiğinde kapıyı çalar.”
“Ölçüt olarak belirlenen kadehe takdir az ya da çok değil, olması gerektiği gibi sığar.”
“Zavallı hırsı için, dünyanın her yerine gidiyor; o para pul peşinde, ecel ise onun peşinde...”
“Mal ve mülk peşinde olan insanlar ne kadar da aptallar; çünkü dünyevî servetler peşinde hep kendilerine
acı çektirirler. Bunu bilmiyorlar ki yedi gökyüzünün sahibi, onlara beklemedikleri yerden rızk verir.” Son
mısrada âyetten iktibas vardır. Talâk, 65/3.

273

274

TENKİTLİ METİN - Ahlâk-ı Muhsinî Tercümesi

Ve baǾż-ı ĥükemā dimişlerdür: “Śayyād-ı bį-rūzį baĥr-ı bį-kerānda māhį
şikār ķılmaz ve māhį-i bį-ecel berde aylarca yatsa1 ölmez.” ǾĀķıl oldur ki
2
א
 اħamįrinden faŧįr idüp furn-ı ķarnına śala ve ziyāde vü füzūn ŧaleb ķılmaya.
Nažm:
3

ا
4

ه
زده

אرس

را כ כ א
אن א ا
אم دارد و
אن

אن

5

6

ان כ
ای א

س אرا
כ א را

כ

כا د
از א
כ ا כ כ در از אل
א

כ

[ از آن دروP 34b]
כ א وآ א
7

ا כ م כ دان

Nažm:
8

درو
درو

כ

ا א
ای א
כ ور ا

ĶıŧǾa: [A 31a] Eyleme āb-ı rūyuñı zinhār [Ş 30a]
Źüll ü ĥırś ile ħāk ile yeksān
ĶāniǾ ol kim ķanāǾat insāna
Gencdür bį-zevāl ü bį-pāyān9 [H 36a]
Neŝr: Ve 10  ة ا א ا اve 11 را כ را כbu maǾnādan mübnįdür ve Neŝrü’l-Leǿālį-i Ĥażret-i ǾAlį’dendür rađiya’llāhu teǾālā Ǿanh 12 אن أ אن
ا صوا
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

aylarca yatsa A, P, Ş: -H.
“Allah’ım bizi kanaatkâr kıl.”
“Tevekkül meydanında at koşturan; az olanla yetinme çölünde de çadır kurmuştur.”
“Derviş ki azla yetinme servetine sahiptir; adı derviştir ve aslında bu kişi âlemin sultanıdır.”
Bu beyit H’de yok. “Azla yetinmekle bir araya gelen varlıklar; zenginlerin bu dünyadaki servetlerinden bir
araya gelmez.”
Bu beyit H’de yok. “Dervişlikten tek hevesimiz, azla yetinmek oldu; gerçi ki hiç kimse burası hayır ve orası
şer olduğunu söylemedi.”
“Kanaat tükenmez bir hazinedir.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Arapça ve Farsça Asıllı Vecizeler Sözlüğü,
s. 354.)
Bu beyit P’de yok. “Ey hoşnutluk, ey azla yetinme duygusu, beni zenginleştir; çünkü senden daha büyük
bir nimet yoktur.”
Bu kıt‘a Azmî’ye aittir. (Bk. Ceyhan, Azmî’nin Kırk Hadis Tercümesi, s. 150.)
“Kanaatin meyvesi rahatlıktır.”
Der-kenār: Rāĥat-ı evvel ĥużūr ve rāĥat-ı ŝānį el ayası maǾnāsına Ş. “Rahatın senin avucundadır.”
“Hırs ve mahrumiyet ikiz kardeştir.” (Bk. Ceyhan, Türk Edebiyatı’nda Hz. Ali Vecizeleri , s. 476.)

Enîsü’l-Ârifîn

כ כ ا
א ا

Meŝnevį:

אن

صو
ص از

1

د

ار
2

د

ص

رכ ار

ا
3

دم از و
وز א

א א اכ כ
ى א אل

Ve Śāĥib-i Nüzhe Ǿaleyhi’r-raĥme dimişdür: ی را
ى را א
כ
 אkendüñi vekįl-i cemil-i kerem-i celįle sipāriş idüp sįmurġ-vār Ķāf-ı ķanāǾati vü künc-i Ǿuzleti mesken ķıl ve ġaŝŝ ü semįn ve ĥuşk u terden her ne gelse
Ǿanķā gibi ķāniǾ ol.5
4

MıśrāǾ:
Nažm:

6

و

כو

כ א

ĶanāǾatnıñ delįlin inzivā ķıldıñ yana bir hem
Delįl uşbu ki ķāniǾ ĥarfidin ħulķ eylediñ Ǿanķa
7

ت כ ار
כ כ وار

ه

אכ

و در

כ دم ازرا
از ن א
دو אن د אن
ام از

8

و א د
9

כ

כ אر

כ א

א
אن

כ אر

Neŝr: Erbāb-ı taĥķįķ ve aśĥāb-ı taśdįķ bu ŧarįķle taĥķįķ10 itmişlerdür ki:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

“Hırs ve ümitsizlik hep yan yanalar, hırs dünyadaki tüm özelliklerden daha kötüdür.”
“İnsanlar hırsı anlatarak bile küçük düşüyorlar, azla yetinme duygusuyla da yüceliyorlar.”
Bu beyit P, H ve Ş’de yok. “Eğer azla yetinmeye alışırsan, her değersiz insanın ayakları altında ezilmezsin.”
“Her kim ki hayatta ona mutluluk uğramadı, o kişi mutluluk ve hoşnutluğun ta kendisi olur.”
ol A, H, Ş: ķıl P.
“Her kim ki kuru ve yaşla yetinmeyi öğrenir, denizler ve karaların padişahı olur.”
“Anka gibi bir köşede tek kalmayı, kendi halinde olmayı tercih et; sinek gibi her değersiz insanın sofrasına
gitme.”
Bu beyit H’de yok. “Azla yetinip azla yetinmenin acısını çekerek doyduysam; ağzımı iki lokma ekmek
yememek için de kapatabilirim.”
“Kuru ekmekle, köhne elbiseyle yetinelim; zira ki Allah’ın lutfuna borçlu olmamız borçlu olmaktan daha
iyidir.”
taĥķįķ A, H, Ş: tedķįķ P.
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MıśrāǾ: [P 35a] Bāde nūş it ke’s-i el-kāsibü Ĥabįbu’llāhdan1
Neŝr: Rızķ egerçi maķsūmdur esbāb-ı ĥuśūlüne [A 31b] taǾalluķ şarŧ ve mühimdür ve belā egerçi maķdūrdur, ebvāb-ı duħūlünden iĥtirāz vācib ü lāzımdur.
אن
ازدر א

ĶıŧǾa:
د

ا
2

رد
3

رزق ا
[ طH 36b]

ا
و در د אن اژدر א

ون زرزق ان
א כد
כא

[Ş 30b]

در

Neŝr: Tertįb-i muķaddemāt ki neticesi meşiyyet-i Müsebbibü’l-esbāba menūŧ ve
mübāşeret-i esbāba ki ser-riştesi ķażā-yı Rabbānį vü taķdįr-i Yezdānįye merbūŧ
ola, māniǾ-i tevekkül-i Rabbü’l-Ǿibād degüldür; belki muķteżā-yı ĥikmetdür.
MıśrāǾ:

4

כ

ا אب כ دارو כ

Ĥikāyet: Ehl-i bādiyeden bir AǾrābį-i śāliĥ bāǾżı meśāliĥ içün bir nāķa-i bādreftār u seyl-girdār ve pįl-demān u kūh-kūhāna süvār olup Ǿazm-i meclis-i saǾādet-penāh-ı Ĥażret-i Risālet-destgāh ķılur ve Ǿizz-i ĥużūr-ı fāǿiżü’n-nūrlarına
vuśūlle şeref-i istisǾād bulur. Levāzım-ı tevāżuǾ ve medĥ ü ŝenāyı edā itdükden
śoñra zānū-yı edeb üzre çeküp5 eydür:
אر لا ا م כ
6
ا א ا زوا ح כ
7

ال ا م ا ده
دل כאرم

Neŝr: “Mehār-ı nāķamı bir naħle rabŧ eyleyeyin mi ya tevekkül-i Perverdigār eyleyüp8 [P 35b] ħalįǾü’l-Ǿiźār fį-emāni’llāhi śalıvireyin mi?” Buyururlar ki:
1
2
3
4
5
6
7
8

“(Helâl yoldan) çalışıp kazanan Allah’ın sevgili kuludur.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Âyet ve Hadisler, s. 356.)
“Her insanın rızkının kuşkusuz bir yerden geleceğini bilsek de yine bazı kapılara gidip rızkımızı aramamız
lazım. Hiç kimsenin ecelsiz ölmeyeceğini biliriz; ama yine de ejderhanın ağzına girmemize gerek yoktur.”
“Rızkımızdan başka bir şey yemeyeceğimiz doğrudur ama bu rızkımızı elde etmek için de tembellik ve
ihmalkârlık etmememiz gerekiyor.”
Bu mısra A’da yok. “Sebebleri gözet ve tevekkül et.”
zānū-yı edeb üzre A, H, Ş: -P.
“Ya Resûlallah! (Allah’ın) selamı senin üzerine olsun, kurtuluş ve başarı ancak senin elindedir.”
“Soru sorma noktasına geldim, bir cevap ver bana; bu endişeli ve efkârlı gönlüme bir merhem koy.”
eyleyüp P, Ş: idüp A, H.

Enîsü’l-Ârifîn

 أ ْ א و כLisān-ı Türkįde merkebüñi baġla daħi Allāh’a ıśmarla, meŝeli bu
ĥadįŝ-i şerįfüñ vürūdundan nāşį ve mażmūn-ı zülāl-meşĥūnundan mütereşşiĥdür. [H 37a]
Meŝnevį:
ا

1

[A 32a]
אر
2

כא

در כאر כ

از כ در
ر ا כא
כ

כ

כ

Neŝr: ǾĀdet-i Bārį Ǿazze ismihū3 bunuñ üzerine cārįdür ki bāġ-ı Ǿālemde bį-ābyārį [Ş 31a] esbāb-ı žāhirį hįçbir şecere-i murād ŝemere virmez. Bu mezraǾa-i
ĥavādiŝ-i zārda zirāǾat itmeyen ĥāśıl götürmez.
MıśrāǾ:
Nažm:

כאر כ כ

4

ا

ت א
ا ر

5

آن درود א

כ

رع و ا

اذا ا

ا

Ferzend-i dil-peźįr ne dihķān-ı pįrdür
Ke’y Ǿömr-i ĥāśılı kişi ekdügini biçer
Neŝr: Ĥikāyet-i zāhid bu ĥāle ķavį şāhiddür.
Ĥikāyet: Bir zāhid-i śalāĥ-pįşe bir bįşe-zārda geşt ü güźār idüp ber-muķteżā-yı
6 ِ
﴾ ّٰ  ﴿ َ א ْ ُ ِا ٰ ٓ ٰا َאرِ َر ْ َ ِ اeŧvār-ı ĥikmet endįşe iderdi. Nāgāh gördi bir kelāġ-ı
ْ
bį-per ü bāl ne minķār-ı neķķar ve ne çeng ü çengāl bir kūşede bį-tūşe zįr ü
zeber yatur ve bir kūşeden bir şāhbāz-ı bülend-pervāz u cān-şikār pençesinde
bir şikārla āşikār olur ve ķara gözlilerüñ çeşm-i maħmūrı gibi süzülüp7 iner,
gelür. Ol kelāġ-ı bį-bāl ü pere minķārından şikār etin yidürür. Zāhid [P 36a]
bu śūretden ziyāde müteǾaccib olup kendü kendüsine eydür:8 [H 37b]

1
2
3
4
5
6
7
8

“Talebini Allah’tan isterken tevekkülü ihmal etme; yaratan tarafından gelen, Talep eden, kazanmaya çalışan,
Allah’ın dostudur, mesajına kulak ver.”
“Kazanmaya çalışıp sırtını Allah’a daya; tevekkül etmek istiyorsan da işinle ilgili tevekkül et.”
Ǿazze ismihū A, P, H: -Ş.
“İşin sonunda herkes ne ektiyse onu biçer.”
“Ekmeyip de hasat etmeyi beklersen, tohum ekme zamanındaki gevşekliğinden pişman olursun.”
“Allah’ın rahmet eserlerine bir bak.” Rûm, 30/50.
ve ķara gözlülerüñ çeşm-i maħmūrı gibi süzülüp H, Ş: -A, P.
eydür P: dir çünki A, H, Ş.
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روزی ه روزى ر אن
ی دوم ن אن

ŞiǾr:

א

1

2

و

א

آرم

ه

ازدل
א ر

Neŝr: Evlā budur ki min baǾd ser-i ferāġati zānū-yı Ǿuzlet üzre ķoyam ve śakk-ı
dilden ħaŧŧ-ı ĥažžı kesb ve ĥarf-ı ĥirfeti ĥaķ idem. Hemān dem kesb ü ŧalebden
el çeküp bir kūşede oturdı [A 32b] ve dil-i bį-ġıllin Müsebbibü’l-esbāb’a bend
idüp ŧurdı.
MıśrāǾ:

3

ر א כ

و

دل در

Neŝr: Giderek [Ş 31b] daġdaġa-i cūǾdan cemǾiyyet-i ħāŧırı mütteferriķ ve ķuvvet-i taĥlįlden bedenine żaǾf-ı küllį mutaŧarriķ oldı ve edā-yı merāsim-i Ǿādāt ve
vežāǿif-i ŧāǾātdan ķaldı. Ĥażret-i Melik ü Vehhāb ħiŧāb-ı Ǿitāb-āmįzle buyurdı ki:
“Ey ķulum, ben bünyān-ı kār-ħāne-i cihānı esās-ı esbāb ü iktisāb üzre mebnį
ķılmışumdur, egerçi kemāl-i ķudretüm bį-sebeb senüñ mühimmüñ itmāmına
kāfįdür,
ŞiǾr:

Zihį Ķādir ki ķıldı nūn u kāfı
CemįǾ-i kāǿināt emrinde kāfi

Neŝr: Ammā muķteżā-yı ĥikmetüm oldur ki mühimmāt-ı ħalķ ĥuśūl-i esbāba
mevķūf u muǾallaķ ve bu sebeble fāǿide-yi ifāde vü ķāǿide-yi istifāde mümehhed
ü muĥaķķaķ ola. 4
א כ
כ
أن
 ”أBu kelām-ı ĥikmet-mefhūmّ
dan maǾlūm oldı ki refǾ-i ĥicāb esbāb-ı ġayr-ı müyesser [H 38a] ve iktisāba
irtikāb emr-i lāzım [P 36b] u muķarrerdür. Eger ĥāl bu minvāl üzre5 olmasa
herkes kesbden fāriġ olup her kāhil Ǿāŧıl ve terk-i mücāmelāt6 u muǾāmelātla
nižām-ı Ǿālem ħalel-peźįr olup, mesǿele-i medĥ-i saǾy ve źemm-i beŧālet bātıl
olmaķ lāzım gelürdi. Ve leǿin süllemüñe tevekkül tevessüliyle bir maŧlaba tevaśśul7 müyesserdür fāǿide-i kesb menfaǾat-i tevekkülden berterdür. Zįrā menā1
2
3
4
5
6
7

“Rızkımızı sağlayan onun için kefil olmuştur; neden güçsüz ve alçak insanlar gibi her tarafa koşturayım ki.”
“Hoşnut gönlümden ses (nefes) çıkarırım ki, Allah’tan bana nasip ne gelirse odur ve o bana yeter.”
“Bir eylemin gerçekleştiğini görünce onu gerçekleştireni de düşün.”
“Bana tevekkülle hikmetimi boşa çıkarmak mı istiyorsun.”
üzre A, H, Ş: üzerine P.
Der-kenār: Mücāmele, muǾāmele maǾnāsınadur. Ş.
tevaśśul A, P: -H, Ş.

Enîsü’l-Ârifîn

fiǾ-i tevekkül ancaķ mütevekkile ĥāśıldur ve fevāǿid-i kesb kāsibden sāǿirlere
vāśıldur ve įśāl-i nefǾ-i ile’l-ġayr delįl-i ĥayrdur.
Nitekim ħayru’n-nās buyurur: 1ا אس
ا אس
Bir kimesne ki ġayra
įśāl-i ħayra ķādir ola, ĥayfdur ki tehāvün ü tekāsül idüp denāǿet-i himmetinden
ġayrdan ŧaleb-i rūzį ķıla [A 33a] ve ellere Ǿarż-ı iĥtiyāca muĥtāc ola, [Ş 32a]
belki her sefelenüñ baķıyye-i sifāline aş yirüp her nākes-i menkūsuñ kāselįsi
ola. Erbāb-ı himmet-i Ǿālį dimişlerdür:
ŞiǾr:
2

3

د
و אل

د او
ا אر

و
غ

دار כ

ی
ن

ر

א

אز אش
اره

Bāb-ı Heştüm: Der-Ĥayā
Ĥayā, nefsüñ Ǿinde’l-istişǾār ķabāyiĥ ü şürūrdan inķıbāż u inĥiśārıdur.
Ħaśāǿiś-i insāndan [H 38b] ve ķuvā-yı ifhām-ı śıbyāndan süveydāǿ-i ķalbde
evvel žāhir ü hüveydā olan śıfat ĥayādur.
ŞiǾr:
4

Neŝr:

אء

ا

ا

وا א
[ و ا א اذا ذP 37a]

Ve ĥayā, ĥayāt-ı ebedį-i benį Ādemdür.

Nažm:
5

و אت ز א اכ و אت א
زد اכ אت א
אت

Neŝr: Ve medār-ı nižām-ı Ǿālem ve sebeb-i beķā-yı cumhūr-ı ümemdür.
ŞiǾr:
6

1
2
3
4
5
6

אכ
אכ

ای
כ אد

א
אرا

از
אن

כ

“En iyi insan, insanlara yararı dokunan kimsedir.” (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, s. 472.)
“Çabalarını, isteklerini ve iradeni yüksek tut ki, Allah ve halk nezdinde kimin istekleri ve iradesi daha
yüksekse o daha değerlidir.”
“Şahin ve avcı kuş gibi ol ki, o avlanır ve avından başkalarının da karnı doyar; kanatsız bir karga gibi, onun
bunun avının kalıntılarını yiyen, çöplükleri temizleyen biri olma.”
“Allah’a yemin olsun ki hayâ gittiğinde, ne yaşamakta ne de dünyada bir hayır yoktur.”
“Eğer ki vefan yoksa ölüp gitmen daha iyidir; eğer ki sende hayâ yoksa hayat hiçbir şeye değmez.”
“Ey gümüş vücutlu, naziklik olsun diye herkesle oturup kalkma; çekinme duygusuna sahip ol, çekinme
bahçesindeki bir gonca gibi olup ağzını herkesle açma.”
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م
2

אغ א
ای
 ا1 א ا و ان כ כ

א
כد

Neŝr: Zįrā eger niķāb-ı ĥicāb mānend-i ĥicāb-ı niķāb-ı rūy-ı zemįn ve çehre-i nev-Ǿarūs-ı Ǿālemden merfūǾ olsa ve niŧāķ-ı şerm ü ĥicāb miyān-ı aślāb-ı
benį Ādem’den götürülse menāžım-ı cihān muĥtell ve kārħāne-i Ǿālem muǾaŧŧal
olup; dest-i cevr ü ķahr-ı žalemeden fuķarānuñ girįbānı dāmānı gibi çāk çāk
vezįr-i pāy-ı zūr-āverānda żuǾafā mūrveş pāyimāl ve ħāk olmaķ lāzım gelürdi.
Nitekim menbaǾ-i ĥilm ü ĥayā [A 33b] Ĥażret-i resūl-i müctebā buyurur:
[Ş 32b]3 א ئ
א
اذا
א א
4

אو
א א ئ

א
א

א

5

اذا
و

א

כ

راه زن

Neŝr: Ve ĥayā ħaślet-i laŧįf ü sįret-i şerįfdür ve ŝemere-i şecere-i aħlāķ ve memdūĥ-ı ĥalķ [H 39a] ve maķbūl-i Ħallāķ’dur. Ĥażret-i Mütemmim-i mekārim-i
aħlāķ Ǿaleyhi selāmu’llāhi’l-Ħallāķ buyurur: 6ا אن
 ا אءve buyurur:
7
ا אن
אء
[P 37b] Bį-ĥayānuñ įmān-ı kāmili olmadıġınuñ vechini baǾż-ı muĥaķķiķįn bu yüzden tevcįh ve8 ŧarįķle taĥķįķ itmişlerdür ki
ĥayā, emārāt-ı fehmden evvel žuhūr idendür ve įmān merātib-i Ǿaķıldan āħir
śudūr idendür. Merātibüñ evveli ĥāśıl olmayıcaķ āħirinüñ Ǿadem-i ĥuśūli rūşen
ü celįdür. Ve ĥayā ser-çeşme-i ĥayāt ve şerm şemr-i9 rūĥ-efzādur ki anuñla
1

Der-kenār:  כ כǾAcem’de meŝeldür burada ĥādiŝe ider maǾnāsınadur. Gāh olur žāhir olur maǾnāsına
istiǾmāl iderler. Nitekim Ŧālib-i Geylānį’nüñ bu maŧlaǾından žāhir olur. Beyt:
ن

2
3
4
5
6
7
8
9

א

אز
אن א

א

(Gonca yine bülbülün kanına kastetmiştir; âşıklık gizli kalmaz, nihayetinde goncanın güle dönüşmesiyle
açığa çıkar.) P, Ş.
“Ey çekinme ve edep bahçesinin goncası, herhangi bir rüzgâra ayak uydurma; çünkü onun bununla ağzını
açıp gülümsemen seni nihayetinde çiçeğe dönüştürür.”
“Utanma duygun yoksa dilediğini yap.” (İbn Mâce, “Zühd”, 17.)
“Irzını korumaz, Hâlık’tan korkmaz, mahlukundan utanmazsan dilediğini yap.”
“Günahların ve yapılmaması tavsiye edilmiş hareketlerin kalbine ancak edep ve çekinme duygusu hücum
edebilir; birçok hayvanî, alçak istek ve arzunun yolunu kesen edep ve çekinme duygusudur.”
“Hayâ imanın bir şubesidir.” (İbn Mâce, “Mukaddime”, 9; Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 15; Tirmizî, “İman”, 6.)
“Hayâsı olmayanın imanı yoktur.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Âyet ve Hadisler, s. 518.)
yüzden tevcįh ve H, Ş: -A, P.
Der-kenār: Şemr, fetĥ-i şınla ĥavż-ı ġadįr maǾnāsına. Ş.

Enîsü’l-Ârifîn

devĥa-i ravża-i aħlāķ neşv ü nemā bulur ve bį-tāb-ı āfitāb-ı ĥayā ŝemere-i aħlāķ
ħām u nā-resįde ķalur.
ŞiǾr:
1

א

از אن
از א אی

ر

א د ا
ور א در אن

Neŝr: Ümmü’l-müǿminįn Ehl-i Beyt-i Resūl-i emįn Śıddįķa binti Śıddįķ rađiya’llāhu teǾālā Ǿanhümā2 buyurur: “Aħlāķ-ı ĥasene on nesnedür, śıdķ-ı ĥadįŝ
ve sıdķ-ı lisān ve edāǿ-i emānāt ve śıla-i raĥim ve mükāfāt bi’l-iĥsān ve beźl-i
maǾrūf ve ĥıfž-ı źimām-ı cār ve ĥıfž-ı źimām-ı aśĥāb u aĥbāb ve bu mecmūǾuñ
reǿs ü reǿįsi ĥayādur.”
Müǿmin-i taķį vü naķį oldur ki: Be-feĥvā-yı 3 ا א
 ا אķabāĥat-i
veķāhati fehm idüp nesyen mensiyyen [A 34a] žıhriyyen ķıla [Ş 33a] ve ŧāķiyye-i taķvāyı farķ-ı ferķad sāyine śalup ĥilye-i ĥayā ile müteĥallį ola. Seyyidü’l-mürselįn [H 39b] ve ħātemü’n-nebiyyįn4 server-i enbiyā śalla’llāhu Ǿaleyhi
ve sellem teslįmā buyurur: 5ا אن אن و א ا ى وز ا אء
Ve ĥayā üç ķısımdur: Biri ĥayā-yı cenānįdür ve biri ĥayā-yı keremdür ve
biri ĥayā-yı edebdür. Ĥayā-yı cenānį şerm-i cānįdür yaǾni eŝįm ü günāh-kār
kendü girdārından şermsār olmaķdur. [P 38a] Nitekim Ĥażret-i Ādem śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem6 behiştde gendümden tenāvül itdügi dem ĥuliyy-i ĥulel-i
cennetden cümle bedeni Ǿārį olmaġla ĥicāb u Ǿār ŧārį olup nāçār ĥulel-i ĥayāyı
estār-ı 7
ا אس
 و כ אه ا אءkisvetini şiǾār idindi ve baña kendümden oldı diyüp āsiyāveş seng-i nedāmetle mübārek gögsüni dögerdi ve tįh-i
8
﴾﴿ر َّ َא َ َ ْ َٓא َا ْ ُ َ َא
َ da ser-gerdān olup gördügi dıraħtuñ dibine segirdi.
Göricek Ādem olduġın Ǿüryān
Didi kendüye eyleyüp efġān
Kimseden bilmezem bu źilleti ben
Baña kendümden oldı kendümden
1
2
3
4
5
6
7
8

“Utanma ve çekinme yoksa, günahlardan uzak durmaktan ve iyilikten de eser kalmaz, eğer ki bir hicap
ortada varsa o da çekinme ve utanma duygusunun gereğidir.”
rađiya’llāhu teǾālā Ǿanhumā H: -A, P, Ş.
Der-kenār:  אbį-şermį P. “Fakirlik ahlâksızlıktan, edebsizlikten hayırlıdır.”
ħātemü’n-nebiyyįn P: -A, H, Ş.
“İman çıplaktır; elbisesi takvâ, süsü hayâ, meyvesi ilimdir.” (İmam Gazzâlî, İhyâu Ulûmi’d-Din, c. 1, ter.
Ahmed Serdaroğlu, Bedir Yayınları, İstanbul, s. 18.)
śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem A, P, Ş: Ǿaleyhi’s-selām H.
“İnsanlar hayâyı kendisine elbise edinen kimsenin kusurunu görmezler.”
“Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik.” A‘râf, 23/23.
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Neŝr: Cenāb-ı Vehhāb’dan Ǿitāb yüzünden ħiŧāb oldı ki: “Nedir bu ĥareketde
ıżŧırāb ü şitāb, benden mi firār u ictināb idersin?” Ādem Ǿaleyhi’s-selām biñ
ĥicābla eyitdi: “Ĥaşā ŝümme ĥaşā ki firār u ictināb idem, ādem degül miyin1
cürmüm añup Cenāb-ı Ǿizzetüñden ĥicāb iderin.”2
אری

3

MıśrāǾ:

اכ כ אه

Neŝr: Ve ĥayā-yı kerem oldur ki Kirām-ı źevi’l-ikrām [H 40a] sāǿili cenāb-ı
cennāt-meǿāblarından śıfrü’l-yed4 redd itmeden Ǿār u ĥicāb iderler. [Ş 33b]
ŞiǾr:

אؤه
ا אؤه

א א
ا א

5

כ

ال ا
ال ا

[ وA 34b]

Neŝr: BaǾż-ı śarrāfān-ı cevāhir-i maǾāni bu Neŝrü’l-Leǿālį’yi silk-i naźma çekmişler ve buyurmışlardur:6
ŞiǾr:

א

אء

כ

ا

7

ا ء אا
ا دو א

و

[P 38b]
ا ء
و א ان
اذا א ا ء אر ا אء

8

Neŝr: Kütüb-i eĥādiŝ-i şerįfede mesŧūr ve maǾrūfdurki, Ĥaķ subĥānehū ve
teǾālā ĥayā-yı keremle mevśūfdur. Bir bende-i güneh-kār-ı9 perįşān-rūzgār ki
cebhe-i tażarruǾı zemįn-i taħađđuǾa vażǾ ve dest-i inābeti ümmįd-i icābetle dergāh-ı Ħudā-yı bį-niyāza refǾ ide, Ĥażret-i Melik-i Müteǿāl raĥmet ü ifđālden ol
ķuluñ10 destini tehį irsāle istiĥyā ider. Belki naķd-i murādını keff-i ārzūsına iǾŧā
ile dil-i mürdesini iĥyā ider.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

degül miyin A, H, Ş: degül miyem P.
iderin A, H, Ş.: iderem P.
“Günah affedilse bile, insanda utanma duygusu kalacaktır.”
śıfrü’l-yed A, P, H: -Ş.
Der-kenār: ت
Ĥüsn ü revnaķ ve ا א: ķışr-ı şecer. P, Ş. “Yüz hayâsını kaybetmedikçe onurlu, açıktır, dal
tomurcuğunu kaybetmedikçe parlaktır.”
çekmişler ve buyurmışlardur A: çekmişler ve buyurmışlar P: çekmişlerdür ve buyurmışlardur Ş: çekmişler
ve dimişlerdür H.
“Kişi hayâlı olduğu sürece onurlu olarak yaşar; bir ağaç dalı da tomurcuğu durdukça yaşar.”
“Hayâ bir kişiyi terkettiğinde artık onun yaşamasında bir hayır yoktur.”
güneh-kār-ı A, P, Ş: günāh-kār-ı H.
ol ķuluñ P, H: -A, Ş.

Enîsü’l-Ârifîn

ŞiǾr:
1

אر

او כאر
واو
در

2

א

כم و
هכ د
כ
اכ
א
כ אز آ ت د

Neŝr: Keremüñ ĥadd-i aǾlāsı ve ŧabaķa-i Ǿulyāsı oldur ki kerįm sāǿilini ħacil ve
münfaǾil ü münkesir-ħāŧır u mükedder-dil döndürmeye ve dest-i ĥırmān ile
bāb-ı iĥsānı3 sedd idüp bir ķapuya daħi göndermeye.4
ŞiǾr:

Sāǿilin ehl-i kerem aç itmez
Bir ķapuya daħi muĥtāc itmez

[H 40b]

Ĥikāyet: Meǿmūn ħalįfe Ǿahdinde ehl-i bādiyeden Benį Ķaĥŧān’dan biri -ki şūre-zemįnde neşv ü nemā bulmış ve nihāl-i zindegānįsi āb-ı şūr u telħle perverde
olmışŞiǾr:

ارد از آب ز ل
אل
ر دارد

5

כ
אر درآب

[Ş 34a]

Neŝr: Benį Ķaĥtān içine ķaĥŧ düşüp dest-i bürd-i ķaĥŧ ve tengį-sāl ħalķuñ
gözine Ǿālemi [A 35a] teng ü tār itmişdi. [P 39a] Ve tennūr-i seniyyelerinden
zebāne-i āteş-i ĥasret-i raġįf ķurś-i āfitāba yetmişdi.
Nažm:

Müdd eken bulmazdı ĥabbesini
Ħˇāceler nāna śatdı cübbesini

Neŝr: Cihet-i taĥśįl-i tūşe içün hemyān-ı himmeti yanına ŧaķup kemer-i seferi
Ǿazįmet miyānına baġladı. Ārzū-yı bāġ-ı dād yaǾni Ǿazm-i dārü’s-selām-ı Baġdād
ķıldı. Şūrezārı geçüp bir mevżiǾa irişdi ki ħāk-i pāki mānend-i Ǿabįr ve yanında
bir ġadįr gördi ki bir miķdār āb-ı bārān irkilmiş ve hübūb-ı riyāĥdan üzerinden ħas ü ĥāşāki bir cānibe çekilmiş, sermāye-i ĥayātı serāb ile geçmiş ser-i āba
gelicek nažarına ġāyet laŧįf ü śāfį görindi ve egilüp bir miķdār içdi. Meźāķına
ġāyet leźiź ü şįrįn geldi. Āb-ı leŧāfet-meǿāba ħiŧāb idüp eyitdi: “Ĥażret-i Ĥaķ

1
2
3
4
5

“Allah’ın kerem ve büyüklüğüne bak ki; günahı kul işlemiş, kulun işlediği günah için O (Allah) utanmaktadır.”
“Bunu kabullenmen, buna uyman imkânsızdır; çünkü ihtiyaç elin boş bir biçimde sana geri gönderilecektir.”
bāb-ı iĥsānı A, P, Ş: iĥsānı H.
göndermeye A, P, H: muĥtāc itmez Ş.
“Şeffaf ve temiz bir sudan habersiz olan kuş, bütün sene boyunca gagasını tuzlu suya batırır.”
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2
۪
behişt ĥaķķında buyurmışdur: 1﴾ ٍ ِ אر ِ ْ َ ٓ ٍאء َ ِ ٰا
ٌ َ ْ َ ﴿ َ ٓא اVar ise sen ol enhārdan
ْ
mütereşşiĥ olmış māsın. Ĥażret-i Ĥaķ ve Feyyāż-ı muŧlaķ bu faķįri beriyyede
Ǿaŧşān ve āteş-i faķr ile [H 41a] sūzān görüp seni baña behiştden iĥsān eyledi.”
diyüp,3 cānına śu sepilüp kendü kendüye eyitdi: “Maślaĥat oldur ki bu birkeden
bir miķdār ħalįfe-i rūzgāra hediyye alam gidem ve anuñ bereket-i inǾāmıyla ehl ü
Ǿiyālümi elem-i ķaĥŧdan ħalāś idem.” Fi’l-ĥāl meşkini mādan māl-ā-māl eyleyüp
rāh-ı Baġdād’ı ŧutdı ve dāru’l-ħilāfe cānibine müteveccih oldı. Giderken nāgāh
[P 39b] kevkebe-i ĥaşmet ve debdebe-i Ǿažamet-i Meǿmūn-ı ķadem-meymūn
[Ş 34b] žāhir oldı. AǾrābį bildi ki ħalįfedür gül-geşt-i diyār u Ǿazm-i şikār eyler,
hemān rikāb-ı hümāyūn-ı meymūn’a4 yüz ŧutup eyitdi: “5
ا
كا ا
Yā ħalifete’l-müslimįn, [A 35b] hediyye-i mevķıf-ı Ǿālį ve dest-āvįz-i maķarr-ı
müteǾālį, bir tuĥfe getürdüm ki bir6 kimesnenüñ dest-i ārzūsı dāmen-i vaślına
irmemiş ve dįde-i temennā-yı maħlūķ cilve-i cemālini āyįne-i ħayālde müşāhede
ķılmamış.” Ħalįfe müteǾaccib olup dedi: “Getür tuĥfeñi görelim.” AǾrābį meşki
iǾzāz u ikrāmla7 götürdi nažar-ı ħalįfeye getürdi ve eyitdi:8 9
א ا إ אء ا

ۀ אخ אت
ۀ آب אت

Nažm:
10

آب
وز

Neŝr: Ħalįfenüñ teşne-i zülāl viśāli olup aġzı śulandı ve cānına dermān ħayāl
idüp Ĥıżır’dur āb-ı ĥayvān11 getürdi śandı hemān dem12 rikābdārına emr eyledi.
Ol ābdan bir cām-ı leb-ā-leb getürdi, gördi13 müteġayyirü’l-levn ve kerįhü’r-rāyiĥa ħalįfe aġzına almadın [H 41b] śūret-i vāķıǾayı firāsetle añladı. Ve siķāye
içinde ne varduġın bildi. 14
ا
د ا כ وا ة
 اLākin şerm-i kerem
yüzine urmaġa ĥicāb olup buyurdı: Cāmda olan ābım iŧhara-i ħāśśına ķodılar15
ve meşkle āba müşk ile gülāb raġbetini ķıldılar ve eyitdi: “Yā AǾrābį, bu tuĥfe-i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

“... içinde bozulmayan sudan nehirler... ” Muhammed, 47/15.
sen A, H, Ş: sensin P.
diyüp P: -A, H, Ş.
meymūna P, H, Ş: Meǿmūna A.
“Aziz ve emin olan Allah sana yardım etsin.”
bir A, P, Ş: hįç H.
meşki iǾzāz u ikrāmla H, Ş: meşki iǾzāz u ikrām-ı tamāmla A: iǾzāz u ikrāmla meşki P.
getürdi ve eyitdi A, H, Ş: getürdi P.
“Bu cennet suyundan başkası değildir.”
“Su değil, şekerin özü, nebât’ın şırası; su değil, âb-ı hayatın ta kendisidir.”
āb-ı ĥayvān A, P, Ş: āb-ı ĥayāt H.
hemān dem P, H: hemān A, Ş.
gördi A, H, Ş: -P.
“Az çoğun delilidir, katre (damla) gölün yoludur.”
ķodılar A, P, H: ķoydılar Ş.

Enîsü’l-Ârifîn

nā-yābı ki getürdüñ [P 40a] bundan murāduñ nedir?” AǾrābį eyitdi: “Yā ħalįfete’l-müslimįn, diyārımuz belā-yı ġalā-yı ġalleye mübtelā ve ehl ü Ǿiyālüm bįberg ü nevādur, fażl-ı Ħudā’ya ilticā idüp kerem-i ħalįfeyi ricā iderin.” Ħalįfe,
AǾrābį’ye hezār dįnār tamāmü’l-Ǿıyār inǾām idüp [Ş 35a] emr eyledi ki hemān ol
maĥalden mevŧın-ı meşǾūf ve mesken-i meǿlūfına rucūǾ u Ǿavdet ide. AǾrābį’nüñ
daħi maķśūdı zer idi, ĥāśıl oldı ve mālik-i dįnār olup murādına vāśıl oldı.
Vāśıl-ı iksįr-i Ǿışķam rūy-ı zerdüm var benüm
İşüm altūn eyledüm kimden ne derdüm var benüm1 [A 36a]
diyüp emr-i vācibü’l-ittibāǾa imtiŝālen2 döndi, gitdi. Ħavāśś-ı bārgāh-ı ħilāfet-penāhdan biri ħalįfeye furśat bulup3 eyitdi:
אر אد
4
ار אد

ŞiǾr:

אم و

א
אن آ

Neŝr: “Āyā, bu ne māhiyetlü5 mādur ki bu ķadar raġbet gösterildi6 ve ne ĥikmetdür ki AǾrābį’ye ehline rücūǾ u Ǿavdet buyurıldı?” Ħalįfe eyitdi: “Ammā
muĥāfaža-i māda mādde-i mülāĥaža oldur ki [H 42a] bu cāǿizdi. Sizden biriñüz cürǾa-i cāmı tecerruǾ itseñüz śabr itmeyüp zebān-ı ŧaǾnı dırāz itmekle bu
mānuñ zehr-āb idügini kendüye işrāb ideydiñüz ve bįçāre zehrler nūş idüp
ĥicāb ideydi ve yine ķabįlesine Ǿavdetle emre ĥikmet oldı ki7 bu iĥtimāl var
idi [P 40b] ki AǾrābį şaŧt-ı Dicle’ye varup ol āb-ı ĥayātdan ve Ǿaźb-i furat’dan
içüp kendünüñ āb-ı behişt didügini milĥ-i ücāc ve ĥanžal-sirişt idügini bile ve
şermsār olup ħaclet hāśıl ķıla. Bunı mürüvvet görmedüm ve istiĥyā eyledüm
ki bir aç ve muĥtāc ĥużūrumda maǾraż-ı Ǿarżda kerem tevaķķuǾın ide ve çehre-i
ĥālinde gerd-i ĥacletden keder ĥāśıl olup şįşe-i Ǿırżı şikest ola, gide.”
Nažm:8

א
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

دد

را م آ
از در او אز

[Ş 35b]

Bu beyit Âhî’ye aittir. (Bk. Mustafa Kaçalin, Âhî (1476-1517) Divan, Kültür Bakanlığı, e.kitap, s. 34.
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10590,ahidivanimustafakacalinpdf.pdf?0.)
imtiŝālen P, H, Ş: imtiŝāl idüp A.
fırśat bulup P, H, Ş: ĥużūrunda mecāl-i suǿāl bulup A.
“Bu dünya sana şans ve baht getirsin, felek de sana yâr ve yoldaş olsun; bu dünyanın yaratanı seni korusun.”
ne māhiyyetlü A, P: ne ķadar māhiyetlü H: ne heybetlü Ş.
gösterildi P: -A, H, Ş.
oldı ki A, P: oldur ki H, Ş.
Nažm A, P, Ş: -H.
“Cömert adam kapıdan bir daha dilenci gelecek diye utanç duyar.”

285

286

TENKİTLİ METİN - Ahlâk-ı Muhsinî Tercümesi

Neŝr: Ve ĥayā-yı edeb oldur ki bi-ĥasebi’l-Ǿaķl ve’n-naķl menhiyyün Ǿanh olan
umūra iştiġālden ĥācib ü māniǾ ola. Nitekim1 ĥilye-i ĥayā ile pįrāste ve zįb-i źeheb-i edeble2 ārāste olan baǾż-ı ekābir-i selefüñ deǿbleri bu idi ki; dįde-i Ǿālem-bįn-i
nergisden ĥayā vü ĥicāb [A 36b] iderlerdi ve ĥarįm-i gülşende3 ĥarem-i muĥteremleriyle muǾāşeret ü mübāşeretden ictināb iderlerdi. [H 42b]
د در אر
4
אر
و ز

Nažm:

5

آ

دون دون
א
ون
ب آورد از

Nergis biten yerlerde diñ śalınmasun ol serv-ķad
İzi tozuna göz deger çoķdur cihānda görmedük6
د

א
7

8

[P 41a]

د

از و
دل
آ ا ر ا

ه
م
د آن د ه

د ه
در

Bāb-ı Nühüm: Der-Ǿİffet
Ǿİffet, kebāǿire Ǿadem-i irtikāb ve įcābından ictinābdur ve ekārim-i mekārim-i aħlāķdan bir bāb belki bir kitābdur. Ve Ǿiffetüñ taǾalluķı ķuvvet-i şeheviyyeden melāź-ı ĥayvāniyyedür, ne ān ki elvān-ı ĥasene vü elĥān-ı rūĥāniyyeyedür ve nefsi9 leźźāt-ı şeheviyyeden żabŧ u zecr buġż u ġađabdan żabŧ u ĥacrden
ehemm ve terki terkinden aķbeĥ u eźemmdür.
ŞiǾr:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Olıcaķ leźźet-i nefse mübāşir
Bil anda hādimü’l-leźźātı ĥāżır

Nitekim A, H, Ş: Niteki P.
zįb-i źeheb-i edeble A, P, H: zįb-i źeheble Ş.
ĥarįm-i gülşende P, H, Ş: ĥarįm-i bāġda A.
Bu beyit A’da yok. “İlkbaharda nehrin kenarında çıkan çiçek, nergis-i şehla değildir.”
Bu beyit A’da yok. “Bu kâinatın dönmesi sadece, kuru bir dalın başından göz gibi bir çiçeğin açılmasına
sebep olabilir.”
Bu beyit Necâtî Bey’e aittir. (Bk. Tarlan, Necatî Beg Divanı, s. 281.)
“Gönül ki utanma ve edep duygularıyla dolmuştur; böylesi bir gönül Allah’ın nurlarının aynası olur.”
“Utanma ve edep duygularını bilmeyen göz beğenilmiyordur; zaten akıl kaçınılması gereken yerde utancı
olmayan göze göz demez.”
nefsi A, P, H: nefsini Ş.
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Neŝr: Ve li-hāźā dimişlerdür: 1ا ق
رام

Nažm:

أذل
ّ ة
را ا
د ان

אم

2

אل
3

ل

را ده

ا
از

در ر א
א ازد ا ا ر

Neŝr: Ve tamām-ı Ǿiffet ĥıfž-ı cevāriĥden [Ş 36a] kināyetdür. Meŝelā, ķalbüñ Ǿadem-i Ǿiffetinüñ ŝemerātındandur sūǿ-i žann ve temennį ki ekŝer reźāǿil
bu iki śıfat üzerine mebnįdür. Zįrā ġayruñ [H 43a] taĥt-ı yedinde olan nesneyi temennį ĥasede ve ĥased muǾādāta ve muǾādāt münāzaǾaya ve münāzaǾa mücādeleye mücādele4 muķāteleye müfżįdür. Ve sūǿ-i žann ise muǾādātı muķtażįdür. [A 37a] אئ
 و אل5﴾ ّ َّ ﴿ َٓא َا ُّ َ א ا َّ ۪ َ ٰا َ ُ ا ا ْ َ ِ ا َכ ۪ ا ِ َ ا
ُ
ً
6
﴾ۜ ٍ ْ َ ٰ َ ﴿و َ َ َ َ َّ ْ ا َ א َ َّ َ ا ّٰ ُ ِ ۪ َ ْ َ ُכ
Bu emr ü nehyüñ mūcibi [P 41b] şeَ
ْ
cereteyn-i ĥabįŝeteynüñ7 aślınuñ istįśāl8 ve ķalǾidür ki ecell-i reźāǿil ü meǿaŝim
bunlaruñ ferǾidür.
Ve lisānuñ Ǿadem-i Ǿiffetindendür, suħriyye vü tecessüs ve hemz ü nemįme
ve ġıybet ü telķįb.
Meŝnevį:
9

دی

10

د

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ر

ا
دم

و אی
زא

از

אم دم
رو ز אن از
د
א
از
אن

آ

“Şehvet kölesi, parayla alınmış köleden aşağıdır.” (Bk. Ceyhan, Türk Edebiyatı’nda Hz. Ali Vecizeleri,
s. 476.)
“Her kim ki nefis atını ehlileştirebildi; o kişi adı iyi olarak kalanlardan olur.”
“Nefsine acı çektirerek onu terbiye etmeyi bil, ta ki seni karanlıklar ve yanlışlara düşürmesin.”
mücādeleye mücādele A: -P, H, Ş.
“Allahu Teala, ‘Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının.’ buyurdu.” Hucurât, 49/12.
“Allah’ın, kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri (haset ederek) arzu edip durmayın.” Nisâ,
4/32.
şecereteyn-i ĥabįŝeteynüñ A, P, H: şecereteyn-i habįŝenüñ Ş.
istįśāl A, P, Ş: istįśālį H.
“Halk arasında itibar görmek istiyorsan, halkın iyiliğinden bahset, halkın adını iyi diye an.”
“Git ve dilini halkın gıybetini yapmaktan tut, ta ki elini kolunu bağlı bulmayasın.”
“Gıybetten dilini sakınan kişinin akıbeti Allah’ın nezdinde değerli olmaktır.”
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Neŝr: Ve baśaruñ Ǿadem-i Ǿiffetindendür maĥārime ve zįnet-i dünyāya nažar ki
şehevāt-ı redįǿeyi müǿekkiddür. Ĥażret-i Mütemmim-i mekārim-i aħlāķ Ǿaleyhi
śalāvātü’llāhi’l-Ħallāķ buyurur: 1
אم ا
م
ا ة
Nažm:

Nefs içün dām ü dānedür ĥaźer it
Nažar-ı ħāl ü ħaŧŧı cānānuñ
Gözüñ aç kim muĥarremāta nažar
Tįridür zehrnāk-ı şeyŧānuñ

Neŝr: CevāmiǾ-i ceberūt ve śavāmiǾ-i melekūtuñ muǾtekifleri dimişlerdür:
“Benį Ādemde iki nisbet vardur: Biri nisbet-i melekiyyetdür. Ol nisbetle
[Ş 36b] ādemį Ǿilm ü Ǿamele māǿil ü ŧālibdür. [H 43b] Ve biri nisbet-i behįmiyyetdür. Ol nisbetle ekl ü şürb ü viķāǾa rāġıbdur.” Pes Ǿāķıl ü ķāmil oldur
ki, melekāt-ı melekiyyeti kendüye ĥāl ü kemāl idinüp farŧ-ı şehvet ü behimiyyeti ŧarfetü’l-Ǿaynda ber-ŧaraf ķılmaġa Ǿazįmet ve meraķ-ı riyāżetle sedd-i
ramaķ ķılup [A 37b] ķūt-i lā-yemūtla ķuvā-yı bedeniyyeye żaǾf [P 42a] ve
ķuvā-yı rūĥāniyyeye ķuvvet virmege himmet ide ve zümre-i müheyyemįn
ٍ ِ
۪
ü muķarrebįnle hem-rāz olmaġla ser-efrāz2 ve 3 אع
َ َ  اُو ٓ َا ْ َ َ ْ ٰ َو ُ ٰ َ َو ُرile
4
5
ٍ
۪
ribāǾ-ı ﴾ ﴿ ُכ ّ ِ َواد َ ۪ ُ َنda pervāz itmekle benį Ādem nevǾinden mümtāz ola.
ه داری از א
ئכ
א

ری

6

ا

ان

7

8

Meŝnevį:

1
2
3
4
5
6
7
8

از
ازان

از ئכ
ر از

ا
وز

زاده
ئכ
א

آد
از

ور ان א

Anuñçündür behāǿim nākes ü ħas
Ki ħūrd u ħˇāb olupdur himmeti bes

“(Harama şehvetle) bir bakış iblisin zehirli oklarından bir oktur.” (Hâkim, Müstedrek, 4/314.)
ser-efrāz A, H, Ş: ser-firāz P.
“ ... ikişer, üçer, dörder kanatlı... ” Fâtır, 35/1.
“... her vâdide ... ” Şuarâ, 26/225.
Ādem P: - A, H, Ş.
“Sen hem meleklerin hem de hayvanların özelliklerine sahipsin, hayvanî özelliklerinden vazgeçersen meleklerden bile üstünsün.”
“İnsanoğlu acayip bir varlıktır; hem meleklerden hem de hayvanlardan özelliklerini almıştır.”
“Eğer ki buna eğilimliyse, bundan daha iyi; ona meyilliyse ondan daha az... .”
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Firişte anuñ içündür muķarreb
K’işi Ǿilm ü Ǿameldür źikri yā Rab
Olursa Ǿilm-i Ǿaķl ile muvāfıķ
Olur teşrįf-i kerremnāya1 lāyıķ
Geçer rifǾatde ķadri nüh felekden
Taķarrübde olur sābıķ melekden
Zihį iķbāl ü Ǿizz ü kāmrānį
Aña dirler behişt-i cāvidānį
Neŝr: Ǿİbādetüñ ĥāśılı Ǿizzet ve Ǿilmüñ [H 44a] maĥśūli Ǿameldür. Ǿİlm ü Ǿamelüñ māddesi mütteĥid olmaķ aña delįldür ki Ǿilmüñ Ǿamelsiz vücūdı ve Ǿamelüñ
Ǿilimsiz sūdı olmaz. Eşref-i mevcūdāt Ǿaleyhi efđalü’ś-śalāvāt [Ş 37a] ve ekmelü’t-taĥiyyāt buyurur: “Emr-i Ħālıķu’n-nūr ve’ž-žulümātla ķalem ezelde insānuñ Ǿaķl u şehvetden mürekkeb olmasına cārį oldı ve eşref-i ħalāǿiķ olup tāc-ı2
3
﴾﴿و َ َ ْ َכ ْ َא
َ ile teşrįf buyurıldı. [P 42b] Ol kimesnenüñ ki Ǿaklı şehvetine ġāَّ
libdür, derecātla melāǿikeden aǾlādur ve ol kimesnenüñ ki şehveti Ǿaķlı üzerine
ġālibdür behāǿimden derekātla4 ednādur.” [A 38a]
دان
آ

Meŝnevį:
5

و د
6
د

8

7
8

ف

در

وه را
ا

כ
آن

وه د از دا
ان از

כ

او ا

در

7

1
2
3
4
5
6

و

آ
א را

و
و از

ا

אوت א

او
از

“Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık.” İsrâ 17/70 âyetinden iktibas edilmiştir.
tāc-ı P, Ş: tāc-ı ibtihāc-ı A, H.
“Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık.” İsrâ 17/70 âyetinden iktibas edilmiştir.
behāǿimden derekātla A, P, Ş: derekātla behāǿimden H.
“Hadislerde geçiyor ki Allahu Te’alâ bu dünyadakileri üç grup olarak yarattı.”
“Bir grupta, akıl, bilgi ve tevazudan başka bir şey yoktur; bu grup meleklerdir. İşte, melekler daima Allah’a
secde etmekle meşguller.”
“Herhangi bir bilgi ve bilinçten uzak olan diğer grup ise hayvanlardır ve sürekli otlanmak ve şişmanlanmakla meşgullerdir.”
“Hayvan ahırdan ve ottan başka bir şey görmez; mutsuzluktan ve şereften de anlamaz.”
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زاد و
ز

1

د

ی د

2

اب
3

آد

او
د א
א

آ ده از כ و
אد و א در اب

م

ا
از
د
دو

ا
و

Neŝr: Pes her gāh ki ŧabįǾat-ı insāniyyeye mānend-i ħırs-ı4 ĥırś-ı ekl ü şürb
müstevlį olur, miyān-ı ĥelāl ü ĥarāmı farķ ķılmaz. [H 44b] Keźālik āvān-ı
teveķānda Ǿırķ-ı şehvet ĥareket ü đarabān idicek meyān-ı nikāĥ u sifāĥı temeyyüz eylemez. Pes Ǿiffet fi’l-ĥaķįķa andan Ǿibāretdür ki şehevāt ġālib ve nefs-i
emmāre vü levvāme muĥarremāta rāgıb olduġı zamānda tevsen-i5 nefs-i serkeş
ü tįz-kāmuñ Ǿinānın çeküp şekįme-i şekįble rām eyleye ve aǾmāl-i nā-şāyesteden
ķaŧǾ-ı nažar ve dāmen-i himmetini levŝ-i ĥarāmdan [Ş 37b] muŧahhar ķıla.
Ve civān-ı nįgū-ħıśāl ü śāĥib-cemālüñ Ǿiffeti oldur ki pāyine dāmānından
ġayrı kimesne6 yüz sürmemiş ola.7 [P 43a]
Nažm:

Yüz sürmek umar pāyüñe üftādeler ammā
Nevbet mi deger kimseye dāmānuñ ucından8

Neŝr: Ve rūy-ı zemįnde āyįneden ġayrı bir sāde-dil yüzin görmemiş ola. Bir
pįr-i rūşen-żamįrden9 bu maǾnā bu vech ile śūret-peźįr olmışdur. [A 38b]
Cemālüñi niçe yüzden görem diyen diller
Şikeste āyineler gibi pāre pāre gerek10
Neŝr: Cāmdan ġayrı bir śāf-dil lebinden būse almamış ve ehl-i hevādan ĥabābdan ġayrı kimesne yüzine nažar śalmamış ola.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

“Üçüncü grup ise insanoğludur; yarısı melekten yarısı eşektendir.”
“Eşekten aldığı yarı özellik alçaklığa meyilli, melekten aldığı diğer yarı özellik ise yüceliğe meyillidir.”
“Bu iki grup savaş ve yıkımdan uzaktır; bu insanoğludur, acı ve eziyete karşıdır.”
ħırs-ı P, H, Ş: -A.
tevsen-i A, P, Ş: ķavs-i H.
kimesne P, H: kimse A, Ş.
ola P: -A, H, Ş.
Bu beyit Bâkî’ye aittir. (Bk. Küçük, age., s. 320.)
pįr-i rūşen-żamįrden P: rūşen-żamįrden A, H, Ş.
Bu beyit Hüdâyî-i Kadîm’e aittir. (Bk. Mehmet Demiralay, Hüdâyî-i Kadîm (16. yy) ve Dîvânı İnceleme-Tenkidli Metin, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Isparta 2007, s. 167.)
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Beyt:

Lebüñden būse almadı kimesne cāmdan ġayrı
Śoyup ķoynına ķoymadı seni ĥammāmdan ġayrı

Neŝr: Ve ġonce-i gülzār-ı ĥayā olup hįç kimesne dehānından ħaber bilmeye.
Nažm:
1

א

כ

آ ز از و
ه آر و

ز

[H 45a]

Neŝr: Ve serv-i sehį gibi ser-efrāz2 olup kimseye ser-fürū ķılmaya.
ŞiǾr:

Gül gibi māǿil olup her ħāra virme dāmenüñ
Serv gibi serkeş ol tek pāk-dāmān ol yüri
و

د

3

ا از د
رو و
د و را

אك دا

Neŝr: Ve mevāķiǾ-i źillet ve mevāżiǾ-i töhmetden nefs-i vālā-nehmeti dāǿim Ǿiśmet üzre4 ola.
5

ا

ا אم وا
ا

אل
ا ا

Neŝr: Ve dāmen-i Ǿiśmetini ālāyiş-i töhmetden pāk ve çehre-i Ǿiffetini gerd-i
ħacletden śaķlayup tābnāk ķıla. Pāk-dāmānlardan6 bir serv-i ser-efrāzı Ħˇāce-i
Ĥāfıž-ı Şįrāzį medĥ idüp dir: [P 43b]
Nažm:

אك
7

و دا
و אل
א אن دو א א او

م

روی

[Ş 38a]

Neŝr: Erbāb-ı ĥikmet dimişlerdür: “Bir iķlįm ü memleketde ki aśĥāb-ı devlet,
śıfat-ı Ǿiffet ü Ǿiśmetle ārāste vü pįrāste ola, her āyine žalām-ı fısķ u fücūr8 Ǿarśa-i
memleketden dūr ve ġāǿile-i Ǿār u bed-nāmį ehl ü Ǿiyāl-i ħalķdan9 mehcūr ve
1
2
3
4
5
6
7
8
9

“Kendini çok büyük sanma, beğenilme ve sevilmeyi ondan öğren ki, herkes ona secde etmektedir ve o bu
konudan kimseye bahsetmemektedir.”
ser-efrāz A, H, Ş: ser-firāz P.
“Her kim ki selvi gibi doğru davranışlı, doğru yüzlü ve eli kısa olursa; halkın başı (halkın baş tacı) olacaktır.”
üzre A, H, Ş: üzerine P.
“Yaratılmışların ve insanların en hayırlısı (Hz. Peygamber), ‘Töhmet altında kalacağınız durumlardan kaçınınız.’ demiştir.”
dāmānlardan A, H, Ş: dāmānlarından P.
“Güzel yüz, sanatın tamamına ve davranış güzelliğine sahiptir; dolayısıyla dünya ve âhiretteki iyiler onu
tutarlar.”
āyine-i žalām-ı fısķ u fücūr A, P: āyine-i žalām-ı zulm-ı fısķ u fücūr H, Ş.
ehl ü Ǿiyāl-i ħalķdan A, H, Ş: Ǿiyāl ü ehl-i ħalķdan P.
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ebvāb-ı ħayr u śalāĥ miftāĥ-ı felāĥla güşāde ve fevz ü fįrūzį ve esbāb-ı rūzį müheyyā vü āmāde olur. [A 39a]
آ א را ا ازد
1
دل و د را אم ازد

ŞiǾr:
د

از و כ ار و زار
2
ل د אر د
روح

Bāb-ı Dehüm: Der-Edeb
[H 45b]
אب

ا אا
א آداب

اد ا ا
قا

ا اد
د اد

א دو
א ر

3

4

دادن
5

ادب داد
ود ای ا אدن

نود ن
6
ن

و
ع

لو
از

Edeb, aķvāl-i źemįme vü efǾāl-i demįmeden lisānını ve dilini śıyānetdür ve
hedm-i Ǿırż ve hetk-i ĥürmetden iĥtirāz idüp ħalķa iĥtirām u riǾāyetür. Nitekim
dimişlerdür: 7أدب ا رس
أدب ا
Nažm:
8

رب
כ
9
כ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ادب
از ا ا
وم א از
ادب
ا

م אك آ

ر

از ادب
وز ادب

“İffet nerede bayrağını açarsa, orada gönlü ve dini okşar.”
“Nefis ondan küçük düşürülecektir, ruh ise Allah tarafından kabul edilecektir.”
“Ey dostlar, nefsinizi terbiye ediniz, aşkın bütün yolları edeptir.”
“Devletin ebedileşmesinin sebebi edeptir, bilgeliğin yükselmesinin de temeli edeptir.”
“Edep nedir? Kulluğun karşılığını vermek, Allah’ın belirlediği sınırda kalmaktır.”
“Sözün, eylemin, duyman ve görmen, hepsi dinin belirlediği çerçeveye göre değerlendirilmelidir.”
“Nefsin edebi, dersin edebinden daha hayırlıdır.”
“Allah’tan bize edep nasip etmesini temenni ederiz; edepsiz insan, Allah’ın lutfundan uzaktır.”
“Bu felek edep sayesinde aydınlandı, ışıklandı; edepten dolayı melekler masum ve arındırılmışlardır.”

Enîsü’l-Ârifîn

از ر ا
א
و

Beyt:
ا

1

ادب א

[P 44a]

Neŝr: Ve Ǿinde’l-muĥaķķiķįn ĥaķįķat-i edeb cemįǾ-i aĥvāl ü evżāǾda deǿb ve
sünnet-i şāriǾa ittibāǾdur. Zįrā ki [Ş 38b] ol Ĥabįb bir edįb-i erįb ü ĥasįb ü
nesįbdür ki cemįǾ-i kemālāt-ı Ǿilmiyye vü Ǿameliyyeyi cāmiǾ ve Ǿulūm-ı žāhireyi
vü bāŧınayı müstecmiǾ ve efǾāli maĥmūd ve aħlāķı memdūĥ u müheźžeb ve
mekteb-ħāne-i2 3 د
أد ر
ّ de müǿeddeb olmışdur. [A 39b]
دب

4

زآ אز آ
آداب اورا

א

آ

[H 46a]

Neŝr: Ve cümleden sābıķ olup mekteb-i mezbūrda kimse sebaķdāş ve
5
6
۪ َ
﴾ ٰ אب َ ْ َ ِ َا ْو َا ْد
َ ْ ُ ﴿ da kimَ َ ﴿ da kimse menziline ķarįb ve ﴾אن ا َّ ٓ ي َا ْ ٰ ى
ْ
se seyrine ayaķdaş olmamışdur. Ve egerçi žāhiren cemįǾ-i enbiyādan zamānen
muǿaħħardur ammā fi’l-ĥaķįķa aķdem ü esbaķ idügi ažherdür.
ا

Nažm:
ق

7

ك אر א وأ
אوا ا א ا

Geh raķamdan śıfr muķaddem olur8
Gāh olur mübtedā muǿaħħar olur
Edebi ol edįbden ögren
K’edebi ol Ħudā’dan ögrendi
Sebaķı andan al ki ol sebaķı
Ĥażret-i Kibriyā’dan ögrendi
ادب

و
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ا

ر ان
اه ا و

ا

א
از

“Edep Allah’ın nurundan bir taçtır; bu tacı başına tak ve istediğin yere git.”
mekteb-ħāne-i P, H, Ş: debįristān-ı A.
“Rabbim beni edeplendirdi, ne de güzel edeplendirdi.” (el-Münâvî, Feyzü’l-Kadir, 1/310.)
Bu beyit P’de yok. “Her kim ki ilk baştan edep sahibi olduysa onun eğitilmesine ve terbiye edilmesine gerek
yoktur.”
“ ... iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu.” Necm, 53/9.
“... gece kulunu yürüten Allah noksan sıfatlardan münezzehtir... ” İsrâ, 17/1.
“Onlar tarih bakımından senden öndedirler; sen ise onur ve cömertlikte onlardan öndesin, sen önde gidenlerin öncüsüsün.”
Geh raķamdan śıfr muķaddem olur A, P, H: Geh raķam śıfırla muśaddar olur Ş.
“Akıllılarla sohbet etmeyi ve edep sahibi olmayı talep et; bunları Allah’tan iste ki, Allah bütün bu nimetleri
bize bahşedendir.”
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Neŝr: ǾĀķıl oldur ki her şeyǿe Ǿayn-ı Ǿibretle iǾtibār u nažar ve herkesden taĥśįl-i
edeb ü hüner ide.
אر
د אر

1

در

ك در אن
ور د

Neŝr: Bir ĥakįm-i lebįb-i edįbe ki źeheb-i edebi ŧavķ u yāre ve dürer-i hüneri
gūşvāre idinmiş idi. Suǿāl eylediler ki: “Edebi kimden taǾlįm2 ü taĥśįl eyledüñ?”
Edeble cevāb virüp didi ki: “Bį-edebden,3 her bār ki bį-edebden bir vażǾ-ı münker śādır oldı, ħāŧır-ı fātıruma [P 44b] müstenkir gelüp [H 46b] anuñ ħilāfını
ķıldum ve ehl-i Ǿırżuñ andan iǾrāżın müşāhede idüp [Ş 39a] ķadr u ķıymet-i
edebi bildüm.”
Nitekim dimişlerdür: [A 40a] 5اد
 ف א4א اد
 ا ء כ אve bu iki
beyt maǾnāda gül gibi rengįn ve ħātem-i leŧāfete faśś-ı nigįn olmışdur.
Beyt:

Gül Ǿārıżuña olsa muǾārıż Ǿaceb olmaz
Kim yüzi açılmışda ĥayā vü edeb olmaz6
Öykünse leb-i laǾlüñe ħātem Ǿaceb olmaz
Elden ele düşmüşde ĥayā vü edeb olmaz
Öykünse śanevber ķad-i yāre Ǿaceb olmaz
Zįrā ki başı ŧaşra olanda edeb olmaz7

Neŝr: Ve her pedere farż-ı Ǿayn ve Ǿayn-ı farżdur ki ferzend-i dil-pesendini teǿdįb ve aħlāķını tehzįb itmede ihtimām-ı tamām eyleye. Zįrā ol veledi ki vālidi
vāsıŧa-i cüzǿiyyetle küllį Ǿalāķası olup kendü Ǿahdinde rıfķ u luŧfla terbiyet ü
teǿdįbden ķaçar, rūzgār-ı zūrkār baǾdehu serzeniş ü tevbįħle teǿdįb belki taǾźįb
ider. 8د ا ان د ا ان

1
2
3
4
5
6

7
8

“Akıllı insanların nazarında, ağaçların yeşil yaprakları; her biri bir defter misalidir ki, Allah’ın marifetlerini
göstermektedir.”
taǾlįm H, Ş: taǾallüm A, P.
Bį-edebden A, P: -H, Ş.
Der-kenār:  ا ادCemǾ-i nidd ve huve żıddü’l-żıdd yaǾni el-miŝl P, Ş.
“Bir şey zıttıyla bilindiği gibi benzerleriyle de bilinir.”
Bu beyit Karamanlı Nizâmî’ye aittir. Ahmet Paşa’nın bir gazeline nazîre olarak yazdığı şiirin ilk beyitidir.
(Bk. Haluk İpekten, Karamanlı Nizâmî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı, Sevinç Matbaası, Ankara 1974, s.
28-29, 166.)
Bu beyit A ve P’de yok.
Der-kenār:  ا انleyl ü nehār yaǾni zamān P, Ş. “Anne ve baba terbiyesi görmemiş olanları zaman ve olaylar
terbiye eder.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Arapça ve Farsça Asıllı Vecizeler Sözlüğü, s. 657.)

Enîsü’l-Ârifîn

Ĥükemā-yı bülend-pāye dimişlerdür: “ǾĀmme-i ĥalķa bihterįn sermāye vü
hōşterįn pįrāye ħāśśa pādişāhān-ı cihāna genc-i şāygāne źeheb-i edebdür.”
Nažm:

אص
1

و ادب ورز در
دو
ادب

د

ا

א א

Ĥikāyet: Bir zamānda Sulŧān-ı Mıśr, pādişāh-ı Rūm ile [P 45a] rūy-ı muśālaĥatdan ŧarĥ-ı muvāśalat bıraġup Ķayśer’üñ duħter-i nįk-aħterini kendü2 ferzend-i ercümendine nāmzed ve kendinüñ duħter-i perį-peykerini anuñ püser-i
dil-pesendine peyvend eyledi. Ve bu [H 47a] vesāǿiŧ ü vesāǿille rüsül ü resāǿil
cānibinden mütevātir ü mütevāśıl oldı ve mābeynlerinde sebeb-i izdivācla şįr ü
şeker gibi imtizāc ĥāśıl oldı. İttifāķ u ittiĥād bir mertebeye irişdi ki [A 40b] her
emrü ki mübāşeret iderlerdi, evvel [Ş 39b] biri3 biriyle müşāveret iderlerdi.4
MıśrāǾ:

ان

5

אن

آری א אق

Neŝr: İttifāķ bir gün vālį-yi mıśr ve sulŧān-ı Ǿaśr6 buyurdı:
7

כ א
א
אری
אه روم

Neŝr: Bir nāme-i nāmį imlā vü imlāl olınup ķāśidle Ķayśer-i Rūm’a irsāl olındı. Mażmūn-ı meymūn-nāme bu ki: “Evlād ki bi-ĥükm-i 8  أو د א أכ אد אķurretü’l-Ǿayn ve ŝemeretü’l-fuǿāddur ve netįce-i Ǿömr ve mįve-i nihāl-i zindegānį ve
sebeb-i beķā ve bāǾiś-i ĥayāt-ı cāvidānįdür.
Nažm:

درد אرش
9
אد אرش

ز ها
א

Neŝr: Pes her vālide vācib ü mühimdür ki cüll-i himmetini veledüñ intižām-ı
ĥāl ü ferāġ-ı bālā cihetine maśrūf ve Ǿinān-ı Ǿināyet-i bį-ġāyetini ferzend-i
dil-bendinüñ cemǾiyyet-i ħāŧır ve siǾat-i maǾįşeti cānibine maǾŧūf ķıla. Ben ci1
2
3
4
5
6
7
8
9

“Ey Hâfız, özel insanların sohbetinde ilim ve edep öğren; her kim ki edep sahibi değilse o devlet ve büyüklüğe layık değildir.”
kendü A, P, Ş: kendinüñ H.
biri A, H, Ş: bir P.
müşāveret iderlerdi A, Ş: müşāvere iderlerdi H: müşāvere eylerlerdi P.
“Evet, cihanın yardımıyla alabilirsin.”
sulŧān-ı Ǿaśr A, P, Ş: -H.
“Anberle müşgü birleştirmek, Rum şahına bir mektup yazmak gerekiyor.”
Der-kenār: Kebid fetĥ-i kāf ve kesr-i bā ile ciger maǾnāsına cemiǾi ekbād gelür. P: Kebid fetĥ-i kāf ve kesr-i
bā ile ciger maǾnāsınadur, ekbād cemǾidür. Ş. “Çocuklarımız, ciğerparelerimizdir.”
“Kendi diyarında işini doğru bir şekilde yapmak için çabalayan kişi hiçbir zaman unutulmaz.”
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ger-gūşem için ĥazāǿin ü defāǿin ve źaħāǿir-i vāfir müheyyā vü ĥāżır itmişümdür. Tā kim1 [P 45b] benden śoñra nā-merde muĥtāc olmaya ve kimseye Ǿarż-ı
iĥtiyāc ķılmaya.
Beyt:

Pādişehler gāh olur tekye bucaġında yatur
Gāh olur şehzādeler külĥan ocaġında yatur

Neŝr: Ammā ol şāh-ı Ǿālį-himmet ü vālā-rütbetüñ [H 47b] ferzend-i ercümendleri üzerine āfitāb-ı iltifātları sāye śalmazmış ve püser-i dil-pesendlerinüñ
intižām-ı ĥāllerine ĥüsn-i ihtimām buyurılmazmış. Bu2 muķteżā-yı ĥikmetden
bįrūn vażǾıñ āyā ĥikmeti ne iki?” Çün nāme Ķayśer’e vāśıl oldı, edeble aldı
ve leb-i Ǿizzet-ŧaleble öpüp başına ķodı ve çün nāmeyi neşr idüp mefhūmını
maǾlūm idindi, gül gibi gülüp eyitdi: “Ĥikmeti budur ki [A 41a] māl muǾriż-i
[Ş 40a] fenā vü zevāl ve śaded-i intiķāldedür ve yār bį-vefā vü bį-ķarār ve maĥbūb hercāį vü nā-pāyidārdur. Aña iǾtimād ķılmaķ ve zeħārif-i dünyā-yı denįye
firįfte olmaķ kār-ı Ǿuķalā3 degüldür. Ben veledümi cevāhir-i zevāhir-i ādābla
ārāste itmişümdür4 ve ħazāǿin-i mekārim-i aħlāķı anuñçün tehyiǿe ķılmışumdur
ki ħarc itdükçe efzūn ve taġayyür ü intiķāl ü zevālden masūndur.” Çün bu
ħaber melik-i ǾArab’a vāśıl oldı, dįde-i inśāfla nažar idüp eyitdi:
ا دب
5
ا دب
ا
و
ا
Meŝnevį:

7

אرون د
6
ون د

از
ادب
و ز כ

وای אل
رودر زوال

ر אن د
ا ال را

[P 46a]
א
8

1
2
3
4
5
6
7
8

و
אن ی
אم ار ادب א

kim P: -A, H, Ş.
Bu P: -A, H, Ş.
Ǿuķalā A, P, Ş: Ǿuķalādan H.
itmişümdür A, P, Ş: itmişüm H.
“Edep nimeti altından daha hayırlıdır, edep ne güzel bir neseptir.”
“Edep Karun’un hazinesinden ve Feridûn’un mülkünden daha iyidir.”
“Büyükler hiçbir zaman mal ve mülke ümit bağlamadılar; zira ki mal, mülk ve servetin azalıp yok olma
ihtimali her zaman vardır.”
“İlim öğrenip bu ilimleri bütün güçleriyle uyguladılar; böylece onların isimleri ilim ve edepten dolayı kalıcı
oldu.”

Enîsü’l-Ârifîn

Bāb-ı Yāzdehüm: Der-Himmet1
Himmet, cemįǾ-i ķuvā-yı rūĥāniyye ile ĥuśūl-i [H 48a] kemāl niyyetine
Cenāb-ı Ĥaķķ’a ķaśd u Ǿazįmetdür ve kiber-i himmet insāna maħśūś bir ĥāletdür.
Nažm:

د

خ
د از اد

زم

א
א ی دا

2

3

ز

ا
رכ
آن ر

م

ز

م
در

ا

Selmān
א

4

آن אر אن א
و
اب

م
כ

אر
درو
و دای אد א

م

ǾUbeyd
را
5

ر

Neŝr: Ve cānib-i ifrāŧı memdūĥ olmaġla sāǿir evśāfından mümtāz ve ġayrı
aħlāķdan6 ser-efrāzdur.7 Ve ālį-himmet be-feĥvā-yı maġzā-yı א
ان ا
8
 اdefter-i evliyāǿu’llāhda mektūb ve himmet-i Ǿālį bi-mübteġā-yı ĥadįŝ-i
şerįf-i [A 41b] 9ا אن
ا
ŝemere-i şecere-i įmāndan10 maĥsūbdur.
Beyt:
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

د او
ا אر

دار

ر

[ אŞ 40b]

Himmet A, P, Ş: Ulüvv-i Himmet H.
“Bu gökyüzünün altında öyle bir kişiye köleyim ki, dünyadaki maddî varlıklarla alakası yoktur.”
“Dilenciliğinde de kimyagerlik bilen insanın kulu, kölesiyim.”
Bu beyit A, H ve Ş’de yok. “Bir sevabımı görüp bin günahımı affeden bağışlayıcı âriflerin tutumunun kulu,
kölesiyim.”
Bu beyit A, H ve Ş’de yok. “Başında büyüyüp padişah olmak gibi sevdaları olmayan dervişlerin tutumunun
kölesiyim.”
aħlāķdan A, H, Ş: aħlāķından P.
ser-efrāzdur A, Ş: ser-firāzdur P, H.
“Allah niyetin ulviliğini sever.”
“Himmetin yüceliği imandan kaynaklanır.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Âyet ve Hadisler, s. 652.)
imāndan A, H, Ş: insāndan P.
“İradeni ve isteklerini yüksek tut ki, Allah ve halk için ne kadar irade ve isteklerin yüksekse o kadar büyüksün.”
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Neŝr: 1
כ ت
כ ت
bu maǾnāyı müǿeyyiddür ve
ر در אت ا
2
نا
bu maķāli müǿekkiddür. Ve kūy-ı Ǿışķuñ rind-i nažar-bāzı
Ħˇāce Ĥāfıž-ı Şįrāzį raĥimehu’llāh dimişlerdür:3
אش
4

אم
א تر א

د

א
[ ر را ابP 46b]

Neŝr: Ve himmet-i bülend ve rifǾat-i ercümend bir birine ittiśāl ü peyvend
itmişlerdür.
Beyt:

Murġ-ı himmet ki aça bāl ü peri
Ǿİzz ü iķbāli āşiyān eyler
Śalsa çevgānı himmet-i Ǿālį
Kemterįn kūyun āsumān eyler

Ĥikāyet: YaǾķūb-ı Leyŝ -ki cihāngįrlik bįşesinde şįr-i nerdi- henüz ķarįn-i gehvāre iken aġaçdan ata binerdi [H 48b] ve şįr-ħˇāre iken berg-i sūsenden şemşįr
iderdi. Eŝer-i şecāǾat nāśiye-i ĥālinde nümāyān ve şems-i5 saǾādet çehre-i efǾālinde tābān idi.
ی

Nažm:

ی

6

شز
אرۀ

א ی
א

Neŝr: Çün kinn-i śıbādan sinn-i bülūġa yetişdi. Bir gün pederi eyitdi: “Ey
ferzend-i dilbend!
Nažm:

Naśįĥat gūş ķıl cānā ki gūş-ı cān ile diñler7
8

دا א

אد

ا אن

Neŝr: Bu Ǿunfuvān-ı şebāb āvān-ı ŧufūliyyet gibi degüldür, ħuśūśā ki āŝār-ı tįş
u ħiffet ü tehettük cürǿet-i śafaĥāt-i aĥvālüñde žāhirdür. Nefs-i bed-endįş seni
girdāb-ı teşvįşe [A 42a] atmadın ve iġvā-yı şeyŧān-ı hevā mehleke-i şehvete ilķā
1
2
3
4
5
6
7
8

“Gayreti büyük olanın değeri de büyük olur.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Arapça ve Farsça Asıllı Vecizeler
Sözlüğü, s. 646.)
“Niyet ve gayretinin derecesi yüksek olan, milletlerin gözünde büyük olur.”
dimişlerdür P: dimişdür A, H, Ş.
“Yüksek bir istek ve irade peşinde ol, süslenmiş kadeh talep etme; zira ki maddî dünyadan elini eteğini
çekmiş insan için üzüm suyu kırmızı yakut gibi değerlidir.”
şems-i A, P, Ş: envār-ı H.
“Çok akıllı olduğundan dolayı yükselmek, başında parlayan bir yıldız gibiydi.”
Naśįĥat gūş ķıl cānā ki gūş-ı cān ile diñler A, H, Ş: دار
כ ش כ א א כ از אن
P.
“Saadet sahibi gençler, akıllı ve bilge yaşlıların öğüdünü dinlemişlerdir.”

Enîsü’l-Ârifîn

د
ا
وج
ĥıśn-ı ĥaśįnin saña maķarr ve
ر
[ ا כאحŞ 41a] ĥadįŝine raġbet gösterüp menaśśa-i menįǾde seni cilve-ger ķılam ve şānımuza münāsib dest-peymān tertįb
idüp ekfā vü aķrānımuzdan bir ķabįle-i aśįle vü nebįre-i eŝįleden bir cemįleyi
Ǿaķd-ı Ǿıķd ü silk-i izdivācuña [P 47a] çekem ve bir zen-i müsteŝnā vü ĥasnā alıvirem ki Ǿaks-i envār-ı ķamer-ruħsārı4 dįde-i ŧalįǾa-i śubĥı ħįre ve sevād-ı zülf-i
Ǿanber-fāmı ŧurra-i ġāliye-i reng-i şāmı tįre ķıla ve dįde-i sipihr-i mįnā-fām āyine-i āfitābdan ġayrıda nažįrin görmemiş ve naķş-bend-i [H 49a] ħayāl Ǿālem-i
miŝālden ġayrıda miŝlin müşāhede itmemiş ola.”
itmedin dilerüm ki
3

1

2

ŞiǾr:

Yüzine āyine yüz urmış5 ancaķ
Nažįrin çeşm-i aĥvel görmiş ancaķ
Ķamer irmiş degüldür pāyesine
Güneş irmiş degüldür sāyesine

Neŝr: Sen6 bu bābda neyi śavāb görürsin ve bu emirde ne yüzden tedbįr ķılursın? YaǾķūb eyitdi: “Ey vālid-i eǾazz! Ol Ǿarūsa ki ben ħāŧib ü rāġıbum ve viśāline
cān u dilden ŧālibüm7 āyinemiz üzerine kābįnini müheyyā itmemişdür.” Pederi
eyitdi: “Ey cān-ı peder! Senüñ keyfiyyet-i ĥālüñ ve kemiyyet-i māluñ žāhirdür, senüñ ne ķadar istižhāruñ ve şānuña münāsib dest-peymāna iķtidāruñ ola
Ǿarūsdan8 nişān virmekdür. Ve ĥāżır ķılduġuñ dest-peymān nedür?” YaǾķūb
fi’l-ĥāl yerinden ŧurdı ve ħānesine [A 42b] girüp bir şemşįr-i9 bürrān getürdi ki ġamze-i ħūbān gibi ħūn-ħˇār ve Ǿaķįķ-lebler dendānı10 gibi gevherdār.
Ve11 eyitdi: “Ey peder! Bilmiş ol ki ben Ǿarūs-ı memleketi ħıŧbe itsem gerek ve
muħaddere-i salŧanatı [Ş 41b] taĥt-ı taśarrufa getürüp śāĥib-i sikke vü ħuŧbe
olsam gerek.” [P 47b]
MıśrāǾ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

12

ا

ا

ز

دای

“Evlenen kimse yarım olan dinini tamamlamış olur.” (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, s. 313.)
Der-kenār: رǾan ile istiǾmāl olınsa Ǿirāż eyledi ve ķaçdı maǾnāsınadur. P, Ş.
“Nikâh benim sünnetimdir, sünnetimden yüz çeviren kimse benden değildir.” (İbn Mâce, “Nikah”, 1.)
Ǿaks-i envār-ı ķamer-ruħsārı P: Ǿaks-i envār-ı ruħsārı A, H, Ş.
yüz urmış A, H, Ş: yüz sürmiş P.
Sen A, P, H: -Ş.
ŧālibüm P: ŧālibin A, H, Ş.
ǾArūsdan A, H, Ş: ǾArūsından P.
ve ħānesine girüp bir şemşįr-i A, P, Ş: varup ħānesinden bir tįġ H.
Ǿaķįķ-lebler dendānı A, P, Ş: dendān-ı Ǿaķįķ-lebān H.
ve A, H, Ş: -P.
“Saltanat aşkı bu dinlencinin aklından çıkmadı.”
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Neŝr: Aña tįġ-ı1 cevherdārdan ķıymeti dest-peymān u gürz-i girāndan eǾazz-ı
nişān müyesser degüldür. Vaśf-ı tįġda Mevlānā Kātibį’nüñ bu beyt-i ābdārı
gūyā ol tįġ-i cevherdāruñ vaśfıdur ki dimişdür:2 [H 49b]
3

כ

אد
4

در אی

כ
אכ

א אن
כ وز
אو

را

رא
א

כ
وس כ

5

ان د در אر
داد א

وس
اول از

6

در אر د כ
7
آ ار د

א

وس כ

Neŝr: Çün YaǾķūb’uñ himmeti ĥuśūl-i salŧanata maķśūr u maśrūf idi, az
zamānda Ǿarūs-i Ǿarśa-i memleket menaśśa-i ķabża-i taśarrufunda cilveger olup
đarb-ı tįg-i Ǿālem-gįri ve zaħm-ı ħancer-i āb-şekl ü āteş-teǿŝįriyle āfāķı tesħįr
itdi ve Ǿulüvv-i himmeti vāsıŧasıyla ĥażįż-i źillet ü denāǿetden źirve-i Ǿizzet ü
nebāhete yitdi.
Beyt:
8

د א

و

آ

אא
ور ز א در

Bülend-himmet ü Ǿālį-nažar gerek ādem
Ki himmetine göre kişide olur miķdār
Neŝr: Ĥükemā dimişlerdür: “9 ا א
א
ا א
 ”ا ف אdest-i şevķ ile
muħaddere-i memleketi ol şehriyār-ı kām-kār der-āġūş ider ki [A 43a] āb-ı
1
2
3
4
5
6
7
8
9

tįġ-ı A, P, Ş: şemşįr-i H.
ki dimişdür H: -A, P, Ş.
“Senin kılıcının cevheri denizindeki kuşlar, zor günde her biri yüz balinayı avlayabilir.”
Bu beyit H’de yok. “Hint kılıcının tasviri denize yansıtıldığında; balık ineğe, ‘Nasılsın?’ der.”
“Hiç kimsenin mutluluk ve iyi bahtla savaşma niyeti yoktur, mülk gelininin mihri keskin kılıçtan başka bir
şey değildir.”
“Mihrini kılıcıyla ödeyen adam, memleketin gelinine sahip oldu ve onu yanına aldı.”
“Mal ve mülk gelinine, savaşıp keskin kılıcın dudağını öpen adam sahip olabilir.”
“Devlet ve büyüklüğü elde edemeyen buna layık değildir, bu dünya layık insanların peşindedir.”
Bu söz A ve P’de yok. “Şeref çürümüş kemiklerle (övünmek) değil, büyük gayretlerle elde edilir.” (Bk.
Yılmaz, Kültürümüzde Arapça ve Farsça Asıllı Vecizeler Sözlüğü, s. 812.)

Enîsü’l-Ârifîn

şemşįr-i tābdār u āteşbārla nām-ı ħaśm-ı bed-girdārı śafĥa-i rūzgārdan yoya ve
yuya. Ve leb-i murādla [Ş 42a] sāġar-ı Ǿayş u śafāyı ol [P 48a] tācdār u nāmdār
nūş ider ki sifāl-i ser-temennā-yı düşmen-i bed-sigāli seng-i bevārla śıya.
[H 50a]

ان و
אن آرزو

1

אی

ی اد در

از

Ĥikāyet: Evvel zamānda ki İskender-i Rūmį seyf-i śārim-i seferi miyān-ı himmetine iki yerden bend idüp żabŧ-ı memālik-i ǾArab u ǾAcem niyetine sancaķ-ı
žafer-peykerini ķaldurdı ve berr ü baĥri musaħħar ķılmaķ ümmįdine rikāb-ı
hümāyūnuna ĥareket virüp Ǿinān-ı Ǿazįmetine meydān gösterdi. Āyįne-i żamįr-i
munįr-i mihr-āyįni muġber ve ħāŧır-ı Ǿāŧır-ı śafā-güster ü deryā-muķāŧiri ġayet mükedder idi. Aristaŧalis-i ĥakįm -ki vezįr-i müşįri idi- cebhe-i ĥālinde
ve nāśiye-i aĥvālinde çįn-i ĥayret ve nişāne-i dehşet göricek ve āyine-i żamįr-i
münįrinde eŝer-i ġubār-ı melāl müşāhede idicek eyitdi:
Nažm:

Yime ķayġu ki ādem ġam götürmez
Ne ādem ġuśśayı Ǿālem götürmez
Ķomaya Ǿāķıl olan dilde2 gerdi
Ki3 olur ķılca gerdüñ ŧaġca derdi

Neŝr: Ey şāh-ı yegāne, minnet Ħudā-yı cihāna ki esbāb-ı Ǿayş müheyyā ve sāǾid-i
devlet müsāǾid ve kevkeb-i iķbāl günden güne evc-i burc-ı rifǾate śāǾid ve nihāl-i
devlet4 şeref-i istikāmetle pįrāste ve taħt u baħt cihet-i istidāmetle ārāste ve
ħızāne maǾmūr5 ve memleket mevfūr ve aǾdā maķhūr ve iķbāl ķapuñda bende-i
muķbilvār ve cāh u celāl āsitāne-i Ǿālįde ĥiźmetkār ve ħadem ü ĥaşem [P 48b]
mevķıf-i bendegįde fermān-ber-dār. [H 50b] [A 43b]
ŞiǾr:

Ħıżr hem-rāh u žafer rehber ü tevfįķ refįķ
[Ş 42b]
Ķande Ǿazm eyler iseñ himmet-i merdān ola yār

Neŝr: Pes tevezzüǾ-i żamįr-i enver ve teferruķ-ı ħāŧır-ı ezhere sebeb nedür? İskender eyitdi: “Vech-i teǿellüm oldur ki teǿemmül eyledüm, gördüm küre-i
zemįn himmetüm dāǿiresinde bir noķŧa-i muĥaķķar ve sāĥa-i memālik-i heftiķlįm ġāyet muħtaśar...
1
2
3
4
5

“Kendinden geçerek savaş meydanına adım at ve gör ki, yeterince istedikten sonra, başarı senindir.”
dilde A, H, Ş: cānda P.
Ki H, Ş: Kim P.
nihāl-i devlet A, H, Ş: nihāl-i saǾādet P.
ħizāne-i maǾmūr A, H, Ş: ħazāǿin-i maǾmūr P.
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ار

אر

אر

از

و

ن
כ

ر
1

Neŝr: Bu ķadar2 mülk evcinden süvār olmaġa ħacl ü şerm-sārın3 ve bu tengnāy-ı ĥayretüñ tesħįr ü taśarrufuna teveccühden Ǿār idüp dil-figārın.”4
ŞiǾr:

ا

م

5

ز
م

6

ض
ار

لو
آن

د
ف در آن د אر

ای آن
ار א از
م

Neŝr: Aristatalis eyitdi: “Şek yoķdur ki eyālet ü ĥükūmet-i cihān fürū-māye vü
nā-pāyidār, lāyıķ-ı himmet-bülend ü sezā-vār-ı nehmet-ercümend, pādişāh-ı
gerdūn-vaķār u Cem-iķtidār degüldür.”
Baĥr-i cūduñda kaŧredür ķulzüm
Źerredür himmetüñ yanında7 zemįn
Neŝr: Ammā saǾy-i cemįl-i ħilāfet-penāhį bu ŧarįķle olsun kim đarbet-i tįġ-i
cihān-sūzla sāĥat-serāy-ı fānįyi ķayd u żabŧa ve iķtidāra,8 bereket-i Ǿadl-i
Ǿālem-efrūzla mülk-i saǾādet-i bāķįyi ķabża-i iħtiyāra9 getüreler; tā bu noķśān ol
kemālüñ bereketiyle [H 51a] telāfi-peźįr ve bu ķalįl ü ĥaķįr ol tehniyetle bisyār
u revnaķ-gįr ola.
اه אن م د
כ
10
د
א
ذرۀ زان כ
[P 49a]
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

א د אن ا
آ
آن א

“Yerleşim yerlerinin dörtte birini sayıya vurduğumuzda yirmi dört bin ferseng yapıyor.” (Bir ferseng altı
kilometredir.)
ķadar A, H, Ş: miķdār P.
şerm-sārın A, H, Ş: şerm-sārem P.
dil-figārın A, H, Ş: dil-figārum P.
“Yedi iklimin eni ve boyu bunun kirasına bile bedel değildir ki; ben onu ele geçirmek amacıyla ata bindim.”
“Binlerce âlem bundan ise hâlâ azdır; çünkü ben o diyarı ele geçirmek için oraya adım attım.”
yanında A, H, Ş: ķatında P.
ķayd u żabŧa ve iķtidāra A, H, Ş: ķayd u żabŧa yetüreler P.
iħtiyāra A, H, Ş: iķtidāra P.
“Âhiretten mülk iste ki orası çok ihtişamlı ve güzeldir; âhiretin bir zerresi bu dünyadaki yüz mülke bedeldir.”
“Çabala; ta ki, bu dünyadaki oturumunda öteki dünyanı kazanabilesin.”

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: İskender bu sözden tesellį-yi bį-pāyān bulup Ĥakįm’e taĥsįn ü āferįn-i
[Ş 43a] firāvān ķıldı ve henüz şāhbāz-ı Ǿaķl-ı bülend-pervāz hevā-yı feżā-yı ŝenāyı Sikender’de ol cihetden [A 44a] pervāz ider ki hümā-yı himmeti üstüħˇān-ı
lāşe-i lā-şey-i dünyāya tenezzül itmemişdür.
Devlet-i dünyāya meyl itmez Ħayālį pāk-dil
Şāhbāz-ı evc-i istiġnā olan ķonmaz leşe1
2

ان
ده واز

א

درا

א

אز א
אی

Neŝr: Ve mülāzemet-i mülūka sülūkuñ fāǿidesi ki menāśıb-ı Ǿāliyeye duħūl ü
vuśūldür, ġarāż-ı aĥibbāyı luŧf u keremle nevāziş ü terbiyet ve aǾdāya ķahr ile
gūş-māl ve cevr ü eźiyyete ķudretdür.
Nažm:
3

د
م

ا א إذا
أو إ אءة

ور

א

Neŝr: Her kimse ki mertebe-i Ǿāliye-i himmet-i bülende teraķķį ķıla, her çend
ki müddet-i beķāsı mevsim-i gül gibi ķalįl ola, źikr-i cemįl sebebiyle Ǿuķalā ķatında aśĥāb-ı Ǿömr-i ŧavįlden maǾdūd u maĥsūbdur. Ol kimse ki dūn-himmet ü
denį-ŧabįǾat ola, egerçi ħār gibi bāķį vü pāyidār ise de fużalā iǾtibārında defter-i
emvātda merķūm u mektūbdur. [H 51b]
Nažm:

Dünyede merd-i nįgū-nām hįç ölmez yitmez
Mürde oldur k’anı ħalķ eylük ile yād itmez
4

א

ود ر د

رد و درد
ن د

אدت د د راه رو
א
ر دو

5

א אم
ن
[ در אP 49b]
داغ

Neŝr: Ey refįķ-ı şefįķ! Heves-i istirāĥat muķaddeme-i ħisset ü denāǿetdür ve
irtikāb-ı muħāŧara nişāne-i devlet ü saǾādetdür.
ĶıŧǾa:
د
1
2
3
4
5

و را
אد

ا ده
د را ز

دل

Bu beyit Hayâlî’ye aittir. (Bk. Tarlan, Hayâlî Divanı, s. 256.)
“Sen padişahın kolu gibisin, kemiğe bakma; irade ve istek kuşunu yükseklerde uçurt, kendini hafife alma.”
“Sevdiğinin sevincini, günahkârın da kötülüğünü istemedikçe dünyayı niye istersin?”
“Gam yememiş ve dert çekmemiş insan değer kazanmaz, la‘l gibi kanlanmayan ciğerin bir değeri yoktur.”
“Yolun yolcusu olan bir insan, mutluluğun ikamesinde acı çekip bir zorluğa girmeden bir büyüklük ve
devlet kaydetmemiştir.”
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אر

[Ş 43b]

از אی
وآ
1
[ ح אدۀ اد ردA 44b]

Neŝr: Merd-i bülend-himmet tūşe vü gūşe ile ķanāǾat ķılmaz ve pāye-i bülende
ķadem baśmayınca mesned-i ferāġatde2 rāĥat olmaz.
MıśrāǾ:

ز

3

ا

ا

Neŝr: Gül-i ŧarab bį-ħār-ı taǾab müyesser ve fetĥ-i der-i genc bį-kilid-i renc
mutaśavver degüldür.
Beyt:

Ziyānsız ķande olur dünyede sūd
Cihānda var mıdur ĥelvā-yı bį-dūd
4

د
אر د

א ده ر
د آن

אن ادر

Neŝr: ǾĀlį-himmet aǾmāl-i ħasįseye rāżı olmaz ve ŧālib-i maǾālį menāzil-i edānį
vü menāśıb-ı erāźil ile iktifā ķılmaz.
ŞiǾr:

Her kime kim rütbet-i vālā gerek
Aña ķadem himmet-i vālā gerek

[H 52a]
5

6

7

ز

د ی

ا א
אن

2
3
4
5
6
7
8

ا

אن ای
د ی
ا

و زر

ا אك
در ر
8
رس
א د
1

دی

ر
را
را

ا ا
אل

دارم

“Her kim ki rahatlık ve tembellik peşindeydi, o kişiye bahttan yardım gelmez; her kim ki şaraptan sonraki
rehavetten korkarsa, o kişi murad şarabını içmez.”
mesned-i ferāġatde A, P: ferāġatde -H, Ş.
“Zahmet ve acı çekmeden rahatlığa ulaşılmaz.”
“Acı çekmeden hazine elde edilemez; ey can kardeşim, çalışıp çabaladığı için ödülü o aldı.”
“Allah geçmişte yaşayan öyle bir gruba rahmet eyledi ki, dünyada hayatlarını mertlikle geçirdiler.”
“Allah’ın kullarının rahatlığını kendi rahatlıkları saydılar.”
“Allah’ıma şükürler olsun, bende öyle bir irade ve huy var ki; altın ve gümüş uğruna kimsenin karşısında
kendimi küçük düşürmüyorum.”
“Eğer benim isteğim ve irademe göre bir mal ve mülküm yoksa, hiç korku ve kederim olmaz; zira şükretmek benim her daim yapabileceğim bir şeydir.”

Enîsü’l-Ârifîn

د א

ا

1

ام

ص

2

3

س

אن אم
ن ا

ان
از ا

אف א
و
س

א
از
م

[P 50a]

در د
در

Bāb-ı Düvazdehüm: Der-ǾAzm
ǾAzm, pįş-rev-i ķavāfil-i murādāt ve ŧalįǾa-i revāĥil-i saǾādātdür. Hiçbir kimesnenüñ bį-meded Ǿazm-i dürüst zimām-ı tesħįr-i murād ķabża-i iķtidārına
gelmemişdür ve bį-tekāpūy u [A 45a] saǾy-i belįġ kimesne serįr-i devlet ü mesned-i Ǿizzete cülūs itmemişdür.
[Ş 44a]

א
4

و
م در
را د اد א

Neŝr: Ve Ǿazm-i dürüst oldur ki bir kār-ı düşvāruñ ĥuśūl içün ki dāmen dermiyān idüp miyān-ı cāna kemer-i ķaśdı baġlayasın, tā ele getürmeyince istirāĥat ü ārām ķılmayasın ve rāh-ı ŧalebde fütūr u kutūra yol virmeyesin. Her
kimse ki Ǿavn-i İlāhįyi penāh idüp ķadem-i Ǿazįmeti diyār-ı himmete urdı ve
rāh-ı ŧalebde ŝābit-ķadem ŧurdı [H 52b] ve feĥvā-yı maġzā-yı َ ﴿ َ א ْ ِ َכ َ א
ََ
ْ
5 ِ
﴾ اُو ُ ا ا ْ َ ْ مāyeti ile6 Ǿamele Ǿāzim7 olup beyābān-ı rāh-ı8 KaǾbe-i maķśūduñ
ħār-ı beliyyet ü eźiyyetine taĥammül ķıldı, 9
א ه ا
ا
saǾy-i cemįli sebebiyle Ǿāķıbet bi-Ǿavni’llāh menzil-i maķśūda vāśıl oldı.
Nažm:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Küyenler ħārdan ħurma yediler
Ķoruķdan śabırla ĥelvā yediler10

“Soframda bir kâse bal yoksa hiç dert değildir; çünkü bir kâse bal için herhangi bir sineğin minnetine
girmedim.”
“Herhangi bir hırs ve çok isteme duygusundan bağımsız olarak anka kuşu gibi azla yetinme dağına oturmaktayım.”
“Ne gönlümde, aptal cimriler gibi tamah ve hırsım var, ne de kafamda hevesleri sürekli değişen burnunu
her işe sokan insanlar gibi bir hevesim var.”
“Doğru bir azim ve yeterli bir çaba olmadan kimse muradına ermez.”
“Peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret.” Ahkâf, 46/35.
āyeti ile P: ĥükmüyle A: ĥadiŝiyle H, Ş.
Ǿāzim A, P, Ş: cāzim H.
rāh-ı A, Ş, H: -P.
“Kim ciddiyete önem verirse başarı ona yardım eder.”
Bu mısra Güvâhî’ye aittir. (Bk. Hengirmen, age., s. 247.)
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Neŝr: Ekābir-i ĥükemādan birine suǿāl eylediler ki: “ǾAzm-i mülūk-ı žafer-rehber ne maĥalde memdūĥu muǾteber ve ne zamānda kārgerdür?” Didi ki:1
“AǾdā-yı dįn ü devletüñ ķalǾ ü ķamǾında ve memleketden [P 50b] fitne vü fesāduñ
refǾ ü defǾinde ġāyet mühim ü lāzımdur. Zįrā hergāh ki pādişāh-ı Ǿālem-penāh bemuķteżā-yı feĥvā-yı 2﴾ِ ّٰ  ﴿ َ ِא َذا َ َ ْ َ َ َ َ َّכ ْ َ َ اpāy-ı himmeti tevekkül yüzünden
rikāb-ı Ǿazįmete ķor, rāyet-i āyet-i 3﴾ ٌ ۪ َ ٌ ْ َ  ﴿ َ ْ ِ َ ا ّٰ ِ َوöñince çekilür ve nuśret
ٌ
el virüp Ǿasker-i fetĥ ü žafer rikāb-ı hümāyūndan iki ķol olur.
ŞiǾr:

در ر אب
אن
ا

4

אی
م در
را و ز

دل

Neŝr: Ve li-hāźā enbiyā-yı güzįn ve ekābir-i mürselįnden śalāvatu’llāhi ve selāmuhū Ǿaleyhim ecmaǾįn [A 45b] cihād ü ķıtālle meǿmūr olına, [Ş 44b] aśĥāb-ı
ĥazm ulü’l-Ǿazm dirler.
Ĥikāyet: Mülūk-i İslāmiyyeden bir pādişāh-ı gerdūn-vaķār u felek-iķtidār var idi
ki mesned-i taĥt-ı salŧanat zįver-i beźl ve maǾdeletiyle zįb ü zįnet bulmışdı ve eŧrāf
u eknāf-ı memālik [H 53a] şaǾşaǾa-i tįġ-ı siyāsetle pür-nūr u żiyā olmışdı.
Beyt:

Zemįni ķılmış idi Ǿadli maǾmūr
Zamānı itmiş idi beźli mesrūr

Neŝr: Ve her kārda Ǿazm-i dürüsti pįşe ve cemįǾ-i umūrunı Ħudā-yı kārsāz u
bį-niyāza tefvįż ķılup tevekküli endįşe ķılmışdı.
Nažm:

ا م ا א
5
א אت ا ل

م א

Neŝr: Nāgāh aǾdā-yı kįne-güzārdan biri ķaśd-ı kārzār idüp ķırķ elli biñ miķdārı
ez-pāy tā-be-farķ pūlāda ġarķ leşker-i kürān ve sipāh-ı bį-kerānla dāru’l-mülk-i
şāh-ı cihāna seylāb-ı belā-girdār gibi6 revāne oldı. [P 51a] Pādişāh Ǿadū-yı
kįne-ħˇāhuñ bu fitnesinden ġāfil bulınmaġın Ǿaskerini cemǾiyyet7 emrinde
ħayli perįşān-ĥāl oldı. Nāçār pāy-ı taħtında mevcūd bulınan Ǿasker-i cerrār u
cān-şikārı cemǾ ķıldı ve yoķlama eyledi.
1
2
3
4
5
6
7

Didi ki A, H, Ş: Cevāb virdiler ki P.
“Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven.” Âl-i İmrân, 3/159.
“... Allah’tan yardım ve yakın bir fetih... ” Saff, 61/13.
“Padişah doğru bir azimle atına binip yola koyulursa; düşmanın kalbini öyle bir kırar ki, düşman atın
urganını bile elinden düşürür.”
“Batıp kaybolan (bir şey) olmasalar bile, parlak yıldızların küçük yıldızları görünmez hale getirmesi gibi
azim onu yok eder.”
gibi P: -A, H, Ş.
cemǾiyyet A, P, Ş: cemǾ etmek H.

Enîsü’l-Ârifîn

ǾUşşāķa śaġa śola nažar ķıl ŧaraf ŧaraf
Yoķla ķuluñı ey şeh-i ħūbān bölük bölük1
ŞiǾr:

Gümüşden ķuflı altunuñ açıldı
Demürden beglere ħilǾat biçildi
Pür idüp lālelerden deşt ü ŧaġı
Ķuruldı beglerüñ gülgūn otaġı

Neŝr: Lālegūn bayraķlarla sancaķlar Ǿalemi nev-bahār ve rūy-ı zemįni lālezār
ķıldı. Gūyā cūy-ı ħūn ya Ķızıl ırmaġ ve Ceyĥūn idi ki deryā-yı siyāh [Ş 45a]
cānibine revāne oldı. [H 53b] Egerçi [A 46a] Ǿasker-i pādişāh leşker-i Ǿadū-yı
bed-ħˇāhuñ nıśfı miķdārı ancaķ var idi; ammā her biri kār-güźār u bahādır ve
yarar idi. Pelengį geyimlerle her biri bir şįr-i ner ve nehengį kecimlerle birer
yedi başlu ejder, sįnelerini sehm-i Ǿadūya hedef idüp ve ķarşu çıķup oķ atımı
yerde ķondılar.
Çemene ķondı śanasın irişüp çend bahār
Çetrler her biri çadır çiçegidür ey yār
Neŝr: Ol gice Ǿadū nįzesine ŧayanup ve Ǿaskerinüñ keŝretine ve ķuvvet ü ķudretine inanup ħaber-i 2 ا אك و ا ورdan bį-ħaber ü ġāfil mest-i bāde-i ġurūr u lāyaǾķıl yatdı. Ahālį rumūz dimişlerdür, lafž-ı pādişāhda aña remz ü işaret vardur
ki3 her pādişāhuñ ki başında bād-ı4 ġurūr u naħvet eser anuñ ĥāśılı āħir-i kār
āh-ı5 nedāmetdür.
MıśrāǾ:

6

ا אك وا

ا

[ א אP 51b]

Neŝr: ǾAsker-i İslām ŧāǾate ve Ħudā-yı bį-niyāza tażarruǾa ve Ǿibādete meşġūl
oldılar. Ertesi -ki rūz-ı rezmdür- śabāĥ oldı.
Nažm:

1
2
3
4
5
6
7

Śubĥ-ı śādıķ tā ki7 parlatdı ķılıc yalmanını
Çekdi başına felek çarħuñ ķızıl ķalķanını

Bu beyit Azmî’ye aittir. (Bk. Ceyhan, On Altıncı Asır Osmanlı Âlimlerinden Azmî Pîr Mehmed Bey ve Divanı, s. 112.)
“Gururdan sakın.”
ki A, P: -H, Ş
bād-ı A, P, H: -Ş.
āh-ı P, H: -A, Ş.
“Ey azimet sahibi, ruhsatlardan sakın.”
tā ki P, Ş: çünki A, H.
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Neŝr: ǾAsker-i Ǿadū ki gömgök demüre ġarķ olmışdı, deryā-yı siyāh gibi çalķanup ĥarekete geldi ve ol leşker-i enbūhuñ kūh-ı pür-şükūh gibi sįneleri güm
güm ötüp yerinden ķopdu. Er üni ve at śahįli ve kūsuñ nefįri ve surnānuñ
śafįri Ǿāleme zelzele vü velvele bıraķdı. [H 54a] Bu yañadan daħi şehriyār-ı
kāmkār seyf-i DuǾā-yı Seyfį miyān-ı zebānına bend ve tevekküli siper ve rıżāyı
zırh ve Ǿazm-i dürüsti rehber ķıldı. [Ş 45b] Āfitābvār bir Düldül-i şįr-girdāra
süvār olup [A 46b] himmet semendini sürdi. Altun başlu sancaķlarını -ki gūyā
nihāl-i gülde birer ġoncadur ve bayraķları gül yapraġıdur- çözdi ve alaylarını
düzdi ve śaflarını dizdi.
Nažm:

Müje ħaylin dizer ol ġamze-i fettān śaf śaf
Gūyiyā cenge ŧurur nįze-güźārān śaf śaf1

Neŝr: Kevkebe-i şāhį ve debdebe-i kūs-ı şehenşāhįden gūş-ı felege ġulġule2 ve
simāk ü semege zelzele düşdi ve śavlet ü heybet-i şehriyārįden ŧōp-ı āhenįnüñ
yüregi ķopdı aġzına geldi ve āvāze-i 3﴾﴿و ِا َّن ُ ْ َ َא َ ُ ا ْ َא ِ َن
َ ķımme-i ķubbe-i
ُ
ُ
gerdūna peyveste oldı ve Ǿaskerine eyitdi:
Nažm:

אر אز
4

او

را
א م او

א אر
ا

Neŝr: Hemān Ǿavn-i İlāhį penāh idinüp Ǿazmiñüzi dürüst ve Ǿazįmetiñüzi ħāliś
eyleñ, Ǿadūnuñ ķaŧarāt-ı deryā ve rimāl-i śaĥra [P 52a] gibi mümteniǾü’l-Ǿaddi ve’l-iĥśā olmasından ġam yimeñ. Serçenüñ alayına bir Ǿuķāb ve ķoyunuñ
sürisine bir ķaśśāb yeter. 5 א ا ار כ ة ا
diyüp her kese bışķa bışķa6
istimāletler virüp ħuśūśā ŧōp-ı ķalǾa-kūba bir ot virdiler ki meydāna evvel atılan
ol oldı. Ve [H 54b] ŧōp u tüfeng-i ejder-girdār u āteş-bārla Ǿarśa-i kārzār sımsıķı
ve ŧopŧolu olmışdı. Ŝevr-i zemįnüñ boynuzı ķızmışdı. 7﴾אت َو َر ْ ٌ َو َ ق
ٌ َ ُ ُ ِ ۪ ﴿ anْ
ِ
۪
dan bir āyet 8﴾ ٍ ّ ۪ ِ ْ ِ אر ٍة
َ َ ِ ْ ِ ْ َ ﴿ ve gūyā andan kināyetdür. Ve tüfeng bir
çaķım od olup Ǿadūnuñ üstüne sürüp fındıķ śaçdı, vālāya depüp śoķaķlar açdı
ve sihām-ı zenbūrek çarħ oķı gibi atılup [A 47a] [Ş 46a] Ǿadūnuñ başına aru
gibi üşdi ve tįr-i bārānı Ǿadū üzerine nevāzil-i ķażā vü ķader gibi şöyle yaġdur1
2
3
4
5
6
7
8

Bu beyit Bâkî’ye aittir (Bk. Küçük, age., s. 241).
ġulġule A, P, Ş: velvele H.
“Bizim ordumuz şüphesiz üstün gelecektir.” Saffât, 37/173.
“Biz her işimizi bütün işleri yola koyan Allah’a bırakırız; artık onun kereminden bize ne nasip olursa.”
“Kasap için koyunun çokluğu önemli değildir.”
diyüp her kese bışķa bışķa A, P: Ǿaskere H, Ş.
“... içinde yoğun karanlıklar, gürültü ve şimşek bulunan yağmur... ” Bakara, 2/19.
“O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.” Fîl, 105/4.

Enîsü’l-Ârifîn

dılar ki her kişi ĥayātından el yuyup 1﴾﴿واَ ْ َ َא َ َ ِ َ َ ا َ َ ٓ َאء
āyetine mažhar
ْ ْ
ً
ْ َ
düşdi. Ħūn-ı Ǿadūya dil-teşneliklerinden nįzeler birer ķarış dillerini çıķardı ve
şöyle śıķladılar ki burunlarından ķan aķardı. Đarb ü ĥarbüñ tef ü tābından
tābe-i felekde seĥāb mānend-i sįm-āb u Ǿayn-ı āfitāb miŝāl-i laǾl-i müźāb görinürdi ve külüng-i tįz-minķār ü mār-girdārla cebe śatmaķ niçe olur gör, diyüp
düşmenüñ depesini deldiler2 mey gibi cūş u ħurūş idüp delüķanlularuñ şecāǾat
ŧamarları depreşüp ve ķılıç [P 52b] ķılıca olup iki deryā gibi leşker biri birine
bulaşdı ve elleşdi. Gūyā ŧaġ ŧaġa ŧoķuşdı, cemįǾ-i āleme daġdaġa düşdi.
ŞiǾr:

İki deryā-miŝāl iki leşker
Rū-be-rū oldı baġlayup śaflar

[H 55a]
Ara yerde çü ķalmadı mābeyn
Oldı ol deşt mecmaǾu’l-baĥreyn
Bād-ı fitneyle ol iki deryā
Cūş idüp başdan aşdı mevc-i belā
Ol iki baĥrüñ ıżŧırābından
Āteş-i tįġuñ iltihābından
ŞuǾle çekdi muħāśamet odı
Göge çıķdı muħālefet dūdı
Fitne ile ŧolup zemįn ü zamān
Ġaybet itdi aradan emn ü emān
Ortadan çıķdı āştį vü felāĥ
Başını aldı ķaçdı śulĥ u śalāĥ
Pür olup tįġ-ı kįn ile Ǿālem
Śanki olmışdı ħāne-i mātem
[A 47b]
Baĥr-i āfet o ceng şāhı idi
Tįġlar3 anda mār u māhi idi
[Ş 46b]

1
2
3

“Onların üzerlerine müthiş bir yağmur indirdik.” Neml, 27/58.
deldiler A, P, Ş: -H.
Tįġlar P, H, Ş: Tįr ü tįġ A.
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Śaf-şikenler sökerdi alayı
Śan yarardı neheng deryāyı
Neŝr: Yılan dili ķılıçlarla Ǿadūnuñ baġrını delüp tįġ-ı ābdārla ocaġına śular
ķoydılar. Her şemşįr āyet-i 1﴾ ٌ ۪ َ ﴿و َا ْ َ ْ َא ا ْ َ ۪ َ ۪ ِ َ ْ ٌس
َ maǾnāsını tefsįr eyledi.

Nažm:

Bir neberd oldı ki hergiz rūzgār-ı zūrkār
Görmemişdi Ǿālem içre aña beñzer kārzār
ǾĀlemi yaķmış idi āteş-i tįġ
Ķaplamışdı cihānı gerd çü mįġ
Gerd-i meydān irişdi gerdūna
Ħūn-ı merdüm ķarışdı Ceyĥūna [P 53a]

Neŝr: Āħir Ǿazm-i dürüst ve tevekküli berekātıyla ﴿כ ِ ْ ِ َئ ٍ َ ۪ َ ٍ َ َ ْ ِ َئ ً َכ ۪ ًة ِِא ْذ ِن
َ
َْ
َ
2 ِ
﴾ۜ ّٰ [ اH 55b] nesįm-i fetĥ ü žafer pādişāh-ı Ǿadālet-penāh3 cānibinden esüp
Ǿadūya göz açdurmayup cemiǾiyyetlerini tūde-i ħākister gibi ħākle yeksān ve
perįşān-ı rūzgār ve perçem-i ŧuġ-ı nuśret-fürūġunuñ her tārı dįde-i aǾdāya mār
görinüp4 Ǿaskeri şikest ü tārmār ve livāǿ-yı refįǾü’l-ķadri pest ve benefşevār nigū-nisār5 oldı ve süyūf-ı mühennede vü śufūf-ı mücennede Ǿarśa-i ﴿واَ ْ َ َل ُ ُ ًدا
َ
6
﴾ َ َ ْو َ אden irişüp;
َ ْ
MıśrāǾ:

ون

7

آ

زا כ

א

Neŝr: Nidā-yı 8 ﴾ ﴿ َا َ ٓ ِا َّن ِ ْ َب ا ّٰ ِ ُ ا ْ ُ ْ ِ ُ َنile ol cünd-i şeyŧānuñ Ǿazāǿimini fesħ
ُ
10
ve siĥrlerini bāŧıl eylediler ve sicill-i baĥtlarına 9﴾ َ ۪אح ا ْ ُ ْ َ ر
ُ َ َ  ﴿ َ َ ٓ َאءŝebt olındı
ve Ǿarśa-i Ǿālem 11﴾ َ ۪ َ  ﴿ َ ُ ِ َ َدا ِ ا ْ َ ْ ِم ا َّ ۪ َ َ َ ُ اۜ َوا ْ َ ْ ُ ِّٰ َر ِّب ا ْ َ אśadāsıyla ŧoldı.
ُ
ا

Nažm:

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ا صوأ
وأ ا אص و أ ا

“Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet... ” Hadîd, 57/25.
“Allah’ın izniyle büyük bir topluluğa galip gelen nice küçük topluluklar vardır.” Bakara, 2/249.
pādişāh-ı Ǿadālet-penāh P: pādişāh A, H, Ş.
görinüp A, H, Ş: görilüp P.
ve livāǿ-yı refįǾi’l-ķadri pest ve benefşe-vār nigū-nisār P, H, Ş: -A.
“ ... Sizin görmediğiniz ordular (melekler) indirdi...” Tevbe, 9/26.
“Hak Teâlâ ordusu onaylamak için gaybdan çıkıverdi.”
“... üstün gelecek olanlar şüphesiz Allah’ın tarafını tutanlardır.” Haşr, 59/22.
“O uyarılmış olanların sabahı ne kötü olur.” Saffât, 37/177.
olındı A, P: oldı H, Ş.
“Böylece zulmeden o toplumun kökü kesildi. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.” En‘âm, 6/45.
“Kurtuluş nerede, kaçış yeri nerede; nerede kurtulunulacak yer, nerede yerleşilecek yer.”

Enîsü’l-Ârifîn

fi’l-ĥāl 1 ر
א أ
sırrı žāhir oldı ve herkes [A 48a] başları kesilüp
ķurtulmaġı2 [Ş 47a] niǾmet ve hezįmeti ġanįmet bildi.
Nažm:
3

آ

از ق ا אل آ
دا
אب ض را

ا

Neŝr: Ve ol ķavm-i müdbirįn ü ŧāǿife-i müstekbirįnüñ kimi hedef-i tįr-i cānşikār ve kimi Ǿalef-i şemşįr-i āteş-bār ve serdārları ser-cümle-i ħāksār ve fermān-ber-dārları ber-dār oldı ve pādişāhlarını meydān-ı siyāsete ħˇār u zār getirüp eyitdiler: [H 56a] [P 53b]
ŞiǾr:

Ecelüñ yoķ emānı kim bir dem4
Ķoyasın bu rikāba iki ķadem
Ķademeynüñ ecel rikābına baś
Oķ atıldı emel kemānını yaś
Çek Ǿinānı ķamu Ǿamellerden
Fāriġ ol ġuśśa vü emellerden

Neŝr: Ve miskįni ŧuǾme-i zāġ-ı şemşįr-i kįn idüp başın bedeninden cüdā eylediler.
Nažm:

Rūzgāruñ bu kārıdur ezelį
Bį-ser eyler kime śunarsa eli
Kime kim vire bir piyāle şerāb
Tįz içürür çanaķ çanaķ tįzāb
Göñlin anuñ ki bir dem eyleye şād
Yüz dem itdürür aña biñ feryād
Mār-ı pįçįdedür felek yedi ķat
Dāǿim ola mı ĥayye içre ĥayāt

Ĥikāyet:5 Mülūk-i sālifeden bir śāĥib-i saǾādet ittifāķ gil ekl itmegi Ǿādet idindi.
Ĥükemā-yı Ǿaśrį vü eŧibbāǿ-yı mıśrį mażarratını iǾlām ve defǾ ü menǾinde cidd ü
ihtimām eylediler. Ne nuśĥ ü tedbįrleri cāygįr ve ne marażı Ǿilāc-pežįr oldı.
1
2
3
4
5

“Kendini kurtaran kârdadır. (Gemisini kurtaran kaptandır.)” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Arapça ve Farsça
Asıllı Vecizeler Sözlüğü, s. 661.)
başları kesilüp ķurtulmaġı A, P: başın alup ķaçmaġı H, Ş.
“Niyetlenip azmeden sahabilerin siyah gecesi sona erip, onların zafer sabahı doğudan çıkıverdi.”
Ecelüñ yoķ emānı kim bir dem A, H, Ş: Ecelüñ kim emānı yoķ bir dem P.
Ĥikāyet A, P, H: Neŝr Ş.
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Nāgāh [A 48b] evliyāǿu’llāhdan bir śāĥib-i kerāmāt -ki ŧanŧana-i kerāmātı eŧrāf-ı
Ǿāleme münteşir idi1 ve debdebe-i maķāmātı eknāf-ı ǾArab ü ǾAcem’de müştehir
idi-2 ulü’l-emri ziyāret niyyetine gelür, görse ki ġāyet zār3 ü nizār ve ten-i tābnāki Ǿuķde-i nātüvānįye [Ş 47b] giriftār ve çehre-i erġuvānįsi zaǾferānį olmış ve
verd-i ruħsār-ı tābdārı pejmürde olup [H 56b] śolmış. Şeyħ śūret-i ĥāli istifsār
eyler.4 Pādişāh mā-vaķaǾı söyleyüp gil yemekden gile eyler5 [P 54a] ve dir ki:
“Gil yemekden pāy-ı ĥayret der-gil ve dest-i ĥasret ber-dildür. Feylesofān-ı
cihān ve eŧibbāǿ-i zamān Ǿilācında Ǿāciz ķalmışlardur. Ol deñlü ki yememege
Ǿazm ü ķaśd ve cidd ü cehd iderin fāǿide itmez.”
Şeyħ-i kerāmet-şiǾār mübārek nefesleriyle buyurdular ki: “Pādişāh olasın
aġzuña göz göre gil almaķ ve rūy-ı āfitābı gil-endūd ķılmaķ lāyıķ mıdur?”
6
אت ا ك
 اSulŧān bu sözden ġāyet müteǿeŝŝir olup ġayret-i cihānbānį vü ĥamiyyet-i sulŧānį muķteżāsınca Ǿazm eyledi ki min baǾd gil yemeye ve
ol Ǿazįmet bereketiyle ol varŧadan kendüyi ħalāś eyledi.
א
د را

Nažm:
7

א
8

م در

א
دد אن
د ره

م

אن

ل
אم و

Neŝr: Erbāb-ı Ǿuķūl dimişlerdür: “Ĥaķķ-ı ĥaķįķ-ı bi’l-ķabūl oldur ki ol kimsenüñ ki ŧāliǾi nā-müsāǿid ve kevkeb-i iķbāli ĥareketde süst ola, ne saǾy-i cemįl
fāǿide ider ne Ǿazm-i dürüst.” Nitekim miĥnet ħumħānesinüñ sebū-keşi ve
maĥabbet peymānesinüñ cürǾa-çeşi,
Nažm:9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fenā meyħānesinüñ ehl-i bezmi
Reh-i10 kūy-ı belā pāyānı ǾAzmį

idi P: -A, H, Ş.
idi A, Ş: -P, Ş.
zār A, P, Ş: żaǾįf H.
eyler A, P: -H, Ş.
eyler A, P: -H, Ş.
“Büyük padişahların kudreti nerede... ”
“Azim ve niyet atını ne tarafa yönlendirirsen yönlendir; sadece azim ve niyet atının urganını tereddüt ve
şüphe ile tutma.”
“Azmedip çabalamak yoksa hiç kimse istediği ve arzu ettiği sonuca ulaşamaz.”
Nažm Ş: -H. Bu beyit A ve P’de yok.
Reh-i Ş: Ser-i H.

Enîsü’l-Ârifîn

efķar u aĥķar ǾAzmį-i kemter1 hicrāndan şikāyet śūretinde kendünüñ zülf-i yār
gibi ĥāl-i perįşān-meǿālini ĥikāyet idüp dir: [A 49a] [H 57a]
ǾAzmį diyār-ı vaśluña Ǿazm itse cā-be-cā
Baġlar yolını Ǿasker-i2 hicrān bölük bölük3 [Ş 48a]
Bāb-ı Sįzdehüm: Der-Cidd ü Cehd
[P 54b] Cidd, taĥśįl-i meŧālib içün zemįn-i dile saǾy toħmın ekmekdür ve
cehd, iktisāb-ı meǿārib ü maķāśıdda taǾb u zaĥmet çekmekdür ve bu ħaślet tābiǾ-i Ǿulüvv-i himmetdür. Her çend ki ŧaleb-i meŧālibde himmet Ǿālį vü bülend
olur, fāǿidesi daħi bį-ĥadd ve cidd ü cehdi sūdmend olur.
Merdān-ı meydān-ı ŧalebe lāzımdur ki maŧlabını cüst ü cūyda ser-i bį-sāmānını çevgān-ı himmete gūy idüp himmet-semendini süre ve beyābān-ı KaǾbe-i
maķśūdda ħār-ı muġaylān-ı meşaķķatüñ4 ħārħārına taĥammül idüp ŝābit-ķadem ŧura. Zįrā ki5 ĥāli ikiden ħālį degüldür. Eger bi-cehd dāmen-i maŧlūb6
ele gelürse fehve’l-murād ve’l-maŧlūb, eger ĥicāb-ı tevaķķuf u taǾvįķde ķalursa
Ǿuķalā ķatında yine erbāb-ı Ǿulüvv-i himmetden maĥsūbdur, bārį erbāb-ı izǾān
u ķabūl yanında Ǿöźri maķbūl olur.
Nažm:
7

ا א ز
رא ا
א

ر

در
ور א

Ĥikāyet: Bir Ĥicāzį pervāzı şikārın gözleyürek8 bir kūh-ı pür-şükūhuñ dāmenine nergis-i yār gibi9 süzülüp iner ki ġāyet rifǾat ü menāǾatinden tįr-i şuǾāǾ-ı
baśarı kemān-ı kemerine çıķınca çoķ zaĥmet çeker ve dįdebān-ı vehm gūşe-i
bām-ı rifǾatine nerdübān-ı ħayāl ile çıķar. [H 57b]
Nažm:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Başı üsti serābistān-ı ervāĥ
Ayaġı altı gūristān-ı10 eşbāĥ

efķar u aĥķar ǾAzmį-i kemter A, P: -H, Ş.
Ǿasker-i P, Ş: leşker-i A, H.
Bu beyit Azmî’ye aittir. (Bk. Ceyhan, On Altıncı Asır Osmanlı Âlimlerinden Azmî Pîr Mehmed Bey ve Divanı, s. 112.)
ħār-ı muġaylān-ı meşaķķatüñ P: ħār-ı meşaķķatüñ A, H, Ş.
ki P: -A, H, Ş.
maŧlūb P, Ş: maķśūd A, H.
“İstediğim amaç uğruna çabalarım, elde edersem benim şanslılığımdır; eğer istediğim amaca ulaşamazsam
da benim eksikliğimdir, büyükler böyle bir bakış açısını beğenirler.”
gözleyürek A, P, Ş: gözleyüp H.
nergis yār gibi P, H: -A, Ş.
gūristān-ı A, H: menzil-gāh-ı P, Ş.
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1

אن

אی

ه ازش

Neŝr: Nāgāh görse ki2 bir mūr-ı żaǾįf dāne ŧaşır gibi rįze-i ħāki dāmen-i kūhdan
źerre źerre [P 55a] götürüp gider [A 49b] ve śaĥrānuñ bir cānibine döker.
Ĥicāzį bu ĥāletden taǾaccüb idüp dir: [Ş 48b] “Ey mūr-ı żaǾif ü naĥįf, bu rįze-i
ħāki ki cānuñ dişiñe alup ŧaşıyup dökersin ħāŧıruña ġubār gelmesün3 ve śormaķ
Ǿayb olmasun bu cidd ü cehdden murāduñ nedür, neylemek istersin?” Mūr
ŝenā dehānını açup eyitdi:
د

ŞiǾr:

4

ان
ح ی
ان
ح ان د
אده ام ی

Neŝr: Benüm ser-güzeştüm ķıśśa-i Hārūt ve Mārūt’dan efzūndur ve ĥikāyet-i
Ŧālūt ve Cālūt’dan5 uzundur.
Nažm:

Mürekkeb olsa deryālar yazılmaz eşkimüñ vaśfı
Benüm iki gözüm ķābil degüldür şerĥe deryādur

Neŝr: Ammā icmālini ħāk-i pāyüñe Ǿarż ideyin ebnā-yı cinsimüzden birine nāgāh göñül belāsına uġrayup taǾaşşuķ eyledüm ve cān u dilden viśāline rāġıb ve
muśāĥabetine ŧālib oldum.
ŞiǾr:

א و زاری د
اری د
دل

6

و

از

دل در
آ אن ر

Ol Süleymān-vaķt ü biz mūruz
Dilden ancaķ duǾāya meǿmūruz
Neŝr: Bir gün buyurdı ki: “ Eger benüm metāǾ-ı vaśluma naķd-i cānla ħırįdār
iseñ7 ve Ǿāşıķ-ı dįdār iseñ [H 58a] ya heźār yūsufį dįnār-ı beźl ya yolumdan bu
ŧaġı kesüp bir yire daħi naķl eylemek gereksin. Ser-i fikreti keşef-vār gįrįbān-ı
ĥayrete çeküp mülāĥaža eyledüm, gördüm sebeb-i taĥśįl-i māl ü menāl ya ĥüsn
1
2
3
4
5
6
7

“Kimse gönül gözünden başka hiçbir şekilde onun zirvesini görememiştir; kimse hayal ve zan ayağından
başka hiçbir türlü onun alçaklığına inememiştir.”
ki A, Ş: -P, H.
gelmesün A, P, Ş: yörenmesün H.
“Sana ayrılık derdimi anlatamıyorum; öyle anlatılmayacak bir derde düşmüşüm ki sana bile bahsedemiyorum.”
ĥikāyet-i Ŧālūt ve Cālūt’dan H: Ŧālūt ve Cālūt’dan A, Ş: Ŧālūt ve Cālūt ĥikāyesinden P.
“Gönül ki onun aşkından ağlama ve sızlamadan başka bir şey yapmıyordu, o benim elimden öyle bir gitti
ki aklım hayalim bu gidişi almıyor.”
iseñ A, H, Ş: -P.
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ü cemāl veyā fażl ü kemāl ya irŝ ile intiķāl ya bir ĥirfete ve śanǾata iştiġāl ya def
gibi yüz ķızdurup [P 55b] ellerden cerr ü suǿāldür. Bu meźkūrdan bu żaǾįfe el
viren ancaķ suǿāl ve andan1ġayrısı muĥāldür.
אل

ŞiǾr: [A 50a]

ا
2

اه

[Ş 49a]
אه

אل

ا

ی

3

ا
د
ان

ا

ا

را
ر אدا

Neŝr: Pes4 nāçār taĥśįl-i māl muĥāl olıcaķ bį-iħtiyār ŧaġ kesmeyi iħtiyār eyledüm ve kemer-i cidd ü cehdi miyān-ı himmete baġladum. Ĥālā ŧaş yaśdanup
ŧopraķ döşenüp tįşe-i saǾyümle bu ŧaġı kesmek ve Ǿuhde-i Ǿahidden ħurūc itmek
endįşesindeyin.”
ŞiǾr:5
6

د

د

ون آ
ا
אن ی ون آ

ۀ

از
از

Neŝr: Ĥicāzį eyitdi: “Ey żaǾįfü’l-bünye vü ĥaķįrü’l-heyǿe, naķl-i tilāl ü cibāl
bir kār-ı düşvār u nā-hencārdur. Senüñ benüm gibi ķuşuñ kārı degüldür.
7
ر אل
אل כ
ا در
MıśrāǾ:

Çūb-ı nerm āhen işin işlemez

Neŝr: Ve her kişi her işüñ Ǿuhdesinden gelmez.
MıśrāǾ:

Her işüñ ehli olur mā-ĥaśal ey yār ehli8

Neŝr: Bu kemān ki9 sen atmışsın, senüñ ārzūñla [H 58b] müyesser ve bu
kemān senüñ ķuvvet-i bāzuñla çekilmek mutaśavver degüldür.
ŞiǾr:
10

ز אزوی
زور אن
כ وی ا ون ز ازوی

Neŝr: Ĥaddüñi bil ki dimişlerdür:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

andan A, H: -P, Ş.
“Dağların tepelerinden taş taşımak benim için insanların minnetini çekmekten daha iyidir.”
“Bir sürmeyle başkasının borcu altına girersem, o sürme ile gözünü boyayanın gözü kör olsun.”
Pes H: -A, P, Ş.
ŞiǾr A, P: Nažm Ş: -H.
“Bir erkek verdiği sözün üstesinden gelirse; o kişi hayal edebileceğin her şeyin üstesinden gelebilir.”
“Allah söyleyenden razı olsun; her işin ehli olanı vardır.”
Her işüñ ehli olur mā-ĥaśal ey yār ehli A, H, Ş: Mā-ĥaśal her işüñ ehli olur ey yār ehli P.
Bu kemān ki A, P, Ş: Ve her kişi ki H.
“Yayın gücü senin kolunun gücünden fazladır; onun taşı senin terazinin tartabileceğinden daha ağırdır.”
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MıśrāǾ:
Neŝr: 1

Ķarıncanuñ ķanadıdur zevāli
א

א

ك

 اذا أراد اMūr eyitdi:
א
א ها

ŞiǾr:
2

ء ان
ان

ا

و

Neŝr: Ben bu kāra Ǿazmi cezm itmişümdür ve [P 56a] ķadem-i cidd ü cehdle
bu ŧarįķa gitmişümdür. Eger başa çıķarursam fehve’l-murād ve’l-me’mūl biĥükm-i 3ر ور
 اǾöźrimüz bārį maķbūl olur.”
Meŝnevį:
4

[A 50b]

آرم א
ِ ِْ ْ ِ
﴾ ٰ َ אن ِا َّ َ א
َ
َ َْ﴿
آ

دا
و ا وه א م

ف

[Ş 49b]

5

دا
از

אری אم
از
ور
دران ور א و ا م

6

ز ه دوز
اق אك ه ا

7

ها

8

אك

ر א

א

دا

ور א
ای א آرزو

Neŝr: Ve cidd ü cehd, aħlāķ-ı şehriyārān-ı kāmkārān ve saǾy ü gūşiş ħıśāl-i
selāŧįn-i nām-dārāndandur. Ekābir-i ĥükemā dimişlerdür: “Rencsiz gence irilmez ve cānı cāy-ı ħaŧara atmayan düşmene žafer bulmaz.”
ŞiǾr:

כ
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

כ

אم

ا א

اص ا ا
در

“Allah bir karıncayı helak etmek istediğinde onda iki kanat bitirir.”
“Kişinin kendisine faydası olacak şeye çalışması gerekir, zaman ona yardım edecek değildir.”
“Memur mazurdur.”
“Ben elimden geldiğince çalışıp çabalarım; insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.” Burada
âyetten iktibas vardır. Necm, 53/39.
“Eğer ki istediğim amaca ulaşırsam, bütün gamlarım ve kederlerimden kurtulmuş olacağım.”
“Eğer benim tarafımdan bir iş bitirilmemiş olsa, o işte sadece benim eksikliğim vardır, bu kadar.”
“Bu olaydan sonra yaşasak; ayrılıktan paramparça olan eteği dikeriz.”
“Burada kalamazsak bizim özrümüzü kabul et; hayatımızda isteyip de ulaşamadığımız birçok hayal ve
arzumuz gibi bu da toprağa gömülsün.”
“Dalgıç denize dalışında balinayı kendisine amaç seçerse, balinaya odaklanmaktan asla değerli inciyi fark
edemeyecektir.”
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[H 59a] Neŝr: Ki renc, sermāye-i taĥśįl-i genc ü rāĥat ve cidd ü cehd vesįle-i
devlet ü saǾādetdür. Cihānda belāsız bal ve mārsız māl müyesser ve gül-i bį-ħār
ve mül-i bį-ħumār mutaśavver degüldür.
1

א ش
אم

ر
ر
אق د و ر
ن

2

م

اری

א

א و אل دو
אل
ر
אر
ی א ار

3

אری
אری

4

اغ

ا
در

را
راز

Eger olmasa kim eylerdi zārį
Gülüñ ħārı vü her ħamruñ ħumārı [P 56b]
Neŝr: Şübhe yoķdur ki bāġ-ı Ǿālemde elem-i ħumār-ı bāde ĥažž-ı keyfiyyet ve
keyfiyyet-i ĥažžından5 niçe mertebe ziyādedür. Nitekim bu fāriġ-bāl ve rūşen-dil ve pāk-żamįr śudāǾ-ı ħumār-ı ħamr selvet ü Ǿizzet-i dünyādan dil-gįr
olup dimişdür:
ب

ŞiǾr: [A 51a]
6

אر

ا ر

ز אم د

ن

د

Ĥikāyet: Ferįdūn-ı gerdūn-fer -ki [Ş 50a] mebādį-i eyyām-ı salŧanatda
reyāĥįn-i devleti riyāż-ı saǾādetde henüz şüküfte vü ħandān ve reyāĥ-ı şādmānįsi7 mehebb-i kāmrānįden hemāñ8 ki vezān olmış idi- żamįr-i münįrine Ǿarśa-i
şehsüvārįde semend-i himmet-bülendine meydān göstermek ve baǾż-ı mü1
2
3
4
5
6
7
8

“Nerede bir ay yüzlü varsa ona bakan bir rakibi de vardır; ayın güzelliği değişkendir, güneşin de güzelliği
sonsuz değildir.”
“Burada biri bir dosta kavuşmaya niyetlenirse, rakibin çıkardığı engellerden dosta selam verme mecali bile
bulamayabilir.”
“Evet, bu bağda dikensiz gül kimse bulamadı; Hz. Peygamber’e layık kandil, Ebu Leheb’in kıvılcımıyla
tutuşur.”
“Her gülün kolunda bir dikeni vardır, içtiğin her şarabın ardından bir mahmurluk söz konusudur.”
keyfiyyet-i ĥažžından A, P, H: ĥažžından Ş.
“Sarhoş olmak için bu dünyadaki kadehlerden bir daha şarap içmem; şarabın verdiği o keyif ve güzellik,
şaraptan sonraki mahmurluk ve sersemliğe değmez.”
reyāĥ-i şādmānįsi A, H, Ş: reyāĥįn-i şādmānįsi P.
hemāñ A, H, Ş: -P.
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teġallibenüñ dest-i taśarrufında olan memāliküñ tesħįri içün [H 59b] tedbįr
itmek endįşesi düşdi.
و

Nažm:

א

1

ان

ا

ز

אف
אن

Neŝr: Bu emri vezįrān, müşįrān, müşāvirān ile müşāvere eyledi.
ŞiǾr:

Her kimüñ Ǿaķl-ı pāk ü dānişi var
Eylemez meşveretsiz ol bir kār

Neŝr: BaǾż-ı vüzerā eyitdiler: “Ey şāh-ı gerdūn-iķtidār, ĥavza-i ĥükūmetüñde
olan memālik bį-ĥadd ü bį-şümār ve serāy-ı Ǿāmireñde ħazāǿin ü defāǿin bį-nihāye vü bisyār, bį-żarūret ġubār-ı fitneyi ķaldurmaķ ve āteş-i teşvįri bi’l-külliyye2
yaluñlandurmaķ śavb-ı śavābdan dūr ve kār-ı Ǿuķalādan mehcūrdur ve erbāb-ı
Ǿaķl ü temyįz mümkin olduķça cengden perhįz idegelmişdür. Zįrā naķd-i ĥayāt
-ki sermāye-i bāzār-ı kārzārdur- bir metaǾdur [P 57a] ki çārsū-yı rūzgārda bir
daħi miŝli bulınmaz ve şerāb-ı şemşįr-i ābdār bir şerbet-i nāħōş-güvārdur ki
bedel-i mā-yeteĥallel vāķiǾolmaz.” Ferįdūn-ı ferruħ-fer eyitdi: “Mücerred ekl ü
şürble ķanāǾat ķılmaķ3 ŧıbāǾ-ı bahāǿim-i ser-efgende muķteżāsıdur. Ve bir bucaķda oturup ķalmaķ Ǿacāǿiz ü emāndenüñ denāǿet-i himmetinüñ iķtiżāsıdur.
Şįr-i ġābe-i veġā merākib-i mehālike irtikābdan ġam çekmez ve merd-i şücāǾ
ĥuśūl-i āmālde rükūb-ı ehvālden endįşe itmez.”4 [Ş 50b] [A 51b]
Nažm:
وردی

دی

5

אن

د א
از אن و

دی
دی ز א
آزاد
ی دردی
زن

6

7

1
2
3
4
5
6
7

אن א

א

ار

“Nefsin miktarı az olabilir ama bu dünyayı kılıcıyla alabilen kişi yüksek bir istek ve iradeye sahip olan
kişidir.”
bi’l-külliyye H: -A, P, Ş.
ķılmaķ H, Ş: -A, P.
itmez H: yemez A, P, Ş.
Bu beyit P, H ve Ş’de yok. “Mert dediğin yüksek iradeli ve istekli olmalı; bu dünyadaki can ve kıyafetlerden
(dünyevî değerlerden) vazgeçip gam yemelidir.”
Bu beyit P, H ve Ş’de yok. “Bu dünyada özgür iradeli bir birey, ney çalmakla meşgul ve başka dünyevî her
şeyden bağımsız ve dertsiz biridir.”
“Her kim ki bu dünyayı korumak isterse yani bu dünyanın padişahı olmak isterse, o kişi saltanatı elde
etmeye girişmelidir.”

Enîsü’l-Ârifîn

[H 60a]
א آ א
אن א

1

ا

از

Neŝr: Bir pādişāh-ı saǾādet-mend ferzend-i ercümendine vaśiyyetinde dimişdür: “Ey püser ü ey cān-ı peder, bil ve āgāh ol ki Ĥażret-i Ĥaķ Ǿazzet kelimetuhū Ǿizzeti ħalķ eyledi, şiddet ü meşaķkati aña ķarįn ve meźelleti yaratdı. Ārām
ü rāĥatı aña rehįn ķıldı. Pes mülūk-i şāh-rāh-ı Ǿizzete ve ŧarįķ-ı meşaķķate sülūk
ü Ǿubūr ve reǾāyā vü berāyā emn ü ferāġatle2 künc-i mezelletde ĥużūr itmişlerdür.3 Meliküñ ĥažžı ĥıfż-ı memleketle Ǿizzetdür ve raǾiyyetüñ naśįbi āsāyişle
źilletdür ve Ǿādet-i Bārį Ǿazze ismuhū bunuñ üzerine cārįdür ki Ǿizzet ü rāĥat
biri birine maķrūn olmaķ meŝel-i ŝelc ü nār ve đabb u nūn ictimāǾ-ı żıddeyn ve
cemǾ-i beyne’l-uħteyndür.”4
5

אن

א

ا

ا אا א
كا

Neŝr: Pes pādişāhlıķ sevdāsında olan kimesneye lāzımdur ki tevdįǾ-i āsāyiş idüp
rāĥatı raǾiyyete sipāriş ide. Nitekim bu şiǾr-i ĥikmet-şiǾār bu maǾnāyı işǾār ider:
ŞiǾr:

ǾĀlemüñ źevķ u śafāsını gedā sürer hemįn6
Pādişāh-ı dehr olan7 ancaķ ķurı ġavġa çeker

Neŝr: Şol kimse ki bisāŧ-ı rāĥatda istirāĥat ŧalep idüp ĥāl-i raǾiyyetden iġmāz
ider, ol kimesne zāviye-i ħamūlde münzevį olup Ǿizz-i mülkden iǾrāż ider.
Nažm: [A 52a] ی
8
اه

تد
א د

ا

ت א
אو د

[H 60b]
Ħaŧarlu yoldurur sulŧānlıġ ey şāh
Anı her ķula lāyıķ görmez Allāh
1
2
3
4
5
6
7
8

“Bu dünyada padişahlığı seçen kişi, hiçbir zaman acı ve zorluklardan kurtulamaz.”
ferāġatle A, H, Ş: ferāġla P.
itmişlerdür P, Ş, H: idegelmişdür A.
cemǾ-i beyne’l-uħteyndür A, P, H: beyne’l-uħteyndür Ş.
“Allah sana uzun ömürler versin; süheyl (yıldızı) ile süreyya (yıldızı) nasıl buluşur.”
ǾĀlemüñ źevķ u śafāsını gedā sürer hemįn A: ǾĀlemüñ źevķ u śafāsın bir gedā sürer hemįn P: ǾĀlemüñ źevķ
u śafāsın bir gedā sürer hemāñ Ş: ǾĀlemüñ źevķ u śafāsını gedālardur süren H.
Pādişāh-ı dehr olan A, H, Ş: Pādişāh olan kişi P.
“Padişahlık zevki sana yeter başka bir keyif arama, saltanat bir sermaye olarak elinde varsa başka bir sermaye
arama.”
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Bu yoluñ ol ki çekdi zaĥmetini
Bulur iki cihānuñ leźźetini1

[Ş 51a]

Neŝr: Lā-cerem herkes ki cādde-i cidden cidden cüdā olmaz ve cehd cehde2 irtikāb idüp dāmen-i mücāhedeyi elden ķomaz, Ǿāķıbet merātib-i Ǿāliye ķaŧǾ idüp
pāye-i Ǿizz ü saǾādete ķadem ķor ve sāǾid-i baħtı Ǿulüvv-i himmeti sebebi ile
sivār-ı saǾādetle zįnet bulur. Nitekim dimişlerdür: 3 ا را
را
MıśrāǾ:

ز

4

ا

ا

Neŝr: Her kimse ki serįr-i saǾādetde server olmaķ dileye, ŧaleb-i maǾāliye cehd
itmek gerek ve herkes ki kişver-i siyādetde tācver olmaķ ķaśd eyleye başdan5
ĥużūrı terk idüp kemer-i ictihādı miyān-ı cāna bend itmek gerek.
در אر
ار

Nažm:

و
زد

6

ا
7

آ

אش
دا אن

دل ان

[P 58a]

Neŝr: Ħuśūśā iktisāb-ı kemālāt-ı Ǿilmiyye vü Ǿameliyye ve taĥśįl-i Ǿulūm-ı8 resmiyye vü ismiyyede terk-i nūşiş ü pūşiş ve cidd ü cehd ve saǾy ü gūşiş ġāyet lāzım u mühim idügi bundan maǾlūmdur ki Ǿilmden saǾyi giderseñ yerinde nesne
ķalmaz. [H 61a]
Nažm:

م
9

را
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

אی
אی

אی

ن

ا
دا
ی א

ار او
از

ك

leźźetini P, Ş: rāĥatını A, H.
Der-kenār: Cehd-i evvel meşaķķat ve cehd-i ŝānį ictihād maǾnāsınadur ki beźl-i vüsǾdür. İkisi daħi cimüñ
fetĥiyledür. Ş.
“Benim rahatım elimin yarasıyladır (kendi çalışmamladır).
Nitekim dimişlerdür:
ا را
 راMıśraǾ
ا ز
 اH, Ş: -A, P. “Zahmet çekmeyen kişi, rahata kavuşmadı.”
başdan H: -A, P, Ş.
“Bir işte ciddiyet ve çabayı kendine âdet olarak seç, talep ve istemekten asla vazgeçme.”
“İnsanın gönlü her neye eğilirse, herhangi bir şeyin hayalini kurarsa; bunu bil ki çabalamakla elde
edilebilir.”
Ǿulūm-ı A, P, Ş: umūr-ı H.
“Eğer ki ilimlerin kalıcı olmasını istersen, sürekli onları tekrarlamaya çalış.”
“İlim yolunda çalışıp çabalamaktan bazen başka şeylere zaman kalmaz.”

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: Ve nitekim cidd ü cehdle binā-yı mecd ü Ǿalā müǿeyyed ü mümehhed
ve muǾallā olur. Żıddıyla -ki beŧālet ü kesāletdür- esās-ı saǾādet ü devlet münhedim ü hebā olur. 1 ا כ
أ
ا
Bu maǾnāyı müǿeyyid ü mü2
mehhid bir meŝeldür.
د وی دم ا
אز א از روزی

Nažm:

3

[Ş 51b] [A 52b]
4

و دوم א
אن روزی
אرم

אر
دری

א
م אر و

Ĥikāyet: Āl-i Ŧāhir’den birine suǿāl eylediler5 ki: “Dūdmānıñuzdan zevāl-i eyālet ve ħānedānıñuzdan intiķāl-i devlete bāǾiŝ ü Ǿillet ne olmışdı?” Cevāb virdi
ki:6 “Şarāb-ı revāĥ ve ħˇāb-ı śabāĥ... ”
ŞiǾr:

Giceler Ǿayş ü nūş u źevķ u şerāb
Bāmdādān ĥużūr u rāĥat u ħˇāb
7

اب
اب

آ
رد و א اد

אی دو
אم

Neŝr: Tā dāmen-i Ǿişret-i selāŧįn ħār-ı eźiyyete giriftār olup şedāǿid ü miĥen-i seferi iħtiyār itmeyince ve Ǿavn-i İlāhįyi penāh idinüp Ǿāzim-i rāh ve mücāhid-i fi
sebįli’llāh olmayınca8 raǾiyyet içün gülistān-ı ferāġatde gül-i refāhiyyet açılmaz
ve tā pāy-ı himmet [P 58b] mülūk-i Ǿadl-āyįn bād-peymā-yı beliyyet9 olmayınca, dervįş-i dil-rįşlerüñ ser-i pür-teşvįşi bālįn-i rāĥat u āsāyiş görmez. [H 61b]
ŞiǾr:
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

و

ا

א א ا ر د אر
آ א

“Gayretin peteği tembelliğin balından tatlıdır.”
اכ
ا
ا
Bu maǾnāyı müǿeyyid ü mümehhid bir meŝeldür H, Ş: -A, P.
“Dört şey işin ehline, rızk kapılarını kapatır.”
“Birincisi tembellik, ikincisi cimrilik, üçüncüsü kumar, dördüncüsü de gece gündüz içki içmek...”
eylediler A, H, Ş: itdiler P.
Cevāb virdi ki A, H, Ş: Cevāb-ı śalāĥ virüp dedi ki P.
“Gece boyunca oturup yemek içmekle meşgul olup gündüzleri yatıp uyuyan kişiler, bu dünyada güç ve
devlet binalarını kendi elleriyle yıkarlar.”
ve Ǿavn-i İlāhį penāh idinüp Ǿāzim-i rāh ve mücāhid-i fi sebįli’llāh olmayınca A, P, Ş: -H.
bād-peymā-yı beliyyet A, P: bādiye-peymā-yı beliyyet H, Ş.
“Senin diyarında, sadece kendi rahatı ve kendi mutluluğunu düşünen kişi, hiçbir zaman mutluluk ve rahatın yüzünü göremez.”
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ران
1

ن
د ان

2

אو

را
رع ا

را

ور

را
ر

א

زا
ر

Neŝr: Bende-i Ħudā iki ķısımdur: Bir ķısmı mülūkdür ki anlara eyālet-i memālik ve fermān-fermālık muķarrer. Ve bir ķısmı reǾāyādur ki anlara ħilǾat-i emn ü
ferāġat ve kisvet-i ĥużūr u istirāĥat muķadder olmışdur. Bu iki ĥāl bir maĥalde
ictimāǾ-peźįr olmaķ muĥāldür. Ya rāĥat iħtiyār idüp Ǿinān-ı devleti elden ķomaķ gerek ya hemān Ǿizzet ü devletle ķanāǾat idüp leźźet-i ferāġatden el yumaķ
gerek.
ŞiǾr: [A 53a]
3

ور

אز و
אن دار و
ار ا

4

[ آن او אŞ 52a]
روز אرش در

داد
אد א در
אو د אز از אر

Neŝr: Ĥükemā dimişlerdür: 5 ا
و
 اDāmen-i ciddi dermiyān idüp cādde-i ictihāda gitmek ŧālibi ser-menzil-i maķśūda yitürür ve 6 و و
feĥvāsınca7 beyābān-ı cefāyı ķadem-i vefā ile ķaŧǾ itmek cemāl-i maķśūdı8
nažar-ı müşāhedeye getürür. Zįrā ĥuśūl-i emānį vü āmāl rükūb-i ahvāle menūŧ
ve neyl-i meŧālib ü maķāśıd taĥammül-i metāǾib ü şedāǿide merbūŧdur.
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

آ א

א

ار

[H 62a]

“Madem ki rahat ve zorluk çekmek ikisi de geçicidir; sen başkalarının rahatı için zorluk ve acı çekmeyi seç.”
Bu beyit A ve P’de yok. “Ümit tarlasında senin acı ve zorluk çekmen, kalıcı bir rahat ve huzurun tohumudur.”
“Her kim ki bu dünyadaki rahatlıklar ve nimetlerden vazgeçerse, dünya onu varlıkların serveri yapar.”
“Bağda bitkilerin padişahlığını güle verdiler; çünkü gül o kadar narinliğine rağmen kendine dikenden bir
yatak edinmiştir.”
“Ciddiyet kısmetin vesilesidir.”
“Bir şeyi gerçekten isteyen çalışırsa bulur.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Arapça ve Farsça Asıllı Vecizeler
Sözlüğü, s. 668.)
feĥvāsınca Ş: -A, P, H.
cemāl-i maķśūdı A, P: cemāl-i şāhid-i maķśūdı H, Ş.
“Her kim ki tembellik yapmayı severse, padişahlık makamına uygun değildir.”

Enîsü’l-Ârifîn

Bāb-ı Çehārdehüm: Der-Ŝebāt
[P 59a] Ŝebāt, egerçi bi-ĥükm-i 1
śūretā nebātdur, āmmā ĥaķįķatde bir şecerdür ki müŝmir-i meyāmin ü berekāt ve kām-ı ehl-i meźāķa aĥlā
mine’n-nebātdur.
Nažm:

אت
2

א ا ی از
در ا ار رد از خ א אت

Neŝr: Ĥükemāǿ-i zamān ve feylesofān-ı cihān dimişlerdür: “Her śāĥib-i devlet
ü Ǿizz ü cāh -ki esās-ı3 felek mesās-ı kāħ-ı devletine tįşe-i inhidāmdan żarar yetişmeden ĥaźer eyler- binā-yı kārını ķāǾide-i ŝebāt u vaķār üzerine ider.”
ŞiǾr:
4

אش
אت و ا
א ار د
ا

א

אء אر

Neŝr: Ve her kimse ki bināǿ-i kārını śabr ü ŝebāt üzere urmaz ve esās-ı umūrını
mismār-ı [A 53b] sükūn u vaķārla üstüvār ķılmaz, Ǿavāķıb-ı aĥvāli nedāmete
müfżį ve ħavātįm-i aǾmāli melāleti5 muķtażį olur.
ǾUķalā dimişlerdür: “Merd-i kūhvār [Ş 52b] śābit-ķadem ü ber-ķarār gerekdür ki her bād-ı Ǿāśıfuñ ĥareketinden ve śarśar-ı6 muħālifüñ şiddetinden
mütebeddil ü mütezelzil olmayup 7
ا ا
ا א
 اķarārıyla
müstaķarr ola.”
Nažm:

Āb-ı rūy-ı vaķār ile kühsār
Menzilin ķıldı taĥtihe’l-enhār 8
Kişi sengįn gerek mānend-i kühsār
Gerekmez yel gibi olmaķ sebükbār [H 62b]

Neŝr: Ve ķulzüm-i bį-pāyān u Ǿummān-ı bį-kerān gibi deryā-dil olup śadef-i
güherbār-vār ķarār-ı vaķārla śadr-nişįn-i sįne-i deryā ola. Ne ān ki ħas ü ħāşāk-ı
bį-miķdār-śıfat taĥrįk-i rūzgārla raķķāś-ı hevā ola,
1
2
3
4
5
6
7
8

“Sebat eden biter, büyür.”
“Her kim ki hayatında kararlılık ve sebatı kendine hayat felsefesi olarak seçerse, o kadar yükselip güç ve
iktidar bulur ki gökyüzünü bile geçer.”
esās-ı A, P, Ş: āsāyiş H.
“İşin temelini sebat ilkesine yerleştir ve güvende ol; zira ki doğru bir temele dayalı bina kalıcı ve sağlam olur.”
melāleti A, P, Ş: veħāmeti H.
śarśar-ı P, Ş: rūzgār-ı A, H.
“Büyük dağı kasırgalar yerinden oynatamaz.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Arapça ve Farsça Asıllı Vecizeler
Sözlüğü, s. 103.)
“... altları(ndan) ırmaklar (akan)... ” Bakara, 2/25; Zümer, 39/20; Muhammed, 47/12; Fetih, 48/5.
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Nažm: [P 59b] Āb-ı rūy-ı cihān vaķār iledür
ǾĀlemüñ yüzi śuyı Ǿār iledür
Neŝr: Ve ŧįş ü ħiffet ü sebükįden ictināb u iĥtirāz ideler ki Ǿayn-ı ħaleldür ve
pervāne-i bį-pervā bu ĥāletle şöhret bulmaġın 1 ا ا
 اǾArab-ı Ǿarbā için2
de meŝeldür ve ŧarįķından iġvā-yı aġvāl-i ﴾ ُّ َ ﴿כא ْ َ ْ َ ِאم َ ْ ُ َا
َ ile münĥarif ve
ْ
resm ü rūşenden daġdaġa vü vesvese-i nesnās-ı nās ile munśarif olmaya.
ش اب د
اب د

ŞiǾr:

3

م

אف

4

ار

א

اذا אن ا اب د
ا ا رض ا

Neŝr: Nitekim zāġ-ı žulmet-sirişt ü bü’l-heves kebk-i derį gibi reftāra heves
idüp kendü revişin unutmış ve evvel bildüginden5 daħi şaşıvirmiş.
د

Beyt:
6

از د

א

כ
زا رو
اد و ا
[ آن دA 54a]

Neŝr: Ve ŝebāt cenāĥ-ı necāĥ ve vesįle-i necāt ve müntic-i fevz-i felāĥ ve mūśıl-ı
derecātdur. ǾAvārif-penāhį [Ş 53a] Ĥakįm-i İlāhį buyurur:
[H 63a]

7

אت ان
از אت

ان

در دد دره

در אت
داری
در א אت ور ز אت

8

Neŝr: Aśĥāb-ı devlete Ǿumūmen ve erbāb-ı salŧanata ħuśūśen kūh-ı şāmiħ gibi
ŝābit ü rāsiħ olmaķ gerekdür ki defǾ ü refǾ-i mütemerridįn ü bed-girdārānda
ve menǾ ü ķamǾ-ı aǾdā-yı dįn ü devlet ve ehl-i Ǿiśyānda ħuddām-ı źevi’l-iĥtişām
ħaŧŧ-ı iŧāǾatine belį [P 60a] diyüp sırr-ı teslįmi ķoyalar ve ehl-i baġį vü fesād
mevādd-ı Ǿiśyān ü Ǿināddan el çeküp iĥtirāz eyleyeler.
1
2
3
4
5
6
7
8

“Kelebekten daha hafiftir.”
“(İşte onlar) hayvanlar gibidir; hatta daha da şaşkındırlar.” A‘râf, 7/179.
“Her kim ki kargayı lider olarak kendine seçerse, nihayet evi yıkılıp viran olur.”
“Karga bir topluluğun rehberi olursa o topluluğu çöplüğe, bataklık bir yere götürür.”
bildigünden A, H, Ş: bildigün P.
“Bir karga güzel bir keklik olmayı temenni ediyordu, işte bak ki güzel bir keklik olmadığı gibi kargalığını
da kaybetti.”
“Tereddüt ve şüphecilikte kurtuluş yolu arama, hiçbir özellik sebattan daha iyi değildir.”
“Eğer ki çok durmadan yükselmek istiyorsan; işlerinde ve yükselişlerinde kararlı ol, sebat ve kararlılık göster.”

Enîsü’l-Ârifîn

Ve neşǿet-i ŝebāt ikidür: Biri oldur ki herkes ki bir fiǾl ü Ǿamel-i nįk-kirdāra
ve bir kār-ı meşrūǾ u düşvāra şürūǾ ider, ŝiyāb-ı ŝebātı şiǾār ü diŝār ve ķadem-i
Ǿazįmeti üstüvār ķılup ol emrüñ ĥuśūlüni źimmetine lāzım ve itmāmını himmet-i ihtimāmına1 mühim bile.
Nažm:
2

ار
אر

אی م ا
در

א
אی

Ĥikāyet: Ķayśer-i Rūm Nūşįrevān’dan istifsār eyledi ki: “Žıll-ı sāyebān-ı ħayme-i Ǿizzetiñüz müddet-i medįde memdūd u ber-ķarār ve ŧāķ u revāķ-ı çār-ŧāķ-ı
salŧanatıñuz merfūǾ u pāyidār olmaġa ĥikmet nedür?” Eyitdi: “Her emr-i ħaŧįr
ü Ǿamel-i Ǿasįre -ki bi’ź-źāt ya bi’l-vāsıŧa- mübāşeret ķılmışuzdur; ibtidāsında
Ħudā-yı kārsāza niyāz idüp iħtitāmında ihtimām-ı tamām3 أ ى
مر و
[H 63b] ki tereddüde meŝeldür, terk idüp rāh-ı ŧalebde aķdām-ı ŝebātla ĥuśūlüne iķdām eylemişizdür.” Ķayśer eyitdi: “Ĥükemā-yı Yunan daħi [A 54b]
[Ş 53b] bu ķażiyye-i ĥikmet-Ǿunvānda ittifāķ itmişlerdür.”4
دان
5
دان

ا
و אم

ح
ی

Neŝr: Ve biri daħi oldur ki her ķavl ki śādır olur ve her tįr-i süħan6 ki kemān-ı
dehāndan güşād bulur, tenfįźinde şitāb u ıżŧırāb idesinki atılmış oķ yine dönmez ve tenķįżini tekellümden ictināb7 idesin ki bir naķįśedür ki denilmez.
ǾĀķıl ü dānā naķd-i fikri [P 60b] pūte-i ķalbde ħāliś olmayınca ķāle getürmez
ve eger ü meger ve leǾalle vü Ǿasā ile muĥāle8 vücūd virmez.
Nažm:
אم

9

د

و
زاده א

ا را א
از אن

Ĥikāyet: Sulŧān Maĥmūd-ı tācdār u kūh-vaķār geşt ü güźār iderken nāgāh görür, sūķ-ı Ġazneyn’de sengįn ü girān ve kūh-ı Bį-sütūndan nişān bir mermer
sütūnı kendünüñ Ǿimāret-i Ǿāmiresi içün raǾiyyet çeküp alup giderler. Ammā
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ihtimāmına A, P, Ş: ihtimāma H.
“Basacağın yeri sağlamlaştırmadan, hiçbir şeyin talebine adım atma.”
“Bir adım ileri, bir adım geri gitti (yerinde saydı).” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Arapça ve Farsça Asıllı Vecizeler Sözlüğü, s. 845.)
itmişlerdür A, Ş: eylemişlerdür H: eylemişdür P.
“Eğer bir plan yaparsan gerçek erkekler gibi çabalayıp o planı tamamla.”
tįr-i süħan A, H, Ş: tįr P.
ictināb A, P, Ş: iĥtirāz u ictināb H.
muĥāle P, H, Ş: iĥtimāle A.
“Eğer ile meğeri evlendirdiler; onlardan keşke adlı bir çocuk doğdu.”
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meşaķķat-i bisyār ve renc-i bį-şümār çekerler. Sulŧān reǾāyānuñ meşaķķatini
müşāhede idicek, reǿfet-i cibillįsi ĥasebiyle Ǿırķ-ı şefķati ĥarekete gelüp buyurdı: “ReǾāyā zaĥmet çekmesünler, çekmeden ferāġat itsünler1 ve getürdükleri
yerde bıraķsunlar.” Ķodılar, anda müddet-i medįde ŧurdı. BaǾde zamān vüzerā-yı dergāh-ı felek-rifǾat ü bārgāh-ı āsumān-rütbet [H 64a] pādişāha Ǿarż
eylediler ki: “Ǿİmāret-i Ǿāmireñüz içün gelen üsŧüvāne fermān-ı hümāyūn-ı saǾādet-nişāna bināǿen filān maĥallede ki ķonmışdı, ĥālā2 bināya lāzım olmışdur;
eger fermān cereyān bulursa oradan ķaldurup bināya3 getürsünler.” Sulŧān bir
zamān teǿemmülden śoñra eyitdi: “Pādişāhlaruñ emri bir olur, [Ş 54a] söz ki
dehenden çıķar bir tįrdür ki kemāndan ceste ve bir śayddur ki dāmdan reste olmışdur, [A 55a] ol girü dönmek ve tekrār ķayda düşmek muĥāldür. Ol vaķtde
ŧursun didük, şimdi ķalķsun dirsek ħalķ içinde nāmımuz [P 61a] mütelevvin
ve muħtelifü’l-evķāt ü münķalibü’l-aĥvāl ve bį-ŝebāt olur ki kişi sözinüñ eri
olmamaķ nişān-ı zenāndur ve televvün ü inķılāb ħıśāl-ı śıbyāndur. Ādemde ne
saŧvet-i sulŧānį ve ne śavlet-i ķahramānį ķalur ve kişi ħalķuñ gözine ħˇār olur.”
Ve naķl olınur ki ol mermer āhir-i Ǿömr-i sulŧāna degin anda ŧurdı ve intiķālinden śoñra daħi kelām-ı meliki riǾāyeten evlād-ı emcādı muñķarıż olınca bir
kes ġayr4 yire naķl eylemedi.
ŞiǾr:
5

6

אه אه
א آ ا ح دل כא
آن א
א כ دد
אل אس א دا

Neŝr: BaǾż-ı erbāb-ı elbāb bu bāba münāsib hem-çün dürr-i ħōş-āb bir manžūm
ĥikāyet getürmişdür.7 [H 64b]
Var idi bir şeyħ-i Ǿazįz-i cihān
ǾĀbid-i vaķt idi ferįd-i zamāñ
İtmiş idi Ǿazm-i Ĥicāz ol ferįd
Gitmiş idi kendü ile biñ mürįd
1
2
3
4
5
6
7

itsünler A, P: eylesünler H, Ş.
Ĥālā A, H, Ş: Ĥāliyen P.
bināya A, P, Ş: yerine H.
ġayr P, H, Ş: āħir A.
“Padişahın sözü bütün sözlerin başındadır, onu gönül levhasına yazmak gerek.”
“Görünen şeyin aksi ispatlanmadıkça, olanı her türlü kutlayıp ona sahip çıkmak gerek.”
getürmüşdür P: įrād eylemişdür A, H, Ş.

Enîsü’l-Ârifîn

Yolda giderken dökinüp zād-ı rāh
Ķalmadı bir dāne sefįd ü siyāh
Döymediler açlıġa ķahr itdiler
Cümle mürįdi ŧaġılup gitdiler
Birisi śabr itdi velį gitmedi
ĶāniǾ olup şeyħini terk itmedi
Şeyħ aña didi ne Ǿaceb eyledüñ
Sen ne içün bizi ķoyup gitmedüñ
Didi ki ben gitmek içün gelmedüm
Anuñ içün ħiźmetüñi bekledüm
[Ş 54b]
1

در אر

زود رو و زود

İtmedi bir yerde anuñçün ķarār
[A 55b]
Olduġiçün kūh-ı Ǿažįm üstüvār
Oldı zemįn üzre ebed pāyidār
[P 61b]
Olur iseñ sen daħi ŝābit-ķadem
Ħurrem ü ħandān süresin niçe dem
Neŝr: Śāĥib-i reǿy-i śāǿib Ǿalā-külli ĥāl göñline dehşet ü infiǾāle yol virmez ve
bir ŧarįķle pįrāmen-i ħāŧırına şāǿibe-i ħavf u ħaşyet getürmez. Kelimāt-ı ĥikmet-ġāyāt-ı ĥükemāda meźkūrdur: Dil-i Ǿārif vüsǾatde vü füsĥatde deryā-yı bįkerān ve baĥr-i bį-pāyān mānendi olmaķ gerek ki mellāĥ-ı fikret meyl-i ķıyāsla
ŧūl ü Ǿarżına ġāyet ve misbār-ı endįşe vü ġavvāśś-ı ħayāl ġavr ü ķaǾrına nihāyet
bulmaya ve her çend ki bārān-ı belā [H 65a] hücūm ve seylāb-ı miĥnet hücūm
ide, aślā2 eŝer-i keder žāhir olmaya.
MıśrāǾ:

Bir avuç ħāk ide mi baĥr-i muĥįŧi muġber

Neŝr: Zįrā çehre-i Ǿaķl ĥicāb-ı dehşetle maĥcūb u mestūr ve āyįne-i ħāŧır ġubār-ı
ħaşyetle śafvet ü śafādan dūr olıcaķ tedābįr-i śāǿibeden maĥrūm ve fevāǿid-i tecrübeden mehcūr olur.
1
2

“Çabuk git ve çabuk otur, toz dumanda...”
aślā A, P, Ş: -H.
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כ از א ود
مآ
دכ دز
כ

Nažm:
1

כ
2

د از א
م אد כ

אن

د א

כ

غכ
כ ככ ا

Bāb-ı Pānzdehüm: Der-ǾAdālet
ل

ل آ כ כ رى ز
3
ع ول
از
د אزی
4
ازی
ان

5

כ

ع را

ان
ان

زا כ
عا

Neŝr: ǾAdl, şaĥne-i mülk-ārā ve lemǾa-i nūr-efzā vü žulmet-zidādur. Mühenned-sāz-ı ĥükemā-yı pįşįn [P 62a] [Ş 55a] [A 56a] ve selāŧįn-i Ǿimāret-künān-ı
zemįn dimişlerdür: 6ا ل אر ا رض
אر

ن כ را د
ی د כ א כאر

ل

7

ز אه כ دد אد
8
ازو د ا אد

א

ر

Neŝr: Ve Ǿadl ü įmān tevǿemāndur. Ħudā-yı Rabb-i Ǿalemiyān Ǿibāda Ǿadl ile emr ü
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
fermān idüp Ķurǿān-ı belāġat-iķtirānda buyurur: 9﴾אن
َ ْ ْ ﴿ا َّن ا ّٰ َ َ ُ ُ ِא ْ َ ْ ل َوا. Ve
10
efđal-i rüsül buyurur: [H 65b] ل
ا אم إن אل ق وإن כ
ا
א ا ا.
11
Ve yine Ħayru’l-beşer buyurur:
אدة
ل א
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

“Kararlı adam odur ki (ayağının altındaki) zemin gökler gibi döndüğünde başı dönse bile hiçbir şekilde
yerini kaybetmesin.”
“Simurg gibi ol ki, fırtınalar bile onu yerinden kıpırdatamaz; Serçe gibi olma ki, tüfeğin atışından çıkan
rüzgârla bile yerinden düşer.”
“Adalet nedir? Bilim yollarından din kurallarını çiğnemeden geçmektir; ondan başka hiçbir şeye göz atmamaktır.”
“Din perdesini gözlerine takarsan, ondan başka hiçbir şeye bakmazsın.”
“Senin yaşamını din belirlediği için; din senin hayatında asıldır, başka şeyler ise teferruattır.”
“Adalet yeryüzünün mimarıdır.”
“Bir binanın mimarı adalet olursa; ondan başka hiçbir şeye gerek kalmayacaktır.”
“Hem ordu padişahtan mutlu ve sevinçli olur, hem köyler ve kasabalar padişahtan âbâd olup halk memnun
olur.”
“Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği emreder.” Nahl, 16/ 90.
“Doğru söyleyip âdil hüküm verildiğinde, Allah katında en faziletli kişi yöneticidir.”
“Bir saat adaletle hükmetmek bir sene ibadetten daha hayırlıdır.”

Enîsü’l-Ârifîn

Çü bir dem Ǿadl ķıla1 şāh-ı Ǿādil
Olur yıllıķ Ǿibādāta muķābil
Neŝr: Ve baǾż-ı aśĥāb-ı ĥadįŝ rivāyetinde bir sāǾat Ǿadl-i pādişāh-ı raǾiyyet-perver
ü Ǿadālet-güster keffe-i mįzānda Ǿibādet-i şaśt-sāleden girān ve rāciĥterdür. Zįrā
netįce-i Ǿibādet ancaķ Ǿibāduñ nefsi içün ĥāśıldur; ammā fāǿide-i Ǿadl śaġįr ü
kebįr ve ħāśś u Ǿāmma şāmildür.2 Ve menāĥic-i erbāb-ı dįn ü devlet ve meśāliĥ-i
aśĥāb-ı mülk ü millet bereket-i Ǿadāletle muntažamdur. Ĥażret-i ǾAlį-i śāĥib-i
kerāmāt-ı Ǿaliyye rađiya’llāhu Ǿanh3 buyurur: 4 و ح ا
אن ة ا
ا
Ve muħayyem-i Ǿizz ü iclāl ve iķbāl-i rifǾat belki ıŧnāb-ı ĥıyām-ı āsumān-ı5
Ǿālį-menzilet sütūn ü evtād-ı naśfetle ķāǿimdür. Nitekim baǾż-ı ehl-i keşf ü
kerāmāt dimişdür: 6ات
 و א ل א اve ŝevāb-ı Ǿadl ĥadd-i ĥesābdan efzūn
ve ĥayyiz-i [P 62b] ķıyāsdan bįrūndur. Bu ġarįbdür ki [Ş 55b] sāǿir eşyā
bį-nihāyet olsa [A 56b] Ǿadde ķābil olmaz; lākin Ǿadl bį-nihāyet olmayınca Ǿadd
olınmaz.
ǾAdl-i pādişāh oldur ki dil-i derdmendāna Ǿayn-ı Ǿināyetle nažar ķıla, tā7
raǾiyyetüñ dil ü dįdesinde cāy-gįr ola. Ve žulm oldur ki ser-i miskįnān üzerine
žıll-i bį-mihri śala.
Ve beledde sulŧān cesedde cān menzilesindedür. Vaķtā ki [H 66a] sāye-i
saǾādet-i fāǿiżü’s-sürūrı8 mefāriķ-ı fuķarā vü reǾāyādan dūr ola Ǿālem herc ü merc
ü dįgergūn ve tamām-ı mehāmm-ı ħavāśś u Ǿavām silk-i intižāmdan bįrūn olur.
Ve selāŧįn-i cihāna ferāǿiż u sünneti iķāmetden śoñra vācib olan ŧāǾat ü Ǿibādet ižhār-ı Ǿadāletdür ve śıfat-ı naśfetle ittiśāf ve meśāliĥ-i sevāniĥ-i müslimįne
iştiġāl ü isǾāfdur ve żuǾafāyı dest-i cebbārįnden śıyānet ü ĥimāyet ve aĥvāl-i
reǾāyāyı riǾāyetdür.
MıśrāǾ:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

9

ر א

אر

ز

ķıla P, H, Ş: ide A.
şāmildür P, H: şāmil ve vāśıldur A, Ş.
rađiya’llāhu Ǿanh P: -A, H, Ş.
“Padişah tebasının hayatı insanların rahatıdır.”
ıŧnāb-ı ĥıyām-ı āsumān A, H, Ş: ıŧnāb-ı āsumān P.
“Gökler adaletle ayakta durmaktadır.”
ki P: -A, H, Ş.
fāǿiżü’s-sürūrı A, P, Ş: fāǿiżü’n-nūrı H.
“Padişah için halkına uygun bir biçimde davranmak beğenilir.”
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ŞiǾr:

Dir ol kim sözi tende cān gibidür
RaǾiyyet gelle şeh çūbān gibidür
Śaķın ķoynı dişinden aç ķurduñ
Ki baħt otlaġuñ ola taħt yurduñ

Neŝr: Zįrā ĥimāyet ü Ǿadālet olmasa aķviyā dimār-ı żuǾafāyı1 tįşe-i bevārla rūzgārdan götürirlerdi. ŻuǾafā pāyimāl olıcaķ aķviyā daħi pāyidār olmazlardı. Zįrā
emr-i maǾāşları biri birine bāz-beste vü merhūndur. Pes maǾmūre-i Ǿālem ħarāb
ve maŧmūre-i arż yebāb olurdı. Dūr-bįnān-ı cihān dimişlerdür: כ ن ا ان ا
2
אن
لا
[P 63a]
Nažm:

ر כ دد
כ دد

כو כ
آ אق

3

آد
4

ل ر
ور

ل ﭙ آرو اد دل درو
כ دد
[ א ا ﭼﻪ ادA 57a]

Neŝr: Fażįlet, Ǿadālete iki şāhid-i Ǿādildür ki [H 66b] Ǿādil maĥbūb-ı Ǿālemdür,
egerçi fāǿidesi ĥāśıl olmazsa daħi. Ve žālim mebġūżu maġđūb-ı5 benį Ādem’dür,
egerçi žulmünden żarar vāśıl6 olmazsa daħi. Muśaddıķ-ı ĥāl ü müǿeyyid-i maķāl
ķıśśa-i Nūşįrevān-ı Ǿādil7 kāfįdür. Kāfir olup kānūn-ı dilinde şuǾle-i āteş-peresti
müştaǾil iken ve Ĥaccāc firāş-ı İslām-ı şerįfde vücūda gelüp śaĥābe ve tābiǾįne
vāśıl olmışken her bār ki8 Nūşįrevān yād olınsa Ǿadli sebebiyle taĥsįn ü āferįn ve
Ĥaccāc źikr olınsa žulmi vāsıŧasıyla levm ü nefrįn iderler.
ŞiǾr:
9

دادכ ی ط א ار
دو א زכ آزار

כ از ل د א ار
כאر از ل כ د ار

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

aķviyā dimār-ı żuǾafāyı A, P: aķviyā vü żuǾafāyı Ş: aķviyā daħı mār-ı żuǾafāyı H.
“Sultanın zulüm yaptığı yerde gelişme olmaz.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Arapça ve Farsça Asıllı Vecizeler
Sözlüğü, s. 551.)
“Adalet öyle bir nurdur ki bütün ülkeyi ışıklandırır; adaletin rüzgârından her tarafı güzel kokular kaplar.”
“Adaleti yerine getirip dervişi muradına erdir, ta ki senin de ne muradın varsa ona ermiş olasın.”
ve maġđūb-ı A, H, Ş: -P.
vāśıl A, H, Ş: ĥāśıl P.
Nūşirevān-ı Ǿādil P: Nūşirevān A, H, Ş.
her bār ki P, H, Ş: -A.
“Padişahlığın ilk şartı adalettir; her padişah halkına az eziyet ederse onun hâkimiyeti daha kalıcı olur.”
“Memleket adaletten dolayı kalıcı ve kararlı olur, senin işin adaletinden sonuç bulur.”

Enîsü’l-Ârifîn

داد כ د
א
כ در
1
א دا ی د آ אد כ د
2

و

ا

رأس

و

ل

ا

ǾAbdullāh Ŧāhir bir rūz-ı pįrūz ferzend-i ercümendine eyitdi: “Āyā, ġurre-i
devlet nāśiye-i ĥālimüzde ne vaķte degin lāmiǾ ü bāhir ve hümā-yı evc-i saǾādet
niçeye dek şikārımuz ola?” Ferzendi eyitdi: “Mādām ki bisāŧ-ı Ǿadl ve firāş-ı
inśāf bu eyvān-ı felek-medārda mebsūŧ u mefrūş [P 63b] olup ber-ķarār ola.”
Ĥükemā dimişlerdür:  و ا ل أ ى ا د4
أو ا
ا3
אط ل
א אی אد אه د
ق او אده د אج وری

Nažm:5
[H 67a]

6

ون כ
ی
ق

7

زا
כ دن او

ند

[ אŞ 56b]

Neŝr: Sevālif-i eyyāmdan her ħānedān-ı ķadįm ve dūdmān-ı kerįmden zevāl-i
niǾmet ve intiķāl-i devlete [A 57b] sebeb ü Ǿillet aħlāķ-ı kerįmelerini źemįmeye tebdįl ve cevr ü žulmi Ǿādet itdikleri olmışdur. Eŝer-i meǿŝūr ve ħaber-i
meşhūrdur, FirǾavn bu ķadar ŧuġyān u küfrān ile muǾammer olup Ǿālem emrine musaħħar olmaġa ĥikmet, üç ħaślet-i ĥamįdesi vardı: Evvelā sehlü’l-ĥicāb
u meftūĥu’l-bāb idi. Ŝāniyen cādde-i Ǿadāletden Ǿudūl itmezdi. Ŝāliŝen ĥilye-i
cūd u keremle müteĥallį ve ŧavāǿif gird-i serāyını ŧāǿif olup māǿide-i pür-fāǿide
ve inǾām-ı Ǿāmından emǾāǿ-i enām mümtelį idi. Keremi bir mertebede idi ki
eśiĥĥā vü marażįden8 her kesüñ eŧǾime-i nefįseden ārzūsı vü marżįsi maŧbaħ-ı
Ǿāmiresinde muǾadd u mevcūd olmasa, āteş-i ķahrı müşteǾil olurdı, matbaħįleri
tennūr-i ġađabda Ǿurża-i nāǿire-i helāk ķılurdı.
MıśrāǾ:
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Ķul azmayınca Ĥaķ virmez9 belāyı

“Her kim ki bu evde bir gece adaletle davrandı, öteki dünyada diğer evini âbâd eder.”
Der-kenār:
 اel-muĥkem
 و اel-muǾacceb ve
 اel-kesr ve
ا: ا אرة
 ا ىP, Ş. “Adalet
yüksek bir dağ tepesinde yapılmış sağlam bir kaledir, onu ne sel basar ne de mancınık yıkabilir.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Arapça ve Farsça Asıllı Vecizeler Sözlüğü, s. 19.)
“Din en güzel siperdir; adalet en güçlü malzemedir.”
Der-kenār:
cimüñ żammıyla nūnuñ fetĥasıyla cemǾ-i cünnedür, siper maǾnāsına ve  دǾaynuñ żammıyla
ve dāluñ fetĥiyle Ǿuddenüñ cemǾįdür. ǾUdde çeri içün iźār olınan yaraķ P.
Nažm Ş: -A, P, H.
“Padişah adalet ilkelerine göre hareket ettiği sürece, padişahlık tacı onun başında kalıcı kalır.”
“Bir yerlere ve insanlara zorla hüküm sürmeye çalıştığı sürece, mutsuzluk ve sevilmemekten başka bir nasibi
olmayacaktır.”
eśiĥĥā vü marażįden A, P, Ş: aśĥāb-ı marażįden H.
Ĥaķ virmez A, P: virmez Ĥaķ H, Ş.
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Neŝr: Çün riyāĥ-ı Ǿavāśıf-ı celāl-i İlāhį mehebb-i ġađab ve ķahr-ı nā-mütenāhįden hübūb u hücūm eyledi ve meşiyyet-i nāfiźe-i eźelį ķalǾ ü ķamǾına müteǾalliķ
ِ [P 64a]
oldı, bi-muķteżā-yı āyet-i1﴾ ِ ِ ُ ْ ﴿ا َّن ا ّٰ َ َ ُ َ ِ َ א ِ َ ْ ٍم َ ّٰ ُ َ ِ وا َ א ِ َא
ْ
ُّ
ُّ
Nažm:2

Nefsi ĥālin ķul itmese taġyįr
Luŧfı taġyįr eylemezdi Ķadįr

Neŝr: Ol ħıśāl-i sütūde vü ĥamįde zemįme vü nā-pesendįdeye mübeddel olup
temettuǾ u taǾazzüzi [H 67b] bir mertebeye irdi ki rūz-ı rūşende şeb-i tār gibi
verāǿ-i ĥicābda mütevārį oldı ve ħuffāş-vār künc-i ħafāda ķarār ķıldı. İblįs ve
cünūdundan ġayrı kimse ħalvet-serāy u bārgāhına girmeden ķaldı. Ĥattā Ĥażret-i Kelįmu’llāh Ǿalā nebiyyinā ve Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām3 -ki şeref-i mükāleme ile [Ş 57a] müşerref oldı- [A 58a] hemān ol şeb4 fer-i Ǿavn-i İlāhį ile bāb-ı
dergāh-ı FirǾavn’a gelüp bir yıl bekledi, girmege5 ruħśat bulmadı. Bi’l-āħire
6
عا אאو و
biñ belā ile girüp FirǾavn’a mülāķį oldı ve baǾdez mülāķāt
liķā-yı şeķāvet-şiǾār kelām-ı Ĥaķķ-ı ĥaķāǿiķ-iǾlāmı iħbār eyledi. Ne yed-i beyżā
ile süveydā-yı ķalbinden sevād-ı küfri mużmaĥil ve ne śayķal-ı muǾcizāt-ı bāhire ile jeng-i şirki āyįne-i dilinden źāǿil ķıldı. Ve bi-mübteġā-yı
ا א
7
ن
 و כHer çend ki ŝuǾbān-ı mübįnle genc-i įmāna delālet ve rāh-ı
müstaķįme hidāyet iderdi, ol yine mār-vār kec-revlik idüp ŧarįķ-ı đalālete giderdi ve žulmi daħi bir dāǿireye vardı ki mānend-i kibrįt-i aĥmer Ǿadlden nām
ü nişān u eŝer ķalmamışdı ve ķabż ü basŧı mūcibince ħalķuñ kimin aśup kimin baśmadan dārü’l-mülk-i Ķāhire dār-ı ķahr u žulm olmışdı. Ve buħli bir
ŧabaķaya vardı ki ķādir olsa [P 64b] yemegini Kirāmen Kātibįn’den śaķlardı
ve nākesliginden megesden iĥtirāz [H 68a] idüp ŧaǾāmını nįm-şebde yirdi ve
kimseye pāy degirmeyüp şemǾ gibi sofrası başına ancaķ kendü geçerdi.
Nažm:

ه دی آ אب
כ אی א ا ر
ی در אن
א א روز رو כ

8

1
2
3
4
5
6
7
8

“Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah, onlarda bulunanı değiştirmez.” Ra‘d,
13/11.
Nažm A, P, Ş: -H.
Ǿalā nebiyyinā vü Ǿaleyhi’ś-śalātu ve’s-selām H: -A, P, Ş.
şeb A, P, Ş: gice H.
girmege P, H, Ş: duħūle A.
“Kapıyı çalan direnirse girer.”
“Asa isyan edenindir ve her firavunun bir Mûsâ’sı vardır.”
“Eğer ekmek yerine sofrasında güneş ışıltısı olsaydı, kıyamet gününe dek hiç kimse dünyada gün ışığının
yüzünü göremezdi.”

Enîsü’l-Ârifîn

כ دى אد در
آ ى زان ر
א

1

رائ

כ

ئ دو
א
כ اכ روز ك

אن
زوی
אن כ
[ אن روان دادى و ادى אنA 58b]

2

Neŝr: Ve aħbārda vārid olmışdur,3 pādişāh-ı Ǿadālet-şiǾār sāye-i Perverdigār’dur,
[Ş 57b] her mažlūm ki şerer-i şerr ü žulümden sūzān olur, penāh-ı sāye-i İlāha
-ki pādişāhdan Ǿibāretdür- girįzān olur. Tā ol sebeble külfet-i bįdād-ı žālimāndan žıll-i žalįl-i emn ü emānda āsāǿiş ü ārāmiş idüp necāt bulur. Nitekim Meŝnevį-i MaǾnevį’de bu maǾnā inşād olınmışdur:
ŞiǾr:
ل

4

5

אه אدل א
כ دارد

د א ه
را در א
ق כ دن א
[ وز فH 68b]

Neŝr: Ĥükemā dimişlerdür: “ǾAdl miyān-ı ħalķı tesviye vü taǾdįldür; yaǾni bir
gürūhı bir gürūhuñ6 üzerine musallaŧ itmeden iĥtirāz ve her ŧāǿifeyi kendi pāyesinde muĥāfaža vü iĥrāzdur.”
Beyt: [P 65a]

رد
7

در دا ه
ار د
د

Neŝr: Ve ħuddām-ı selāŧįn-i kirām-ı pür-şükūh aśılda çehār gürūhdur: Evvel
śaff-şiken ü şemşįr-zendür; çün ümerā vü Ǿasākir-i nuśret-meǿāŝir. Bu gürūh
āteş meŝābesindedür. Düvüm8 ehl-i ķalemdür, çün vüzerā ve küttāb. Bu gürūh
hevā maķāmındadur. Süvüm9 ehl-i muǾāmiledür, çün bāzirgānān u muĥterifān.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bu beyit H’de yok. “Pintilik ve kasıntıdan hastalık sahibi oldu; hastalığın acısını çekip pintiliğinden vazgeçmedi.”
“O kadar çok cimri ve pintidir ki; eğer ölüm gününde Azrail ekmeği onun canının karşılığı olarak belirleseydi, canını verip ekmeği vermezdi.”
vārid olmışdur A, P, Ş: gelmişdür H.
“Âdil bir hükümdar Allah’ın lutfunun gölgesidir, her kim adalet sahibi olursa mutlak lutuftur.”
“Halka kendi gölgende bir mevki ver; şerefini ortaya koyarak fark ettirmeye ilk adımı sen at.”
gürūhuñ A, H, Ş: gürūh P.
“Bu dünyada, her insanın gerçek değerini onun mertlik derecesi belirler.”
Düvüm A, Ş: İkinci P: Ŝānį H.
Süvüm A, Ş: Üçünci P: Ŝāliŝ H.
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Bunlar1 āb menzilindedür. Çehārum2 ehl-i zirāǾatdür. Bunlar ħāk yerindedür.
Nitekim3 erkān-ı çehārgāneden biri ġālib olsa mizāc-ı ħalķ4 tebāh olur. Bu
eśnāf-ı çehārgāneden bir gürūh5 ġālib olsa, mizāc-ı melik muħtell olup śalāĥ-ı
Ǿālem ve nižām-ı benį-Ādem fesāda mübeddel olurdı.6
ا

Nažm:
7

[A 59a]
כ כ رد

از
د از אر و

8

[Ş 58a]

אن
9

כ از
از دور אور א

د

د

אی
אی

ا

כ
א
و

כ

Ve feżāǿil-i Ǿadlden biri daħi oldur ki sulŧān-ı Ǿādilüñ eczāsına ħāk teǿŝįr ü
taśarruf itmez. 10 ا
وس
[ ا כ ا אدل כ ف ن ا وH 69a] Bir Ǿālim-i
śāĥib-dirāyet meclis-i hümāyūn-ı Meǿmūn’da bir ĥadįŝ-i şerįf rivāyet eyledi
ki: “AǾżāǿ-i selāŧįn-i śāĥib-Ǿadālet ķabirde müteferriķ olmaz ve terkįbine tefekkük ü inĥilāl ve eczā-yı aśliyyesine fenā mutaŧarriķ olmaz.” Meǿmūn buyurdı:
[P 65b] “Egerçi ĥadįŝ-i Nebevį vü kelimāt-ı Muśŧafavį şevb-i reybden müberrā ve dürūġ-ı bį-fürūġdan muǾarrādur. 11﴾ ۪ ْ َ َّ ﴿و ٰ ِכ ْ ِ ْ َ ِئ
َ Bu dāǾiyeye ol dāǾiَ
ye düşdi ki Nūşįrevān -ki aǾdel-i selāŧįn-i Ǿālį-rütbet ve Ǿadāleti naśśla müŝbetdür- ĥaķķında zebān-ı muǾciz-nişān-ı Ǿālį-şān Ħātemü’n-nebiyyįn’de cereyān
bulmışdur: 12 ا א و ت ز ا כ ا אدلVe emr-i Ǿadāletde niçe ĥüsn-i tedbįr
itmişdi. Cümleden biri Ǿahdinde žulm dest-i teŧāvüli dırāz idüp ħalķı zencįrveş13
biri birine ķoymasun diyüp şaĥne-i Ǿadl içün zencįr itmişdi. Varup daħmesini
bulam ve ne ĥāletdedür müşāhede ķılam.” Pes Ǿazm-i medįne-i Medāyin ķıldı.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Bunlar A, P, Ş: Bu gürūh H.
Çehārum A, Ş: Dördüncü P: RābiǾ H.
Nitekim P, H: Niteki A, Ş.
mizāc-ı ħalķ A, P, Ş: mizāc daħı H.
bir gürūh P, Ş: daħı biri A, H.
olurdu A, H, Ş: olur P.
“Halkın her birinin bir mertebesi vardır ki; bu rütbe dünyanın devri başlamadan belirlenmiştir.”
“Her insan kendi sınırından geçerse; sağdan soldan bir sürü fitneler ve belalar başlar.”
“Herkesi hak ettiği yere oturt, sonra da kudret ve güçle kendi yerine (padişahlık makamına, en yüksek
makama) otur.”
“Âdil yönetici Allah’ın yardımıyla sarılmıştır, Allah’ın gözüyle korunmuştur.”
“Ancak kalbim tatmin olsun diye..” Bakara, 2/260.
“Ben âdil bir devlet başkanı zamanında doğdum.”
zencįr-veş A, H, Ş: -P.

Enîsü’l-Ârifîn

Çün daħme-i Nūşįrevān’ı tefaĥĥuś itdi,1 ħademesiyle üzerine varup açdırup
gördi. Taħt-ı maǾdelet-penāhında cülūs ķılmış; ancaķ mürūr ü kürūr-ı şühūr
u aǾvāmla libāsına taġayyür gelmiş ve dest-i rāstında [A 59b] rāst-ı evc-i engüşteri laǾl-nigįn ve her birinüñ nigįninde bir mevǾiža-i ĥikmet-ķarįn yazılmış
ve bir ŧılsım-ı Ǿacįb ķazılmış. Birinde dōst ile müvāsā ve düşmenle müdārā ķıl.
[H 69b] Birinde bį-müşāveret [Ş 58b] umūra mübāşeret ķılma ve birinde
raǾiyyeti riǾāyet eyle. Ve bir rivāyetde gerdeninde bir levĥ-i zerrįn aśılmış ve
ol2 levĥ-i źer üzerine3 Ǿadālet-nāme yazılmış. Mażmūnı bu ki:4 “Her pādişāh-ı
vācibü’t-tekrįm dilerse ki Ħudā5 anı büzürg ü Ǿažįm eylesün,6 fużalā-yı Ǿaśrına
taǾžįm [P 66a] eylesün,7 ve her melik-i śāĥib-iķtidār dilerse ki Mālikü’l-mülk
mülkini bisyār eylesün,8 Ǿadlini bį-ĥadd ü bį-şümār eylesün.”
Meǿmūn buyurdı, ol mevāǾiž ü ĥikemi bir cerįdede derc eylediler ve ħākini
Ǿıŧr-ālūd idüp libāsını tebdįl ķıldılar ve naķl olınur ki ol daħmede nüdemāǿ-i
Meǿmūn’dan biri söz süħana9 icāzet ü ruħśat ŧaleb eyledi ve baǾdez ruħśat eyitdi: “Hemįşe pāye-i devletüñ pāyende ve āfitāb-ı Ǿadāletüñ tābende olsun. ǾAdli
sebebiyle bir kāfir-i Ǿādil eŝer ü żarar-ı ħākdan maśūn olıcaķ, bir Ǿādil ki saǾādet-i
İslāmla müstesǾid ola, żarar-ı āteşden maĥfūž u meǿmūn10 olsa Ǿacįb midür?”
Meǿmūn ħalįfe11 buyurdı, bu kelimāt-ı pür-ĥikmeti ol veśāyānuñ źeyline ŝebt
eylediler.
Beyt:
12

כ
כ

אزدت
ازدت

13

ل درد א כ א
כ א
در א
ا ر א
ن ان א ر

Neŝr: Ve cümle-i erkān-ı Ǿadldendür, ıśġaǿ-i kelām-ı dād-ħˇāhān ve istimāǾ-ı
süħan-ı mažlūmān ve rūy u reǿfet ü Ǿāŧıfetle [A 60a] müteveccih olup süħan-ı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

itdi A, P, Ş: ķıldı H.
ol P: -A, H, Ş.
levĥ-i źer üzerine A, Ş: levĥ-i źer üstine P: üzerine H.
ki A, H, Ş: kim P.
Ħudā A, P, Ş: Ħudā-yı TeǾālā H.
eylesün A, H, Ş: eyleye P.
Fużalā-yı Ǿaśrına taǾžįm eylesün A, P, Ş: -H.
eylesün A, H, Ş: eyleye P.
süħana A, H, Ş: söz söylemeye P.
meǿmūn A, P: maśūn H, Ş.
ħalįfe P: -A, H, Ş.
“Adalet dünyada namının iyi olarak kalmasını, âhirette de sonunun iyi ve hayırlı olmasını sağlar.”
“Bu dünyada seni büyütüp yükseltir, öteki dünyaya gittiğinde de seni gururlandırıp kutlar.”
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bisyār u imlāl ü ikŝārından [H 70a] żamįr-i münįr-āyįne āyįne-i ġubār nişest itmeye. Zįrā pādişāhān-ı rūzgār ĥükm-i ŧabįb-i ĥikmet-şiǾār ve mažlūm
meŝābe-i marįż ü bįmārdadur. Ġaraż-ı marįż oldur ki aĥvāl-i perįşān-meǿālini
bi’l-ķażż [Ş 59a] ve’l-ķażįż ŧabįbe Ǿarż ide. Ŧabįb ki tamām-ı1 süħan-ı bįmārı
müstemiǾ olmaya [P 66b] ĥaķįķat-ı maraża muŧŧaliǾ olmaz. Ve bį-ıŧŧılāǾ teşħįś-i
maraż ve bį-vuķūf aĥvāl ü ġaraż mecāl-ı Ǿilāc muĥāldür, śūret bulmaz.
ŞiǾr:

Ŧabįb derdini bilmez devā-peźįr olmaz
ǾAceb ne ĥikmet ile böyle ħastedür göñlüm
2

אر
אن دارم

و
אل دل از

Neŝr: Erbāb-ı devletden birine bir derdmend ĥālini aġladı, gūş eylemedi,3
tekrār söyledi yine iltifāt ķılmadı. DefǾa-i ŝāliŝede: “Niçe bir başımız aġrıdırsın.” didi. Ĥarįf eyitdi: “Çün Ħudā seni baş itdi,4 aġrısına daħi taĥammül ķıl
ki dimişlerdür, büyük başuñ büyük aġrısı olur.” Bu laŧįfe5 śāĥib-i devlete ĥōş
gelür6 taĥsįn ü sābāş idüp7 ĥācetin revā ķılur.
Nažm:
8

כ

אی دی כ
ا ا אده כא ا د

اوردی و
رس داﺪت

د

Neŝr: Mülūk-ı māżiyeden biri fużalādan birinden9 suǿāl itdi ki: “Zekāt-ı salŧanat nedür?” Fāżıl eyitdi: “Zekāt-ı şehriyārį vü cihāndārį oldur ki bir mažlūm
tažallüm idüp Ǿarż-ı ĥācet idicek ıśġā buyuralar ve tehevvüri ķoyup [H 70b]
rıfķ u luŧf ile cevāb virüp müdārā vü müvāsā eyleyeler.”
Beyt:
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

از

אز

אن ر د ه
א
א כ ا ت

tamām-ı A, P, Ş: -H.
“Sen hekimsin ve ben senin hastanım, dolayısıyla halimi senden gizleyemem.”
gūş eylemedi A, P, Ş: -H.
itdi A, H, Ş: eyledi P.
bu laŧįfe P: -A, H, Ş.
gelür A, P, Ş: gelüp H.
taĥsįn ve sābāş idüp P, Ş: -H.
“Madem ki devlet ve güç sahibi oldun, lutfunla adalet ve mertliği yerine getir; düşenleri kaldırasın diye
Allah sana böyle bir güç verdi.”
birinden P, H, Ş: birine A.
“Acı çekmiş garibanlara iyi davran ki, gökyüzü seni gariban sever olarak adlandırsın.”

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: Kelime-i Ǿadl ki seri Ǿayn-ı meftūĥ düşmişdür ve dāll-dil olup sākin vāķiǾ
olmışdur.1 [A 60b] YaǾni śāĥib-i Ǿadlüñ ĥāl-i reǾāyāya çeşmi güşāde olup dili
tažallüm-i mažlūmāndan merkez-i Ǿadlde āremįde ve cünbiş [Ş 59b] ü ıżŧırābdan remįde gerek.
אز د
2
از د

Nažm:

כ ه
3
ه

اه

אه א כ
و כ

[P 67a]

א اورا د ز
כ כ دزداد

Neŝr: Ve żuǾafā vü fuķarā ile mükālemeden Ǿār eylemeyeler ki mükāleme-i
ħurdān ħaślet-i śāĥib-i ħıredāndur. Ĥażret-i Süleymān Ǿalā nebiyyinā ve Ǿaleyhi’s-selāmi’l-Mennān mevkib-i salŧanatda şeref-i nübüvvetle4 kelām-ı mūr-ı
żaǾįfi ıśġādan ibā ķılmazdı.5
Nažm:
6

را א
א د א رش
7

آر
ر دار

אن

כ دن رو אن ر
אن א
د
אن ه
داد
راه و رو
د و د א را

Hiķāyet:8
Bir ķarıya çarħdan irdi elem
İtmiş idi şaĥne-i Sencer sitem
Ol ġam ile pįrezen-i pür-Ǿilel
Dāmenine Sencer’üñ uzadup el
Didi āyā sāye-i Perverdigār
Şāh-ı mužaffer melik-i rūzgār
[H 71a]
Pįr-zenüm derd ü elem görmişem
Devr-i zamānuñda sitem görmişem
1
2
3
4
5
6
7
8

dāll-dil olup sākin vāķiǾ olmışdur A, P, Ş: -H.
“Şah dediğin gözü açık olmalıdır; iyi ile kötüden haberdar olup hepsinin üstü olmalıdır.”
“Onun dağ gibi büyük ve sabır dolu bir gönlü olmalı ki, adaleti talep eden savcıya dayanabilsin.”
nübüvvetle A, H, Ş: nübüvvetde P.
ķılmazdı P, Ş: ķılmazlardı A: ķılmadı H.
“Dervişlere bakmak, onlara ilgi göstermek senin büyüklüğüne engel değildir; Süleyman o kadar ihtişamıyla, karıncalara bakarmış.”
“Zulme maruz kalan insanların hakkını savun, onların işlerini sonuca ulaştır; böylece bu dünyanı ve âhiretini kendine gülistan yap.”
Hiķāyet Ş: Ĥikāyet-i Manžūme H: Nažm A: -P.
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Kūy-ı faķįre gelüben şaĥne mest
Yapışuben yaķama uzatdı dest
Urdı bu çirkin yüzime yüz leked
Eylemedi cānuma Ǿadlüñ meded
Bir kişi bir kişiyi ķatl eylemiş
Kimsene bilmez ki ħaŧā neylemiş
[A 61a]
Ĥālüme raĥm eylemeyüp ol cehūl
Dir ki baña ķātili elbette bul
Pįre yaraşur mı bu resme cezā
Şāh-ı Ǿadil göre mi bunı1 revā
Ķanlu bulabile mi hiç pįre-zen
ǾĀķıl aña eyleye mi sūǿ-i žan
[P 67b]
Virmez iseñ dādumı ey şehriyār
Rūz-ı ĥisāb idesin anı şümār
İtme saķın daǾva-i şāhį daħi
Eyleme mülküñde penāhį daħi

[Ş 60a]

Şehlere bu lāyıķ u āyįn midür
Cevr ü sitem meźheb ü yā dįn midür
Ħalķ-ı cihānı ķoyuben2 ħānesüz
Ħırmen-i dihķānı ķoduñ dānesüz
Pįre-zenüñ sözlerini ŧutmadı
Bį-kesüñ efġānını3 gūş itmedi
Eyleyüben lā-cerem āhı eŝer
Sencer-i māżiye irişdi4 żarar
Neŝr: Ve erkān-ı Ǿadlüñ biri daħi muĥāfažat-ı ĥükm-i İlāhį ve muvāfaķat-ı
şerǾ-i şerįf-i Ĥażret-i Risālet-penāhįdür. ǾAdl ü dād muŧābıķ-ı aĥkām-ı şerǾį ve
1
2
3
4

göre mi bunı A, P, Ş: bunı görürü mi H.
ķoyuben A, P, Ş: ķıluben H.
efġānını A, P, Ş: aĥvālini H.
irişdi P: irerdi A, H, Ş.

Enîsü’l-Ârifîn

ħışm ü rıżāda [H 71b] cānib-i şerǾi merǾį olmaķ lābüddür; zįrā ĥükm-i şerǾį
cemįǾ-i aĥkāmı nāsuħ ve cümleden bālā vü şāmiħdür.
ور

Nažm:

1

אن و
א כ אد א و
כ م آ אن در כ אی او

Ĥikāyet: Eyyām-ı ħilāfet-i2 Meǿmūn’da bir şaħıśdan bir cürm-i Ǿažįm žāhir
olup3 firār ider. Birāderini dįvān-ı hümāyūn-ı Meǿmūn’a iĥżār iderler. Emr
eyler ki bir āy mühlet virilsün, yerde ve gökde birāderini bulsun ve illā yerine ķatl olınsun. Şaħıś eyitdi: “Raķabemi ribķa-i helākden taħlįś içün elümde
ĥükm-i vācibü’l-ittibāǾum var iken beni kim ķatl ider?” Ħalįfe eyitdi: [A 61b]
“Getür ĥükmüñi görelim.” Ĥarįf eyitdi: “Ĥükmüm emr-i Ĥaķ ve ĥükm-i Ĥākim-i muŧlaķdur ki Kelām-ı Ķadįm ve Furķān-ı ǾAžįm’de4 buyurur: [P 68a]
5
6
﴾﴿و َ َ ِ ُر َوازِ َرةٌ ِو ْز َر اُ ْ ى
َ YaǾni kimse günāhıçün kimse muǿaħeź olmaz ve
ٰ
đurūb-ı emŝāl-i ǾArabdandur: א אط
 כ אةYaǾni her ķoyun kendü bacaġından aśılur.”
ŞiǾr:
7

MıśrāǾ:

ر

را م د כ ی ازروی
א و دا
כ دن ر

כא
[ زŞ 60b]

Çün śorulmaz kimseden yarın günāhı kimsenüñ

Neŝr: Ve eşǾār-ı füśaĥāda daħi bu maǾnāya çesbān vāķiǾ olmışdur.
ŞiǾr:

כ

م

8

א

وأ א ا
א ا

ی

כא

Neŝr: Meǿmūn müteǿeŝŝir olup feryād itdi ki:9 “Ĥarįfi ķayd ü bendden ıŧlāķ
idüp āzād idüñ ki elinde ĥükm-i muĥkem ve nişān-ı mübrem10 var.” ا כ
ا
11
ا אכ
[ وH 72a]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

“Her nerede bir sultan, padişah ve büyük varsa, Allah’ın büyüklük kapısından emir almıştır.”
ħilāfet-i P: -A, H, Ş.
cürm-i Ǿažįm žāhir olup A, P, Ş: cürm-i ġalįž śādır olup H.
furķān-ı Ǿažįmde A, P: Ķur’ān-ı Ǿažįmde H, Ş.
“Kimse başkasının günahıyla günahlanmaz.” Zümer, 39/7; İsrâ, 17/15.
olmaz A, P, H: olınmaz Ş.
“Bilgisizlikten dolayı suçsuz birini suçlu olarak yargılayıp azarlamak, akıllı ve bilgelerin âdeti ve bakış açısı
değildir.”
“Benim dışımdakiler canidir, ben de sizin içenizdeki ceza vericiyim; sanki ben pişman edilmiş (bir kişinin)
işaret parmağı gibiyim.”
itdi ki A, H, Ş: eyledi ki P.
mübrem A, P, Ş: mukem H.
“Ancak, hüküm O’na aittir ve O hüküm verenlerin en hayırlısıdır.”
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1

כ כ آن ز אرכ כ א د
نو ا د
א از

ل
2

زد ان
اوכ ا د

א

אدر
כ
دز ه

Ĥikāyet: Behrām-ı Gūr bir gün şikārgāhda bir gūr görür ve semend-i cihān-peymā3 vü semā-sįmāya4 Ǿinān virüp leşkerden cüdā olur. ǾAsker-i şāhį cüst ü cūda
ol ķadar tek ü pū iderler, ne Behrām’dan nişān ve ne gūrdan eŝer görürler.
Nažm:
5

دار
و כ رش

ا

אم

ا

כ

ا
دم ا

כ
כ

Neŝr: Ve şāh daħi beyābān-ı miĥnetde tenhālıķdan devāt-āsā baġrı ħūn ve ķalem-mānend ĥayret yazısında ser-nigūn olup [A 62a] bu şiǾr-i teri ĥasb-i ĥāl ve
vird-i zebān-ı şįrįn-maķāl itmişdi. [P 68b]
Devāt-āsā benüm hicrüñ6 ġamından baġrı ĥūn olmış
Ķalem-mānend ĥayret yazusında ser-nigūn olmış7
Neŝr: Nā-gāh Şāh-ı şarķ Ǿazm-i diyār-ı ġarb ķılup sipührüñ ŧārem-i nįlgūnįsi
ķurılur ve şebüñ serā-perde-i engelyūnįsi çekilür. Şāh ķande gidecegin bilmeyüp8 ĥayrān u sergerdān ķalur.
Nažm:

Oldı bį-śabr u bį-dil ü ārām
Śaçdı Ǿünnāb-ı ter siyeh bādām9

Neŝr: İttifāķ gözi10 gūşe-i śaĥrāda [Ş 61a] ıraķdan bir ķaraltı görür, ol cānibe
müteveccih olup yaķın varur. Görse ki miyān-ı śaĥrāda bir ħāne-i ŧārem ķurılmış ve bir pįr-zen duħteriyle oturmış. Şāhı göricek ħaymeden çıķup ehl-i
bādiyenüñ Ǿādet-i resmiyyesi üzerine [H 72b] istiķbāl itdiler ve misāfirimüzsin,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

“Öyle bir hüküm ki, Allah’ın büyüklük dergâhından gelmiştir; sorgu ve suale, neden ve nasıla gelmez.”
“Öyle bir hüküm ki Allah’ın zeval görmeyen divanından çıktıysa; kâinattaki hiçbir varlık ona muhalefet
gösteremez, bu dünyadaki hiçbir varlık ona itiraz edip karşı çıkamaz.”
cihān-peymā A, H, Ş:cihān-peymāsına P:
semā-sįmāya A, H, Ş: semā-sįmāsına P.
“Behram-ı Gûr’u yakalamak için hazırladığın kemendi yere at; câm-ı Cem’i (gelecekten haber veren küreyi)
al ki, ben bütün bu çölü gezdim, Behram’dan ve mezarından eser yoktur.”
ĥicrüñ P, Ş: ĥicrān A, H.
Bu beyit Muinî’ye aittir. (Bk. Beyânî Mustafa b. Cârullâh, Tezkiretü’ş-Şuarâ, haz. İbrahim Kutluk, Türk
Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1997, s. 271.)
bilmeyüp A, H, Ş: bilmez P.
Bu beyit P’de yok.
gözi P, H, Ş: -A.

Enîsü’l-Ârifîn

ħōş geldüñ, ķadem getürdüñ, diyüp iǾzāzu ikrām ile atından indirüp ŧāreme
iletdiler ve eyitdiler: “Bu zamānda bu bādiyede ķuş uçmaz ķulan yügürmez,
gökden mi indüñ, yerden mi çıķduñ, bu vādįye neden düşdüñ?”
Nažm:

Ne yerdensin aduñ ne ne kişisin
Bu yād illerde kimüñ bilişisin
LaǾl-i şįrįn ile cānā sen ki ādem cānısun
Śorduġum Ǿayb eyleme bi’llāh kimüñ cānānısun1

Neŝr: Behrām eyitdi: “Sergüzeştüm dāǿire-i taǾbįrden bįrūn ve ķıśśa-i Hārūt ve
Mārūt’dan efzūndur, şimdi anuñ zamānı degül, baǾde’l-istirāhat beyān idem.”2
Ol ki merāsim-i ħidemāt-ı müsāferetdür edā vü riǾāyet idüp mā-ĥażar ĥuşk u
ter ne bulındıysa şāhuñ nažarına3 getürdiler. [A 62b]
Ħayāl-i yār öñine mā-ĥażardan
Dil ü dįdem bulandı ħuşk ü terden
Neŝr: Ve bu mażmūnda bu beyt baǾż-ı erbāb-ı feśāĥatüñ ŝemere-i şecere-i fuǿādı vāķiǾ olmışdur.
Beyt:

Mihmān olınca derd ü ġamuñ dilde mā-ĥażar
İki enār dāneledi çeşm-i ħūn-feşān4

Neŝr: BaǾde’ŧ-ŧaǾām hengām-ı şāmda5 śaĥrādan bir inek geldi. Duħter-i zāl varup [P 69a] inegi śaġup südini aldı. Ol ķadar süd ĥāśıl oldı ki Behrām taǾaccüb6
eyledi ve kendü kendüye [Ş 61b] eyitdi: “MaǾlūm oldı, bu cemāǾat śaĥrā-nişįn
olmaġa ĥikmet buymış ki kimse bunlaruñ ĥāline vāķıf ve esrārına kāşif olmaya.
Bunlar ki [H 73a] her gün südden bu ķadar süd iderler eger haftada bir gün
maĥśūllerini beytü’l-māle virseler mālları noķśān-peźįr olmaz. Ammā ħızāne-i Ǿāmireye tevfįr olur.” Niyet eyledi ki dāru’s-salŧanaya7 varduķda min baǾd
ĥāl bu minvāl üzerine ola ve bunı muķarrer ķıla. Çün śabāĥ oldı duħter
1
2
3
4

5
6
7

Bu beyit P’de yok. Bu beyitin ikinci mısraı Necatî Beg Divanı’nda yer almaktadır. (Bk. Tarlan, Necatî Beg
Divanı, s. 326.)
BaǾde’l-istirāhat beyān idem Ş: -A, P, H.
nažarına A, P, Ş: nažar-ı şerįfine H.
Ve bu mażmūnda bu beyit baǾżı erbāb-ı feśāĥatüñ ŝemere-i şecere-i fuǿādı vāķıǾ olmışdur. Beyt Mihmān
olunca derd ü ġamuñ dilde mā-ĥażar/ İki enār dāneledi çeşm-i ħūn-feşān A, H, Ş: -P. Bu beyit Bâkî’ye aittir.
(Bk. Küçük, age., s. 324.)
şāmda A, H, Ş: şebde P.
taǾaccüb A, P, Ş: taĥayyür ü taǾaccüb H.
niyet eyledi ki dāru’s-salŧanaya A, P, Ş: niyetin aña muśammem itdi ki H.
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yine1 inegi śaġdı, feryād-künān süd dökmiş gibi māderi yanına geldi ve eyitdi:
“Ey mader,2 duǾā eyle ki pādişāh žulme niyet eylemişdür.”3 Behrām eyitdi:
“Neden bildüñ?” Duħter eyitdi: “Hergāh ki pādişāh žulme niyet ider, rūy-ı
zemįnden bereket gider.” Behrām eyitdi: “Rāst söyledi.” Ve evvel muśammemi
olan sūǿ-i niyyeti dilinden dūr eyledi ve eyitdi: “Var imdi4 inegi yine śaġ gör.”
Vardı, śaġdı şįr bisyār ĥāśıl oldı. Ve māderine geldi, eyitdi: “Müjde olsun5 ki
niyyet-i pādişāh yine ħayra mübeddel oldı.” [A 63a]
כ

Nažm:

6

دران כ ش א
حر
در

כ
כ
7

ز

אن اכ
א

כ

Neŝr: Ve li-hāźā dimişlerdür: “Melik-i Ǿadālet-güster ü raǾiyyet-perver ebr-i bārende vü āfitāb-ı tābendeden bihterdür.” [P 69b]
כ ا אران د
8
אران د

Nažm:

آن

درا

[H 73b]
אد אه
از ا

9

אل

10

אل

ز כ
از ا

כ دد ا

א ز

אدل د

Neŝr: Ĥükemā-yı Yunan dimişlerdür:  ا אن12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

[Ş 62a]
כ
אن أ

لا

11

Duħter yine A, P, Ş: ve yüz gösterdi, ħūrşįd-i felek śundı cihāna Cām-ı Cemşįd. Duħter Ǿādet-i maǾhūde
üzerine H.
māder P, H, Ş: māder-i mihribān A.
eylemiştdir a, H, Ş: eylemiş P.
imdi A, P, H: andan Ş.
olsun H: -A, P, Ş.
“Buna çalış ki senin niyetlendiğin şeyler halkın yararına olsun.”
“Bir sultanın niyeti kötü olursa, dünyadaki önemli şeyler alt üst olur.”
“Bahar bulutlarından gelen en ufak yağmur damlası; sevgililer şehrini (canlandırmak) düşüncesiyle düşmüştür.”
“Eğer bir padişahın düşüncesi kötü olursa; gökyüzünden yere bir damla su bile zamanında gelmez.”
“Eğer padişah adaletli ise kıtlıktan şikâyet etme ki; padişahın adaleti, verimli bir mahsul ve verimli bir
yıldan daha iyidir.”
“Sultanın âdil olması zamanın bolluk içerisinde geçmesinden daha iyidir.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Âyet
ve Hadisler, s. 15.)
Der-kenār:
Kesr-i ħāyıla ucuzluķ maǾnāsına. Ş.

Enîsü’l-Ârifîn

Nažm:

Cihāna Ǿadl ķılmaķ şāh-ı Ǿādil
Yek andandur ki yaġmur ola şāmil

Neŝr: Ve1 Ǿadl ħūb-terįn fażįlet ve žülm zişt-terįn reźiletdür. Ve2 Ǿadl mįzān-ı
Raĥmān ve cevr mikyāl-i şeyŧāndur. Netice-i Ǿadl beķā-yı mülk ü vüsǾat-i memleket ve maǾmūrį-i ħazāǿin ve ābādį-i büldān ü ķurā vü medāyindür. Ve ŝemere-i žülm zevāl-i mülk ü ħarābį-i memālik ve perįşānį-i leşker ü tefriķa-i
memālįkdür.
Veśāyā-yı Hūşeng’de meźkūrdür: “Ey püser ü ey cān-ı peder! Dāǿim āyet-i
žulmi maŧmūs ve rāyet-i cevri menkūs ķıl ve nāvek-i āh-ı mažlūmān-ı sitem-resįde ve nāle vü zār-ı maĥrūmān-ı miĥnet-keşįdeden iĥtirāz eyle.” Ki dimişlerdür:
Nažm:

Śaķın mažlūmuñ āhından seĥer-gāh
Kim aña ķomamışdur perde Allāh3
4

כ ه زن כ
ار و

آ
[ כA 63b]

Neŝr: Ve žulmüñ suǿ-i ħātimetin ve žālimüñ veħāmet ü Ǿāķıbetin endįşe eyle.
Nažm:

Śaķın mažlūmdan kim nāliş eyler
Ki nāliş varı varı çoġ iş eyler5

[H 74a]

Neŝr: Ħudā-yı Rabbü’l-Ǿālemįn buyurur: 6﴾ َ ۪ ِ ﴿ َا َ َ ْ َ ُ ا ّٰ ِ َ َ ا َّא. Ve Ĥażret-i
ا
Resūlüñ Ǿaleyhi’s-selām ĥadįŝ-i şerįfinde7 vārid olmışdur: [P 70a] אت
8
 م ا. Ve žulm žulmet-i bį-ġāyetdür.
Nažm:

Ķoma mįzān-ı Ǿadli keffüñden
ǾAdl iden müsteĥaķķ-ı raĥmet olur
Şemsden rūşen ü Ǿıyāndur kim
Yevm-i9 maĥşerde žulm žulmet olur

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ve A, Ş: -P, H.
Ve A, Ş: -P, H.
Kim aña ķomamışdur perde Allāh P, H: Ki aña perde ķomamışdur Allāh A, Ş.
Bu beyit P’de yok. “Yaşlı bir kadının büyü gücüyle yapabileceklerini, yüz bin tane ok ve balta yapamaz.”
Bu beyit Necatî Bey’e aittir. (Bk. Tarlan, Necatî Beg Divanı, s. 38.)
“Bilin ki, Allah’ın lâneti zalimlerin üzerinedir.” Hûd, 11/18.
Ĥażret-i resūlüñ Ǿaleyhi’s-selām ĥadįŝ-i şerįfinde P: ĥadįŝ-i şerįfde A, H, Ş.
“Zulüm kıyamet gününü karartan karanlıklardır.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Arapça ve Farsça Asıllı Vecizeler Sözlüğü, s. 983.)
Yevm-i P, Ş: Rūz-ı A, H.
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را

اذا ا א כ
ا
آ ه

א

م
ا

ا م

1

א

[Ş 62b]
2

אم אك و ا
ا כو

Neŝr: Žālimüñ ĥarf-i evveli ki gide, ĥurūf-ı elemden ġayrı nesne ķalmaz; buña
işāretdür ki serini girįbān-ı Ǿademe çeke, elinde elemden ġayrı nesne3 görmez.
Ve žulm sebeb-i taġyįr-i devlet ve mūcib-i4 tebdįl-i niǾmetdür.
Beyt:
ل

5

دراه

دور כ כ ه
ش אش כ א

Neŝr: Herkes ki semt-i6 Ǿadlden Ǿudūl idüp simet-i sitem ile mevsūm ve đalālet-i žulme sālik olur, Ǿāķıbet-i Ǿaķābeyn Ǿiķāba ve Ǿuķūbet-i Ǿuķbāya giriftār olup
hālik olur.
Nitekim mücerrebān-ı aĥvāl-i Ǿālem dimişlerdür:
و
ا
ا
ا. Ve daħi dimişlerdür: 8أو ا اض وآ ه ا اض
 اVe ĥükemāǿ-i ķudemā
dimişlerdür: “Beden-i pādişāh-ı žālim ü cāǿir ü sitemger yaħdan sāħte bir ĥiśār-ı
Ǿālįdür ki ķullesi kürre-i zemherįri geçer ve burc-ı ābįye deger. [H 74b] Her
āyine tāb-ı āfitāb-ı Ǿālem-tāb-ı İlāhį esāsına mümāss olup [A 64a] münhedim
ve zįr ü zeber ider. 9
و
”ان ا
7

Ve Necāşį dir: “Melik-i žālimden teħāşį itmek gerekdür; mülk küfr ile bāķį
olur [P 70b] ammā žulm ile olmaz.”
Erbāb-ı ķaśaś içinde meşhūr ve kütüb-i tevārįħde mesŧūrdur ki, ħātem-i
emāret ü salŧanat biş biñ yıl gebrān ü muġān destinde pāyidār ve devlet ü Ǿizzet
niçe rūzgār āteş-perestler dūdmānında ber-ķarār oldı.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

“Muktedir olduğunda asla zulmetme, zira zulmün sonu pişmanlığa götürür.”
“Senin gözlerin uyur ancak mazlum uyanıktır; sana beddua eder ve Allah uyumaz.”
nesne H: -A, P, Ş.
mūcib-i H: -A, P, Ş.
“Bu dünyanın devri ve döngüsü adalete göre ayarlanmıştır; mutlu ol ki zalim insan hiçbir şeyi elde edemez,
hiçbir konuda başarı gösteremez.”
semt-i A, P, Ş: cādde-i H.
“Zulüm, intikam (duygusunu) getirir; iyilik ve sevgi (duygularını) engeller.”
“Zulmün başı dünyalık kazançtır, sonu ise yok oluştur.”
“Allah mühlet verir, ihmal etmez.”

Enîsü’l-Ârifîn

Nažm:

ل و ا אف دان כ و د
1
כ درכאر
ا در
2

אم א را
אه د ار

از

ل

[Ş 63a]

Neŝr: Ħurdedānān dimişlerdür: “Pįr-zenüñ kedd-i yemįninden ve rişte-i cānından ĥāśıl olan ħurde-i sįm ü rįze-i zerle ħazāne vü ħarābe maǾmūr olmaz. Ve
mūr-ı żaǾįf-i pāyimālüñ źaħįresi olan3 pāy-i melāħ ile simāŧ-ı Süleymānį tertįb
bulmaz. Sāz-ı Ǿūd -ki māl-i mažlūmān-ı bį-nevā ile sāħte ola- śadāsı Ǿālem-sūz
ve naġamı ġam ve cām-ı mey -ki ħūn-ı dil-i bį-çāregāndan leb-ā-leb ola- ħandesi girye-i ħūnįn ve neşǿesi derd-i ser ü elemdür. Ve dırra ile alınan dırrāǾa-i
faķįrden dırǾ-ı Dāvūdį düzelmez ve tār-ı ecele aħź olınan köhne devāc4 muĥtācdan bāliş-i mesned-i şehriyārį ħāśıl5 olmaz. Siper -ki māl-i yetįmān-ı bį-ser ü
sāmāndan dūħte ola- māniǾ-i tįr-i ķażā olmaz. Ve cevşen -ki ķaŧre ķaŧre sirişk-i
[H 75a] gedāyān-ı6 Ǿuryāndan sāħte ola- dāfiǾ-i tįġ-ı belā olmaz.”
ŞiǾr:

İtme žulmi ne deñlü kemterse
Cān-ı žālim egerçi mermerse
Derd ile çünki āh ide mažlūm
Arıdur āħir anı niteki mūm
[A 64b]

Ĥikāyet: Emālį-i Ħaŧįb-i Medįne’de meźkūrdur:7 [P 71a] Şehr-i Semerķand’da
bir žālim-i meşhūr var idi; ki ħalāyıķ cefāsından dāǿim Ǿaźābda ve taǾaddį-i
bį-nihāyesinden8 çengāl-i Ǿuķāb Ǿiķābda idi. Bir gice kendü ġurfesinde taħtında9 ħufte vü ġunūde ve mesned-i Ǿizzetde āsūde iken ķażā ile ķavs-i çarħdan
şihāb-ı ŝāķıb gibi hevādan bir tįr-i śāǾiķa-girdār iner ve sįne-i pür-kįne-i ġaraż-ı
marażından ŧable-i kāġıdvār güźer ider ve püştinden çıķar gider.10 Tįrüñ üzerinde yazılmış ki,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

“Dindarlığın ya da inançsızlığın hiç önemli değildir; zira ki mülk işlerinde adalet ve insaf önemli ilkelerdir.”
“Bu dünyada, dinsizlikle birlikte adalet, dindar padişahın zulmünden daha önemli ve daha üstündür.”
olan A, Ş: -P, H.
Der-kenār: Dırra, kesr-i dālla tura; dırrāǾa, kesr-i dālla perhįz; dırǾ, cübbe; devāc, fetĥ-i dālla çader-i şeb. Ş.
ħāśıl A, Ş: -P, H.
sirişk-i gedāyān A, P: eşk-i gedāyān H, Ş.
-A, H, Ş: naķl ider ki P.
bį-nihāyesinden A, P, H: bį-nihāyetten Ş.
taħtında A, H, Ş: taħtı üstünde P.
gider P: -A, H, Ş.
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אم

Nažm:
ا

1

ذ

ع

و

ا

[Ş 63b]
ا

Neŝr: Nitekim dimişlerdür:
2

م
م

ا

ا

Neŝr: Ve dimişlerdür: 3
zihį ħūb nažm itmişdür.
Nažm:5
6

אﺀ
אم د ة ا
ر

ا

ا با
وا
אء

Ekābirden4 biri bu maǾnāyı

אدر כ אن
אن ای אده
כ ز אوك اد در כ
ا

د כ رد
ز
כ
7
כאن آه כ رد از כ ه آ
Neŝr: Ve Ĥakįm-i Ħaķanį bu ķıŧǾada8 naķş-ı Mānį gibi ne śanǾatlar9 geçmişdür:
[H 75b]
אن درכ
ز

כא
ن אرد
10

و
אرا

اد

آ

א
אن כ

אران

א

س از
כ
כ
س از آه
ش

Bāb-ı Şānzdehüm: Der-ǾAfv
ǾAfv, ĥāl-i ķuvvet ü ķudretde terk-i Ǿuķūbet-i mücrim ve cezāǿ-yı cerāǿimdür. [P 71b] Ve mecmūǾ-ı ħıśāl-i ĥamįdeden ādeme lāzım ve ŧabįǾat-ı insānįye mülāǿimdür. Ĥażret-i Rabb-i11 ǾAfüvv u Ġafūr [A 65a] Resūl-i kerįmine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

“İstersin, ancak isteğin sinelerde akrep yuvasından daha keskin bekleyen oklar var.”
“En kolay şey zalimin öfkesi, en hızlı ok ise mazlumun duasıdır.”
“Kötü niyetle atılan ok sahibine döner.”
Ekābirden A, H, Ş: Ekābirįnden P.
Nažm A, P, Ş: -H.
“Ey cefa okunu zulüm yayına yerleştiren kişi, yaptığın bu zulme karşılık olarak sana dönecek oku düşün.”
“Eğer senin attığın ok, çelikten yapılan siperden geçse bile; bunu unutma ki, ah oku çelikten yapılan bir
dağı geçebilir.”
ķıŧǾada A, H, Ş: ķıŧǾa-i pür-ĥāletde P.
gibi ne śanǾatlar P: -A, H, Ş.
“Gece güçsüz olan insanların başlarına ok yağmuru yağdırmaktan kork; çünkü bu zayıf insanların inleme
etkileri okun tesirinden daha fazladır. Zulme maruz kalanların (mazlumların) ahından kork; çünkü sen
gece yatakta tatlı uykundayken sana ok yağmur olarak gelir.”
Rabb-i A, P, H: -Ş.

Enîsü’l-Ârifîn

ا
buyurur. Ve li-haźā rūz-ı fetĥ-i Mekke’de cenāb-ı saǾādet-meǿābları
śanādįd-i Ķureyş’den envāǾ-ı cefā vü eźā görmişken ol įźā iźāsında cümlesini
āzād idüp ve 2  ا ا אile ķayd-ı esrden ıŧlāķ eylediler ve dil-i mürde-i pejmürdeleri müjde-i 3﴾  ﴿ َ َ ْ ۪ َ َ َ ُכile şād idüp4 günāhlarını Ǿafv buyurdılar.
ُ ْ
Belālaruñ dil-i Ǿuşşāķ-ı dil-figāra gerek
Belį Ǿināyet ü raĥmet günāhkāra gerek
1

כ
כ

5

6

א אدت د א
כ و כ

אכ د
آ א כ אی א
כ
כ
א א ا אن

Neŝr: Ĥükemā dimişlerdür ki,7 kemer-i kūh-ı günāĥ [Ş 64a] cevzāya peyveste
olsa yine fażįlet-i Ǿafva nisbet pest ve źerreden kemterdür.
Ĥikāyet: Bir ǾArab mülūk-ı ǾArab’dan birinüñ aķārib ü tevābiǾinden niçe kimesne ķatl itmişken yine meliküñ meclisine gelür. Melik taǾaccüb idüp ĥarįfe
eydür: “Bu ne cāhilāne cürǿet [H 76a] ve ne ġaflet ü ĥamāķatdür ki8 bu ķadar
günāh-ı Ǿažįmle benüm Ǿuķūbetümden tersān ve heybetümden hirāsān olmayasın, yine ĥużūruma gelesin?”9 Ĥarįf eydür:
MıśrāǾ:

Ŧutalum iki elüm ķanda imiş ķanı kerem

Neŝr: “Bunı yaķįnen bilürin10 ki benüm günāhum ne ķadar Ǿažįm olsa senüñ
Ǿafvuñ andan aǾžamdur ve benüm cürmüm cirm-i kūh gibi olsa [P 72a] Ǿafvuña
nisbet berg-i kāhdan kemdür.”
Nažm:

از و د אن כ אه
כ دن از رכאن ا

כ

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

“Affetme yolunu tut.”
“Siz serbestsiniz.”
“Bugün size kınama yok.” Yûsuf, 12/92.
şād idüp A, P, Ş: levmden ķurtarup H.
“Bizim âdetimiz (alışkanlığımız) bahane bulmak değildir, iyilik ve iyi davranmaktan başka bir şey
yapmayız.”
“Onlar ki bize kötülük yaptılar, biz ise onlara iyilikten başka bir şey yapmayız.”
ki P: -A, H, Ş.
ki P: -A, H, Ş.
yine ĥużūruma gelesin A, P, H: -Ş.
bilürin P, H: bilürüm A, Ş.
“Eğer günah ve suç işlemek alçaklardan beklenirse; günahları affetmek de büyüklerden beklenir.”
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Neŝr: Melike ǾArab’uñ cevābı ħōş gelüp cerįde-i ĥālini levŝ-i günāhdan taŧhįr
ve ħilǾat giydürüp ĥarįfi iĥsān ile taǾzįr eyledi. [A 65b]
MıśrāǾ:

כ در ا אم

1

در

Neŝr:2 Meǿmūn ħalįfeden menķūldür, eger ħalķ benüm Ǿafv-ı günāhdan mertebe-i ħažžımı bilelerdi hedāyā-yı cürmi ihdā idüp dāǿimā dergāhuma gelelerdi.
م

ĶıŧǾa:

ا כ د
د
ز כ א כאر
ار

3

مכ ا

אرا

اره ار כאب ا כ
د א כ آرد א

Ĥikāyet:4 İskender bir gün Arisŧo’ya eyitdi: “Filān mücrimüñ ĥaķķında ne buyurırsın ve ne maķūle cezāya sezāvār ve müstaĥaķ görirsin?” Ĥakįm eyitdi: “Ey
şāh-ı cihān-gįr ve ey şehriyār-ı gerdūn-serįr, śıfat-ı Ǿafv -ki ecmel-i ħaśāǿildürcerāǿim aña āyįne ve mücrimįn [Ş 64b] müžāhirdür. Eger eŝįm ü beze-kār
olmasa5 ne Ǿafva mežāhir ve ne śıfat-ı Ǿafv žāhir olurdı.” [H 76b]
ای אه
ور
אرت כ א כאر آ ا

Nažm:

כ אه آ

6

Neŝr: İskender yine Arisŧo’dan suǿāl eyledi ki: “ǾAfv ne zamānda memdūĥ u
muǾteberdür?” Ĥakįm cevāb virdi ki:7 “Ħaśma žafer bulup ādem mužaffer olduġı zamānda tā ol Ǿafv ile sipāsdārį vü şükr-güźārį žafer ķılına.”8 [P 72b]
Nažm:
9

אد אه
از ود אن כ אه

زا اء دور آدم א
د
از رכאن

Neŝr: Her kimse -ki sehv ü ħaŧā vü günāhdan ħālį degüldür; nitekim şān-ı
ādemį budur- Ǿafv-ı Ħudā’ya muĥtāc olur, lāyıķ oldur ki10 günāh-ı mücrimįni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

“Affetmekte öyle bir tat (zevk) var ki, intikam almakta yoktur.”
Neŝr P, Ş: Ĥikāyet A: -H.
“Eğer günahkâr bu dakikada bunu bilse ki, her an günahkârları affetmek bizim için ne kadar tatlıdır; sürekli
bilerek suç işler ki, sürekli kendini affetmek için bizim yanımıza gelsin.”
Ĥikāyet A: Neŝr Ş: -P, H.
olmasa A, H, Ş: olmasaydı P.
“Ey padişah, günah af ve rahmet aynasıdır; o yüzden günah işleyenleri hor görme.”
Ĥakįm cevāb virdi ki P: eyitdi A, H, Ş.
žafer ķılına A, H, Ş: ŝābit ve žāhir ola P.
“İnsanoğlunun ilk yaratılışından padişahın zamanına kadar büyüklerin alışkanlığı affetmek, alçakların alışkanlığı ise günah işlemek olmuştur.”
oldur ki A, P, H: budur ki Ş.

Enîsü’l-Ârifîn

Ǿafv eyleye. Tā ki Ĥażret-i Ĥaķ daħi anuñ seyyiǿātını Ǿafv ve ħaŧįǿātini maĥv
eyleye.
اداری
א
כ כאن

Nažm:
אی

1

اכ
زروی

Ĥikāyet: Bir pādişāh-ı keyvān-eyvānuñ [A 66a] erbāb-ı dįvānından birinden
ħaŧā ile bir ŧavr-ı nā-pesendįde vü vażǾ-ı nā-şāyeste śādır olup ĥarįfi maǾzūl ider
ve buyurur. Dest ü pāyını ħasįs-i dirhem ü dįnār baġlar gibi muĥkem baġlayup ĥużūr-ı mevfūru’l-ĥubūruna getürürler. Ǿİtāb-engįz ü Ǿiķāb-āmįz ħıŧāb ile
ĥarįfi istinŧāķ ider.2 Bįçāre duǾā dehānın güşāde ķılup dir:
Nažm:

Gerek öldür gerek dirgür senüñüm3
Ķapuñda boynı baġlu bir ķuluñum

Neŝr: “Ey sulŧān-ı kerem ve ey şāh-ı encüm-ĥaşem, ol zamān ki ĥużūr-ı Rabbü’l-erbāba mevķuf ħiŧāba varasın, ħāŧır-ı Ǿāŧıruñ4 ne ārzu ider [H 77a] ve göñlüñ ne özler?” Şāh eyitdi: “ǾAfv-ı Ĥażret-i Rabbü’l-Ǿizzeti.” [Ş 65a] Ĥarįf eyitdi:
Ħaŧā bizden Ǿaŧā sizden hemįşe
Mürüvvet kānısun iĥsān senüñdür5
Neŝr: Şüphe yoķdur ki pādişāhlar ĥaķķında Ǿafv-ı İlāhį sāǿir ħalķ ĥaķķında
Ǿafv-ı pādişāhįye menūŧ u merbūŧdur.
Nažm:
[P 73a]

6

ای
כ

د

ز

כ

א
כ

Neŝr: Pādişāh-ı ercümend bu maǾnāyı pesend idüp cürmini Ǿafv eyledi ve yine
manśıbın muķarrer idüp ĥarįf eski Ǿameliyle ķaldı.
دو

7

8

1
2
3
4
5
6
7
8

د

د

א

دن אرك
כ دارد

روش
כ

دل ز ر
وز

“Eğer Allah’tan seni affetmesini beklersen, sen de büyüklük edip düşenler ve kırılanları affet.”
ider A, P: eyler H, Ş.
Gerek öldür gerek dirgür senüñüm P, Ş: Gerek dirgür gerek öldür senüñüm A, H.
Ħāŧır-ı Ǿāŧıruñ P: Ħāŧıruñ A, H, Ş.
Bu beyit Şeyhî’ye aittir. (Bk. Mustafa İsen-Cemal Kurnaz, Şeyhî Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara 1990, s. 127.)
“Biz senin yanında günahkârız sen ise Allah’ın nezdinde suçlusun; sen bizi affedersen Allah da seni affeder.”
“Affetmek kutsal bir hediyedir; affedebilen ise büyük bir güç ve devlete sahiptir.”
“Affetme ışığından gönül aydınlanır; affetme rüzgârından göğüs gülistana dönüşür.”
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دار

1

را وردכאر
دارد دو

دارد
دو
آ ا د دو

Ey Raĥįm ü Źü’l-celāl ü lā-yezāl
Ķādir ü Perverdigār ü bį-zevāl
[A 66b]
Ey Kerįm ü Kirdigār ü kār-sāz
MünǾim ü Muĥsin Ħudā-yı bį-niyāz
Fātiĥü’l-ebvāb ü ǾAllāmu’l-ġuyūb
Ķāsımü’l-erzāķ u Keşşāfü’l-kürūb
Ķādir ü Ķayyūm ü Ĥayy ü lā-yenām
Ġāfirü’ź-źenbi ǾAzįzü źü’ntiķām
Lem-yelidsin bį-veled Ferd ü Eĥad
Źāt-ı pāküñ vaśfı Allāhu’ś-śamed
Pādişehsin bį-vezįr ü bį-müşįr
Bį-naśįr ü bį-muǾįn ü bį-žahįr
[H 77b]
Sen şehe lāzım degül Ǿavn-i cünūd
Ente Ĥasbį ente Kāfį yā Vedūd
Raĥmetüñ deryāsı bį-ĥadd ü kerān
Ķudretüñ vaśfında śāmitdür zebāñ
Źerre vaśf itmeye nūr-ı aǾžamı
Ķaŧre bilmeye muĥįŧ-i Ǿālemi
Şemme-i vaśfuñda Ǿācizdür Ǿuķūl
Ķudretüñ derkinde ķāśırdur fuĥūl
[Ş 65b]
ǾAzmiye tevfįķüñi idüp refįķ
ǾAfvuñuñ deryāsına eyle ġarįķ
Raĥmetüñden eyleme miskįni dūr
Yā Raĥįm ü yā Kerįm ü yā Ġafūr
[P 73b]
1

“Affetmeyi Allah çok sever; Allah’ın sevdiği şeyi sen de sev.”

Enîsü’l-Ârifîn

Bāb-ı Heftdehüm: Der-Ĥilm
Efđal-i ħıśāl-i ĥamįde vü ecmel-i evśāf-ı pesendįde -ki ķudret-i Yezdānį
ħilķat-i insānįyi anuñla ārāste ķılmışdur. 1
ا ء دة ا
 אVe Ǿālemiyān üzerine anuñ bereketiyle rütbet-i2 tekrįm-i erzānį buyurmışdur- ħaślet-i
ĥilm ü vaķār ve śıfat-ı bürdbārį vü ķarārdur. Rabb-i Raĥįm Kitāb-ı Kerįm’inde
ِ
buyurur: 3﴾ ۪ َ ﴿ا َّن ا ّٰ َ َ ُ ٌر
ٌ
Nažm:

4

د
د ودد

ا

د אری
כا

[A 67a]

Neŝr: Ĥilm nemek-i māǿide-i aħlāķdur, dediklerinüñ ĥikmeti oldur ki ĥilmi
ķalb eyleseñ5 milĥ olur. YaǾni bir kimesne6 taĥśįl-i ecnās-ı feżāǿille benį Ādem
nevǾinden mümtāz olsa ve taķdįm-i eśnāf-ı fevāżıl ile aķrānı mābeyninden
gūy-ı müsābaķati rübūde ķılsa çün [H 78a] ħuşūnet-i ŧabǾ ve ġılaž-i ķalb ve
tehettük-i mizācla mevsūm olsa sāǿir hünerleri maǾdūm ĥükmünde olup şol
ŧaǾām-ı bį-nemek gibi maķbūl-i ŧıbāǾ olmadın maĥrūm ola ve ħavāŧır anuñ ĥıffet-i mizāc ve rekāket-i reǿyinden müteneffir olup ŧıbāǾ anuñ ħuşūnet-i ŧabǾı
sebebiyle muśāĥabetinden ibā vü imtināǾ ķıla.
Nažm:

و اس را
7
כ ا א ا

ورزم כ
اא
ب

כ

Neŝr: Bā-vücūd ki Ĥażret-i Seyyid-i kāǿināt ve sened-i maħlūķāt Ǿaleyhi efđalü’ś-śalavāt ve ekmelü’t-taĥiyyāt müstecmiǾ-i cemįǾ-i kemālāt idi. [Ş 66a] Ħıŧāb-ı
müsteŧāb-ı Cenāb-ı Rabbü’l-erbāb ana8 [P 74a] bu minvāl üzere9 vārid oldı:
10
﴾﴿و َ ْ ُכ ْ َ َ ًّא َ ۪ َ ا ْ َ ْ ِ َ ْ َ ُّ ا ِ ْ َ ْ ِ َכ
َ YaǾni ey cāmiǾ-i feżāǿil ü fevāżıl, eger
sen ġalįž-ŧabǾ u dürüşt-ħūy u saħt-dil olsañ her āyine mevākib-i kevākib-i
11
 أ א כא م-ki ĥālā pįrāmenüñde ŝüreyyā gibi müctemiǾlerdür- Benātü’nnaǾş-vār perākende vü tār-mār olalardı.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

“Hiç kimse hilmden daha güzel bir kolye takamaz/takmamıştır.”
rütbet-i A, P, Ş: ħilǾat H.
“Çünkü Allah, çok bağışlayıcıdır, halîmdir.” Âl-i İmrân, 3/155.
“Sabırlılık bilgeliğin hazinesidir, kimde sabır yoksa o dev ve canavardır.”
eyleseñ A, P: eyle Ş: etseñ H.
kimesne A, H, Ş: kimse P.
“Sabır gösteririm ve titizliliği bir kenara bırakırım, kurşun yumuşak olabilir; ama yeri geldiğinde elması
kırabilir.”
erbāb aña A, H, Ş: erbābdan anlara P.
üzere P, H, Ş: üzerine A.
“Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın; hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi.” Âl-i İmrân, 3/159.
“Ashabım yıldızlar gibidir.” (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, s. 147.)
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Ve śāĥib-i serįr-i ħullet ve peder-i erbāb-ı dįn ü millet nebiyy-i kerįm
Ħalįlu’llāh1 Ĥażret-i İbrāhįm Ǿalā nebiyyinā ve Ǿaleyhi 2﴾ ٍ ۪ ﴿ َ َ ٌم َ ْ ً ِ ْ َر ٍّب َر
Ķurǿān-ı Ķadįm ve Furķān-ı lāzımü’t-tekrįm ve’t-taķdįm’de bu śıfatla sitāyiş
ِ [A 67b] Ve’l-ĥāśıl fażįlet-i ĥilm śıfat-ı
buyurılmışdur: 3﴾ ۪ َ ﴿ا َّن ِا ْ ۪ َ َ َّو ٌاه
َ ٰ
ٌ
maŧbūǾ u merġūbdur ve ĥalįm-i delim4 maķbūl-i ŧıbāǾ u maĥbūb-ı ķulūbdür.
Nažm:
5

د د אری د
اری د

ن
כ

[H 78b]

Neŝr: Ve enbiyā vü evliyā śıfat-ı ĥilmle muttaśıflardur; tā ol śūretle sįret-i
ġađabı -ki müfsid-i įmān ve pįşrev-i leşker-i şeyŧāndur- şikeste itmişlerdür. Ve
ĥadįŝ-i şerįfde vārid olmışdur: “Pehlevān ol degüldür ki śaf-şiken ü merd-efgen ola; belki oldur ki ĥāl-i ġađabında nefs-i emmāresini kendüye meǿmūr u
maķhūr eyleye ki nefs-i emmāre hemvāre nā-hemvārlık semtindedür. Ve tevsen-i tįz-gām-ı ġađabı şekįme-i şekįb6 ve ligām-ı teǿennį ile rām eyleye.”
Nažm:

و د
7

[P 74b]
8

دی כ אن כ ور
اכ ای دا כ כא
א
اכ دا
ز ا
او

ازد

د

[Ş 66b]

Neŝr: Server-i kāǿināt Ǿaleyhi efđalü’ś-śalavāt: ا ی
9
ا
 כbuyurur.
ĶıŧǾa:

ا אا

א

ا

Pehlevān ol kişi degüldür kim
İli zūr ile ser-nigūn eyler
Pehlevān oldurur ki vaķt-i ġađab
Nefs-i emmāreyi zebūn eyler10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ħalįlu’llāh P: -A, H, Ş.
“Onlara merhametli Rabb’in söylediği selam vardır.” Yâsîn, 36/58.
“Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu ve pek sabırlı idi.” Tevbe, 9/114.
delim A, P, Ş: dāǿim H.
“Bilgeliğin direği sabırdır, düşüncesiz ve aptal kişi her yerde küçük düşürülür.”
şekįb A, P, Ş: şikest H.
“Zannetme ki mertlik güç, kuvvet ve cesaret ile ölçülür; öfkene galip gelirsen bilge olduğunu anlarım.”
“Eğer sabrı doğru kullanabilirsen devleri onunla bağlayabilirsin; gazap ile öfke sabrın zindanında hapis
yatar.”
“Pehlivan, güreşte hasmını yenen değildir; ancak öfkelendiğinde kendisini zapt eden ve iradesine sahip
olandır.” (Buhârî, “Edeb”, 76; Müslim, “Birr”, 45.)
Bu kıt‘a Azmî’ye aittir. (Bk. Ceyhan, Azmî’nin Kırk Hadis Tercümesi, s. 148.)

Enîsü’l-Ârifîn

Dime kim er baśaram erlik oldur
Eriseñ nefsi baś serverlik oldur1
Neŝr: Merd-i ĥalįm2 oldur ki seyl-āb-ı ġađabı kūh-ı şāmiħ gibi Ǿaynına almaya
ve nāǿire-i ħışmuñ lehebi küre-i nāra muttaśıl olsa aña bir şerer ķadar gelmeye.
כ
ا رآ
د אری כ
ا

3

[A 68a]

Ĥikāyet: Nūşįrevān4 Büzürcmihr’den suǿāl eyledi ki: “ǾAlāmet-i ĥilm nedür?”
[H 79a] Ĥakįm eyitdi: “Ĥilmüñ üç nişānı vārdur: Biri ol ki eger bir turş-rūy u
saħt-gūy kemer-i ħuśūmeti dermiyān idüp bįhūde vü hezl ü heźeyān söylese ol
rıfķ u luŧf u şįrįn-zebānlıġ ile cevāb vire ve eger ol bāb-ı5 cengden girüp6 cidāle
maśāff baġlasa bu ŧarįķ-ı muśāfātdan gelüp iĥsān śūretin göstere.
א

Nažm:
כ

כ
א

7

[P 75a]
א

א כ כ
כ ز تد
כ אش ازدر
כ כ ز

ا ت כ
כ
כאن כ زر

8

Neŝr: ǾAlāmet-i düvüm oldur ki ol dem ki āteş-i ħışm müşteǾil olup ŧutuşa ve
śavlet-i saŧvet ü ġađab ġāyetine yitişe, nefsine cebr idüp sūret-i ġađabı kesr ide
ki bunı delįl-i iŧmįǿnān-ı dil ve [Ş 67a] teskįn-i rūĥ ķılmışlardur ve dervįşān-ı
ehl-i sülūk buña Ǿilāc-ı ġađab dimişlerdür.
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

א כ אل د
تو ل د

Bu beyit Şeyhî’ye aittir. (Bk. Faruk K. Timurtaş, Şeyhî Husrev ü Şîrin, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1980, s. 127.)
ĥalįm A, P, Ş: ĥakįm H.
“Sabır geldiğinde gazap ve öfke alçak bir konuma düştü, öfke ve gazabı kıran bu sabır oldu.”
Nūşirevān A, H, Ş: Nūşirevān-ı Ǿādil P.
ol bāb A, H, Ş: ol P.
girüp A, H, Ş: gelüp P.
“Sana sabrın sonundan (amacından) bahsedeyim: Sana zehir verene şeker ver, gölgesini hiç kimseden esirgemeyen ağaçtan farklı davranma ki ona taş atana bile meyve verir.”
“Her kim ki senin ciğerini cefa ile yaralamaya çalışırsa, sen ona karşı Allah gibi ol, bağışlayıcı bir tavırla
davranıp sana zarar verene bile altın bahşet.”
“Kemale ermenin yatırımı sabretmektir; büyüklük ve ihtişamın sebebi sabırdır.”
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د

1

אدی ای
כ
א

Neŝr: Ve nişāne-i süvüm2 oldur ki ħadem ü ĥaşemden müstaĥaķķ-ı Ǿukūbet
olan kimseye ĥışm eylemeye. Nitekim Hürmüz’üñ āfitāb-ı devleti ufķ-ı saǾādetden ġurūb idüp reǿs iken źeneb olmağa, ŧarįķ-ı meŝnevįnüñ şeyħi Mevlānā
Şeyħi bunı sebeb Ǿadd itmişdür ve dimişdür: [H 79b]
Egerçi var idi Ǿadl ü seħāsı
Yoġ idi şefķat ü ĥilm ü vefāsı
[A 68b]
Hüner3 düşmen cefā-pįşe eridi
Cihānveş sifle vü dūn-perver idi
Ķılurdı çoķ vefāya az mürüvvet
İderdi az günāha çoķ Ǿuķūbet”
Ĥikāyet: Bir gün nev-bāve-i būstān-ı velāyet ve bākūre-i bāġistān-ı hidāyet sıbŧ-ı
nebį vü naħl-i velį Ĥüseyin bin ǾAlį rađiya’llāhu Ǿanhüma’llāhu’l-ǾAliyy4 eşrāf-ı
ǾArab’dan bir Ǿaşįretle Ǿişret ü mihmānį ķılup bir ser-i ħˇānde oturmışdı. Ĥiźmetkār kāse ile ıssı aşı meclise getürüp 5اد ه
[ כP 75b] ġāyet-i dehşetinden
pāyı ĥāşiye-i besāŧa doķunup kāse elinden ser-i şehzāde üzerine düşdi ve aş ruħsāre-i mübāregi üzerine döküldi. Ĥażret-i Ĥüseyin rāh-ı teǿdįbden ne ān ki ŧarįķ-ı
taǾźįbden ħādimüñ yüzine nažar eyledi, zebān-ı ħādime hemān bu cārį6 oldı ki:
7
﴾ َ َ ْ ﴿وا ْ َכא ِ ۪ َ ا
َ Ĥażret-i Ĥüseyin eyitdi: “Āteş-i ħışmum ħāmid oldı.” Yine ħāْ
8
ِ ِا
۪
dim eyitdi: ﴾אس
َّ َ َ ﴿وا ْ َ א
َ [Ş 67b] Ĥażret-i Ĥüseyin eyitdi: “ǾAfv eyledüm.”
9
Ħādim eyitdi: ﴾ َ ۪ ِ ْ ُ ْ ﴿وا ّٰ ُ ُ ِ ُّ ا
َ Ĥażret-i Ĥüseyin eyitdi: “Seni mālumdan
āzād eyledüm ve maǾunet-i maǾįşetüñi źimmet-i keremime10 lāzım ķıldum.”
ی را כא אت כ دن ی
رت د دی
ا

Nažm:
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

“Her utanç duyan kulu sevindiren şey sabretmektir, her kırık gönlün merhemi sabırdır.”
Süvüm P, Ş: Siyüm A, H.
Hüner A, P, Ş: Hezār H.
Ǿanhüma’llāhu’l-ǾAliyy P, H: Ǿanhüme’l-ǾAliyy A, Ş.
“Her safkan at tökezleyebilir.”
hemān bu cārį P: cārį A, H, Ş.
“... öfkelerini yutarlar... ” Âl-i İmrân, 3/134.
“... ve affederler.” Âl-i İmrân, 3/134.
“Allah güzel davranışta bulunanları sever.” Âl-i İmrân, 3/134.
źimmet-i keremime A, H, Ş: üzerime P.
“Kötülüğe, kötülükle yanıt vermek, görüntüye göre karar veren insanların açısından bilgeliktir.”

Enîsü’l-Ârifîn

[H 80a]
1

ده ا
כ ده ا

כ א כ
ید هو כ

Ĥikāyet: Ĥażret-i Įsā’dan Ǿalā nebiyyinā ve Ǿaleyhi’ś-śalavātü ve’s-selām suǿāl eylediler ki: “Ġāyet-i eşedd ü saħt nedür?” Buyurdılar ki: “Ġađab-ı Ĥażret-i Ĥaķ
ve Ķahhār-ı muŧlaķ celle celāluhū ve Ǿamme nevāluhū.” Eyitdiler: “Ya ġađab-ı
İlāhįden eymen olmaġa çāre nedür?” Buyurdılar ki: [A 69a] “Kişi kendü ġađabını terk itmekdür.”
2

Ĥażret-i ǾAlį rađiyā’llāhu Ǿanhu ve kerrema’llāhu vechehū buyurur: ﺀ
ا ﺀ
כ و

ها

Ĥażret-i Mevlevį Meŝnevį’sinde bu ĥikāyeti įrād ü inşād itmişdür:
אر

را כ
ز
در

3

[P 76a]
4

5

א

ا

כ ا אن
כ ازو دوزخ

د ا אن
ا
ا ر ز אن
اوری
6

Neŝr: Dimişlerdür: ار
8

1
2
3
4
5
6
7
8

כ

ك

ی

ت
و
دی ورك

ذ ا

ا

אش אכ
ا از

از

כ
כ
ك

א א

ا אك و ة ا7
כ אخ
א ر

“Gerçek anlamda bu dünyanın ve dünyadaki olan bitenlerin anlamını bilen ve keşfeden insanlar, kötülük
görüp buna karşılık iyilik yapmışlardır.”
“Kişiyi öfkesi helak eder ve ona hilmi yardım eder.” (Bk. Ceyhan, Türk Edebiyatı’nda Hz. Ali Vecizeleri,
s. 487.)
“Hz. Îsâ’ya akıllı ve uyanık biri sordu: Bu dünyada en zor durum nedir?”
“(Hz. Îsâ) dedi ki: Bu dünyada en büyük zorluk; Allah’ın öfkesidir; bu öfkeden cehennem de en az biz
(kullar) kadar korkar.”
“Akıllı Hz. Îsâ’ya bu Allah’ın öfkesinden nasıl kurtulabileceğini sorunca, Hz. Îsâ dedi ki: Gerekli anlarda
kendi öfkeni yenebiliyorsan Allah’ın öfkesinden de kurtulmuşsundur.”
“Öfke ve şehvetini terketmeyi başarırsan, mertliği yerine getirip peygamberlik yoluna adım atmış olursun.”
“Öfkenin gururuna kapılma; zira o seni özrün (dilemek zorunda kalmanın) alçaklığına götürür.”
Bu beyit A’da yok. “Sonrasında özür dilemek istemiyorsan kimseye küstahça söz söyleme.”
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Neŝr: Ve lisān-ı Türkį’de meŝeldür: “Ġađabla ķalķan nedāmetle oturur.” dirler. Ve ittiĥād-ı mevādd-ı ġađab u buġż aña delįldür ki ġađab śāĥibine sebeb-i
buġżdur [Ş 68a] ve ġađabuñ āħiri đabb olmaķ daħi buña şāhiddür. Zįrā ġađab
āħir śāĥibini đabb gibi [H 80b] ħalķuñ mebġūżı ider ve vaĥşet virür. Nitekim
dimişler: 1ص א
و
ا. Ve bunı bilmek ümmehāt-ı mühimmātdandur ki baǾżı mevāżiǾ-i ġavāmıżda ġađab ĥilmden ercaĥ u ensebdür.
2
bu maǾnādan mebnįdür. Mevlānā Nižāmį’nüñ bu nažmı bu
mażmūndan münhįdür.
را د כ ر
ا כ אرآرد ز

3

Neŝr: Ve 4
ا
 ا ذ אbu maķāli müǿeyyid ü müǿekkiddür. Zįrā ki
ġađab-ı meźmūm oldur ki ĥırś u ŧamaǾ kāsid ve bir emr-i münker ve ġaraż-ı fāsid içün ola. Ammā şol ġađab ki iǾlām-ı maǾālim-i dįn-i metįn ve iǾlā-yı kelimetu’llāh ve ĥıfž-ı merāsim-i şerǾ-i mübįn ecli içün ola, ol bisyār-sutūde [A 69b]
vü ġāyet-pesendįdedür. Meŝelā, eger bir kimse ki ħıyānet-i ĥarem-i muĥterem
ide, anda [P 76b] ižhār-ı ĥilm Ǿaķlen ve şerǾan meźmūmdur. Ve ol kes nažar-ı
ehl-i mürüvvetden sāķıŧ u meyşūmdur. Ve çün aĥkām-ı ġayret -ki bį-ġađab u
ħışm ü ħuşūnet el virmeye- muķteżā-yı ĥamiyyet ne ise anı eyleye, ki ĥükemā
dimişlerdür: 5 ا אءة
اכ ا
6

ŞiǾr:

ا
ا ى

כ ا ارد
و
7
ت راز אن دارد

ا

ا
א כ

ا ى

ان

כ

כ
[ وH 81a]

Neŝr: Kemāl-i mürüvvet ü merdį vü fütüvvet oldur ki maĥall-i ĥilm ü ġađabı
nažar-ı śaĥįĥle temyįz ide ve her maĥalde muķteżā-yı ĥāl ve maķām ne ise riǾāyet eyleye. [Ş 68b] 8 و א א כ
כ ر א
1
2
3
4
5
6
7
8

“Gazap kurtuluşu olmayan bir vahşettir.”
“Gazabın olmadığı bir yumuşak başlılıkta hayır yoktur.”
“Hayatında dayanma ve tahammülü yönlendirici olarak seç, fakat bu konuda abartma, zira ki fazla tahammül seni alçak bir konuma düşürebilir.”
“Yumuşak başlı bir insanın kızmasından Allah’a sığınırım.”
“Kerametin, iyilik ve cömertliğin ayakta tutmadığı kimseyi kötülük ayakta tutar.”
“Kılıcın ucunda kırağının olması gibi; kırağının olacağı yerde de kılıcın durması zararlıdır.”
“Tahammül etmek çok iyi bir özelliktir ve senin için erdem getirir; fakat tahammül konusunda aşırıya
kaçarsan senin amaçlarına zarar verebilir.”
و א א כ
 כ ر אŞ, H: -A, P. “Yaş olma sıkılırsın, kuru olma kırılırsın.”

Enîsü’l-Ârifîn

Beyt:
1

د כ
ا ر
و
אی כ כ אش و אی אر אر

Alçaķ ķoma rikābveş olma çü tįġ-i tįz
Ne yavuz ol asıl ne yavaş ol dilā basıl2
ا
و
ا
 כǾAfv daħi keźālik memdūĥ u maĥmūd olması ĥudūd-ı şerǾiyyeden ġayrıda olıcaķdur. Nitekim4 baǾż-ı erbāb-ı belāġat ve
aśĥāb-ı feśāĥat u ĥaśāfet bu mażmūnı nažm itmişlerdür.
3

Beyt:
5

م را
آ א
او در آن ا ای

6

اכ آن
א دا
را

כ

Bāb-ı Hecdehüm:7 Ħulķ u Rıfķ
Ħulķ, ħōş-ħūy olmadan Ǿibāretdür. Rıfķ ü nermį dil-cūyluķdan kināyetdür.
ن ن
ن
 اBirisi mülāŧafet ŧarįķinden sāzkārįdür ve birisi9 mülāyemet ü
müdārā yüzünden kār-sāzįdür. [A 70a] Ammā ħulķ niǾmet-i naǾįm ve ħaślet-i
kerįmdür. [P 77a] Ĥażret-i Ĥaķ celle ve Ǿalā įmānı ki ħalķ eyledi, Cenāb-ı Rabbü’l-Ǿazzeye niyāz idüp eyitdi: “İlāhį, çün ben żaǾįfi ħalķ eyledüñ, ķuvvet daħi
vir.” [H 81b] Ħulķ ve seħāvetle ķavį ķıldı. Ve küfri ki yaratdı, ol daħi keźālik
Cenāb-ı Ĥaķķ’a teveccüh idüp10 eyitdi ki: “İlāhį, beni ķavį eyle.” Tünd-ħūyį ve
ħubŝ u buħl ile ķavį eyledi. Ve mütemmim-i mekārim-i aħlāķ Ǿaleyhi selāmu’llāhi’l-Ħallāķ11 buyurur: “Bed-ħulķ u tünd-ħū dār-ı ħulda dāħil olmaz ve baħįl
inǾame-i dār-ı naǾįmden tenaǾǾum itmez.” 12ق כ ز ا رزاق
ا
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

“Kızmak ve affetmek, her biri kendi yerinde değerlidir; gül olman gereken yerde gül, diken olman gereken
yerde de diken olmalısın.”
Bu beyit Fevrî’ye aittir. (Bk. Fevrî, Dîvân, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan Köşkü, Nr. 763,
vr. 172a.)
ا
و
ا
 כŞ, H: -A, P. “Tatlı olma yutulursun, acı olma tükürülürsün.”
Nitekim A, P, H: Niteki Ş.
“Eğer yaptığın bir hata, işlediğin bir suç için dinin belirlediği bir cezalandırma varsa, o konuda affedilme
beklentisinde bulunmamalısın.”
“Onun affı aslında cezalandırmakta yatmıştır; din tarafından belirlenen ceza, belalara karşı bir set gibidir.”
Hecdehüm A, H, Ş: Hejdehüm P.
ن ن
ن
 اH, Ş: -A, P.
Birisi mülāŧefet ŧarįķinden sāz-kārįdür ve birisi A, P, Ş: Biri H.
Cenāb-ı Ĥaķķa teveccüh idüp A, H, Ş: -P.
selāmu’llāhi’l-Ħallāķ A, H, Ş: selāmu’llāhi’l-meliki’l-Ħallāķ P.
“Ahlâkın genişliğinde rızık hazineleri vardır.”
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Beyt:
[Ş 69a]

1

و
כ

אن
از

ا در
א

Nitekim dimişlerdür: “Nüzūl-i Ķurǿān’dan murād taĥśįl-i sįret-i ħūbdur,
tertįl-i sūre-i mektūb degüldür.”
Ĥikāyet: Bir gün Hażret-i Rūĥu’llāh Ǿalā nebiyyinā ve Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām
bir eblehle hem-rāh olur. Ol fürūmāye Ĥażret-i ǾĮsā’ya bir şübhe istifsār ider. Rıfķ
u ħulķ ile cevāb virür. Ol ħara aġır gelüp ķabūl itmez ve Ǿarbede vü debdebeye
āgāz ider ve dir: 2
ا
و
ا
 اÇendān ki nefrįn ider, Ĥażret-i
3
ǾĮsā taĥsįn ider. Her çend ki ol bāb-ı mücādeleden gelür, ol4 rāh-ı mülāŧefeye
gider. Nāgāh bir Ǿazįz ol ħar-ı bį-temeyyüzüñ bu hücūmun görüp Ĥażret-i ǾĮsā’ya
eyitdi: “Yā Kelimeta’llāh, niçün bu nādān ü dūnı böyle söyledirsin, her çend ol
Ǿunf ider, sen luŧf gösterirsin ve her bār ki ol cevr ü cefā semtine sālik olur sen
mihr ü vefa [P 77b] ŧarįķine [H 82a] źāhib olursın.” Ĥażret-i ǾĮsā Ǿaleyhi’s-selām5
eyitdi: “Ey refįķ-ı muvāfıķ ve ey śadįķ-ı śādıķ, 6 א
[ כ ا אءA 70b] mūci7
8
bince andan ol śıfat śādır olur, benden daħi bu śūret žāhir olur.
MıśrāǾ:

9

אن ون اودכ درو

ازכ زه

Neŝr: Ve ben anuñ kelimāt-ı nā-sezāsından ve nāsa eźāsından ġađab ķılmam;
ammā ol benüm ħulķ u ħūyumdan taĥśįl-i edeb ķılur.”
Nažm:
10

م
م

11

زوى ا و
ادب آ

ن م
د از
כ

כ زدم א ده אن
داد ا زان
ا

א د
כ و
ك א א د

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

[Ş 69b]

“Bu dünyada çok aradım; fakat güzel huydan daha iyi bir özellik bulmadım.”
“Bu ne hastaya şifa verir, ne de yanmışın susuzluğunu giderir.”
Ĥażret-i ǾĮsā P, H, Ş: Ĥażret A.
ol P, Ş: bu A, H.
Ǿaleyhi’s-selām P: -A, H, Ş.
“Her kap içindekini sızdırır.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Arapça ve Farsça Asıllı Vecizeler Sözlüğü, s. 491.)
mūcibince A, H, Ş: mūcibi üzrerine P.
daħi P: -A, H, Ş.
“Testide ne varsa, dışarıya da o çıkar.”
“Ben ona karşı öfkeme hâkim olup kızmayacak olursam, o benden edep öğrenecektir.”
“Ben ki ilk yaratıldığım an itibariyle birçok güzel özelliğe sahip olarak ruh buldum; Allah bana bu sıfatı da
bahşederek beni kendisinin bir parçası yaptı.”
“İyi huy, iyi davranış Hz. Îsâ’nın temel özelliğidir; kötü huy ise insanın ansızın ölümü gibidir.”

Enîsü’l-Ârifîn

Ĥüsn-i ħulķ envār-ı ĥikmet-i İlāhiyye’den bir nūr ve esrār-ı Ǿizzet-i Sübĥāniyye’den bir sırr-ı fāǿiżü’s-sürūrdur ki ol nūrla baśar-ı baśįret-i münevver ve ol
sırr-ı laŧįfle serāǿir-i żamāǿir-i erbāb-ı dile vuśūl müyesserdür.
Ĥükemā-yı źevi’l-ārā dimişlerdür: “Nişān-ı ħōş-ħūyį on nesnedür: Evvel,
maǾķūl u meşrūǾ olan umūrda cumhūra muħālefet itmemek. İkinci, esnāf-ı
benį1 Ādemle inśāfla muǾāmele itmek. Üçünci, kimesnenüñ2 Ǿaybın tecessüs
itmemek.
MıśrāǾ:

3

כ

ا

כ

כ

Neŝr: Dördüncü, zillet vāķiǾ olan kimseyi teźlįl itmeyüp źilleti teǿvįl itmek ki
4
اد כ ة
אرم ة و כ
[ כH 82b]
MıśrāǾ:

Kesilmez ayaġı bir sürçen atuñ [P 78a]

Neŝr: Beşinci bi-ĥükm-i ل
כ ام ا אس
 ا رgünehkār u Ǿöźr-ħˇāhuñ iǾtiźārını ķabūl itmek. Altıncı, incāĥ-ı ĥācāt-ı ehl-i ĥācc. Yedinci, eźiyyet-i beliyyet-i
beriyyeye taĥammül itmek.5 Sekizinci, kendü Ǿaybına ıŧŧılāǾ u iǾtirāfdur. Ĥażret-i Risālet-penāh Muĥammed resūlu’llāh6 śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem buyurur: [A 71a] 7 ب ا אس
Her ki il Ǿaybını hüner añlar
אب

و

8

Kendü Ǿaybı saǾādet anuñ kim
Nažar-ı9 Ǿayb-ı ġayra ola ĥicāb
Neŝr: Ŧoķuzuncı, ŧalāķat ü beşāşet üzre olup dāǿimā gül-i ħandān gibi ħande-rū
olmaķ. Onuncı, ħalka ħulķ ile ve fuķarāya rıfķ ile söylemek.”
Nažm:
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ه אی
د
ا

ان

را

אن

ی

א
כ

benį A, P, H: -Ş.
kimesnenüñ A, H, Ş: kimsenüñ P.
“Hünersiz, hiçbir işe yaramayan insan; sürekli başkalarında ayıp ve kusur bulma çabasındadır.”
“Her keskin (kılıcın) bir ıskalaması, her iyi koşan (atın) bir tökezlemesi vardır.”
itmek A, H, Ş: eylemek P.
Muĥammed resūlu’llāh P: -A, H, Ş.
“Kendi aybını gören, başkalarının ayıplarını görmekten kendisini alıkoyan insan ne mutlu.” (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, s. 59.)
“Ne mutlu ona ve ne güzel bir varış yeri, dedi.”
Nažar-ı P, H, Ş: rüǿyet-i A.
“Bu dünyadaki tüm halka karşı güzel huylu davran ki, bu seni cennete yönlendiren şey olacaktır.”
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[Ş 70a]
ش
1

א آزادכ و
شا
אم در اכ

Neŝr: Ammā rıfķ sāzkārį vü müdārādur. Ħaberde gelmişdür, rıfk refįķ olduġı
kimesneye2 revnaķ u tevfįķ virür ve nā-sāzkārį muķterin olduġı şeyǿe teşevvüş
virüp perįşān ve herc ü merc3 ider, ki dimişlerdür:
4

ا אل
ا אل

ا ا אت ا
و ا ارات ا

Neŝr: BaǾż-ı efāżıl dimişdür: [H 83a] 5 אرا
ف ا אس دار و
ve رأس
6, 7
8
 ا اراة ك ا אراةĤażret-i Ǿİzzet Ǿazzet kelimetuhū bu śıfatla ĥabįbini taǾrįf
buyurur: 9﴾ ُ َ َ ْ ِ ِ ّٰ ﴿ َ ِ َ א َر ْ َ ٍ ِ َ ا
ْ
Süĥan-ı serd ü dürüşt sebeb-i ķaŧįǾat [P 78b] ve nermį vü mülāyemet vesįle-i meveddet ü vuślatdur.

Beyt:
10

و
כ

و

زא

כ

ا

Neŝr: Şeker-güftārlardan biri dimişdür:
MıśrāǾ:

Bu meŝeldür ŧatlu dil ile yılan inden çıķar

Ĥikāyet: Erdeşįr-i Bābek -ki serįr-i salŧanatı11 zįver-i ĥikmetiyle12 ārāste idiferzend-i ercümendini gördi. Bir cāme-i ķıymetį giymiş, eyitdi: “Ey püser,
selāŧįn-i nāmdāra bir cāme gerekdür ki hįçbir [A 71b] ħızāne-i Ǿāmirede olmaya ve hįç kimse anı şiǾār idinmeye, bu cāme ki sen giyersen buña herkes ķādir
olur.” Püser eyitdi: “Ya ol cāme ne maķūle nesneden nesc olınur?” Eyitdi:
“Tārį-i nįk-ħūyį vü nįgū-kārį ve pūdį-i sāz-kārį vü bürdbārįdür.” Ve herkes ki
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

“Hür irade ve iyi huy ile dolu olan bir âlem iyi ve hoştur; cenneti arayıp istiyorsan bu yola girmelisin.”
kimesneye A, P: kimseye H, Ş.
Der-kenār: Herc ü merc, ķarış muruş; el-müvāsāt, el-müşāreke. Ş.
“Teselli, işlerin en iyisi ve idare etmek davranışların en güzelidir.”
“İnsanları tanıyan onları yönetir; onları anlamayan tartışır.”
“İdare etmenin başı görmemezlikten gelmedir.”
BaǾż-ı efāżıl dimişdür: אرا
ف ا אس دارا و
ve  راس ا اراة ك ا אراةA, H, Ş: -P.
Ǿizzet-i Ǿazzet A, P, H: Ǿazzet Ş.
“O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın.” Âl-i İmrân, 3/159.
“Tatlı dille, hoşluk ve yumuşak davranmakla, bir fili bile kontrol altına alabilirsin.”
serįr-i salŧanatı A, P, H: serįr-i salŧanatda Ş.
ĥikmetiyle A, P, Ş: ĥilmiyle H.

Enîsü’l-Ârifîn

bu kelimātuñ maǾānįsinde imǾān ider, Ǿayānen bilür ki cāmiǾü’l-ħayrāt u mecmūǾatü’l-müberrātdur.
אر آ ا
אد א אن و
آ ه כאن ای
א

Nažm:
[Ş 70b]

1

אل
אی

در
در

2

אزכאری כ
כאر אزی

Neŝr: Arisŧo dimişdür: ا ر
ا אح
ا ور و
ا כ م وم ا دة
3
و כ ا ور
ا
ق
ا
[ وH 83b] Ve baǾż-ı fużalā dimişlerdür:
4
אق رز
אء
Ve ĥadįŝ-i Nebevį ve ħaber-i Muśŧafavį’dür:
5
ا
ا ان
[ اول אP 79a]
Ĥükemā dimişlerdür: “Ħulķı ĥüsn olanuñ śadįķi keŝįr ve kelāmı leyyin
ü mülāyim olanuñ maĥabbeti ķulūb-ı ħalķda cāygįr olur. Ve ا و
ار ا
6
 ا واDimişlerdür ki her fırķanuñ bir āfeti vardur. Āfet-i mülūk sūǿ-i sįret ve
āfet-i vüzerā ħabŝ-i serįret ve āfet-i reǾāyā muħālefet-i sādet. Ve āfet-i ümerā
żaǾf-ı siyāset ve āfet-i Ǿulemā ĥubb-ı riyāset ve āfet-i ķuđāt şiddet-i ŧamaǾ ve āfet-i
Ǿadl ķıllet-i veraǾdur.”7
Ĥikāyet: Ferįdūn-ı gerdūn-iķtidārdan istifsār eylediler ki: “ǾAsker ne ile ĥıfž
olınur?” Eyitdi ki:8 “Mülāŧefet ü bürdbārį ile.” Yine istifsār eylediler ki: “ǾUķde
vü işkāl ne ile ĥall olınur?” Eyitdi: “Mülāyemet ü sāz-kārį ile.”
د

ŞiǾr:

9

אن
10

אر כ
כ
و ارا ان א
כאری
و אن א

ان א
כ ان

Ĥikāyet: Cemşįd-i ħurşįd-āŝār vezįr-i müşįr-i Müşterį-tedbįrinden [A 72a]
bu ķıśśayı istifsār eyledi ki: “Selāŧįn-i nāmdāra ķanķı śıfat dāǿimā ehemm-i mü1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

“Bütün padişahlar, büyükler ve emirler; Allah’ın yaratıklarına karşı...”
“Her durumda uyum, her durumda hoşluk; her yerde onlara yardım etmek düşer.”
“Kalplerdeki sevgi güzel sözle devam eder, işler kol kanat germekle tamamlanır; ahlâkın güzelliğiyle hayat
güzelleşir ve sevinç doruğa ulaşır.”
“Ahlâkı kötü olanın rızkı dar olur.”
“Terazide ilk tartılacak şey güzel ahlâktır.” (İbn Ebî Şeybe, Musannef, V/ 212.)
“Merhamet edin ki, merhamet göresiniz ve de bağışlanasınız.”
Ve dimişlerdür ki her fırķanuñ ... . āfet-i Ǿadl-i ķıllet-i veraǾdur H, Ş: -A, P.
ki P: -A, H, Ş.
“Son olan, fakat son derece önemli olan bir husus; yardımlaşma, sabır ve dirayet ile çözülebilir hale gelir.”
“Sakinlik ve yumuşak bir huy ile, kılıçlar ve mızraklarla yapamadığımız işleri başarabiliriz.”
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himmāt ve cümle-i żarūriyyātdandur.” [Ş 71a] Vezįr-i müşįr eyitdi: “ǾĀmme-i
aħlāķ-ı ĥamįde vü śıfāt-ı pesendįde [H 84a] lāzıme-i źāt-ı sulŧān-ı kişver-sitāndur. Ammā bu cümleden ħulķ u rıfķ ve mülāyemet ü mülāŧefet müsteŝnādur.
Ve bunları Ǿādet idinmek ġāyet müvecceh ü zįbādur. Zįrā ki raǾiyyet bu śıfatla
duǾā-gūy-ı şāh ve leşker bu ħaśletle rıżā-cūy-ı pādişāh olur. Ħıyām-ı salŧanat ise
bu iki ile ķāǿim ve umūr-ı memleket ise bunlarla muntažamdur. Ve rıfķ u luŧf
ile mücrime bir vecihle gūşmāl virmek olur ki ķahr u Ǿunf ile müyesser ü mutaśavver olmaya.” Nitekim ǾAcem fāżılları dirler: 1 و
ا
را ان כ
د
[P 79b]
Ĥikāyet: Mülūkdan biri -ki semt-i luŧf u rıfķ ile mevsūf u maǾrūf idi- āş-pezini getürüp didi ki: “Dįk-i iştihā kānūn-ı miǾdede ġaleyān idüp ħāŧırum filān
ŧaǾāmı arzū eyledi, ihtimām-ı tamām ile bişürüp getür.” Maŧbaħį daħi Ǿavāŧıf-ı
ħusrevāneden -nitekim āyįn ü rüsūm-i şāhānedür- iĥsān ricāsıyla ve ŧamaǾ-ı
ħām sevdāsıyla beźl-i vüsǾ ü maķdūr idüp envāǾ-ı terbiyetlerle bişürüp tertįb
idüp sāǿir eŧǾimeyile nažar-ı pādişāha getürdi. Sulŧān ol ārzūyla pişirtdügi şehiyye vü behiyyeye her bār ki dest-i hevesi dırāz idüp bir loķma aħź itdi, bir meges
bile çıķdı, gördi ki hįç ekle ķābil2 degül. Andan el çeküp eŧǾime-i nefįsenüñ
birinden daħi tenāvül itdi. ŦaǾām tamām olup simāŧ-ı semā-sįmā ŧayy olınduķdan śoñra āş-pezį meclise getürdüp eyitdi: “Ol ŧaǾāmı [H 84b] ġāyet nefįs ü
leźįź bişürmişsin, yarın yine bişür; ammā lüĥūmdan3 perhįz üzereyin içinde
[A 72b] köftesi [Ş 71b] olmasun.” Maŧbaħį-i köfte-ħūr tehāvüninden bir mertebe ħacil ü şermsār oldı ki hāven içinde köfte itseler ol ķadar4 Ǿaźāb çekmeyeydi. Ve ĥużżār meclis-i pādişāhuñ maŧbaħįye5 puħte kelimātından taǾaccüb
idüp ĥüsn-i tedbįrine āferįn ü istiĥsān ve rıfķ ile taǾźįb ü taǾzįrine taĥsįn itdiler.
Nažm:
6

כ
اورا

א

م

ده وا

در א
د

[P 80a] Neŝr: Hādi’s-sübül ve şemǾ-i cemǾ-i rüsül buyururlar: “Ĥüsn-i ħulķ
śāĥibinüñ enfinde bir zimāmdur ki yed-i melāǿike-i kirāmdadur, sūy-ı ħayra ve
1
2
3
4
5
6

Nitekim ǾAcem fāżılları dirler:
و
ا
را ان כ
 دP: -A, H, Ş. “Düşmanı öldüremezsin, sadece
dostlukla yapabilirsin.”
ķābil A, P, H: ķādir Ş.
lüĥūmdan A, P ,Ş: lüĥūm ķısmından H.
ķadar A, P, Ş: deñlü H.
maŧbaħiye A, H, Ş: maŧbaħına P.
“Bir kişi suçuna karşılık lutuf ve yumuşaklık görürse çok utanır, mahcup olur ve bu utanç onu yıkmak için
yeterlidir.”

Enîsü’l-Ârifîn

cānib-i cennete çeker. Ve sūǿ-i ħulķ śāĥibinüñ enfinde bir zimām-ı meźmūmdur ki dest-i şeyŧān-ı meyşūmdadur, nāre yidüp gider.”
Ve baǾż-ı selef dimişlerdür: “Ĥüsnü’l-ħulķ ecānib mābeyninde1 daħi olsa
źü-ķarābetdür. Ve seyyiü’l-ħulķ aķārib ü ehli2 yanında daħi olsa śāĥib-i cināyetdür.”3
Soķraŧ-ı ĥakįm buyurur: 4
ا
 راس ا כVe li-hāźā Ĥażret-i Ĥaķ
celle ve Ǿalā Nebiyy-i kerįmini -ki cemįǾ-i kemālātı ĥāǿiz ve cümle aħlāk-ı ĥamįdede fāǿiz iken- ĥüsn-i ħulķ ile taħśįś idüp 5﴾ ٍ ۪ َ ٍ ُ ُ ٰ َ َ ﴿و ِا َّ َכ
َ buyurdı.
Bāb-ı Nūzdehüm: Der-Şefķat
Şefķat, nāsdan mekārihüñ izālesine śarf-ı himmetdür. Ĥażret-i Rabb-i
ِِ
ِ ve ِ
ِ ﴿ا َّن ا ّٰ ِא
۪
Kerįm buyurur: [H 85a] 6﴾ ۪ אس َ ُؤ ٌ۫ف َر
َّ َ
ٰ ْ َّ ﴿ َا ْ َ ْ ُ ّٰ َر ِّب ا ْ َ א َ َ َا
ٌ
َ
7 ِ ۪
﴾
 اĦażret-i risālet-penāh u nübüvvet-destgāh buyurur: ا و ا وا
ار ا
َّ
8
و
כ و
وا
ĶıŧǾa: [A 73a]

زا כ رخ
از כ א
9

א
א

כ ر

ر
در ر

د כ ان
ا ا

א
ار

[Ş 72a] Neŝr: Ħˇāce-i kāǿināt ve Mefħar-i mevcūdāt buyurur: “Ĥaķ celle ve
Ǿalā buyurur ki: Eger benüm ebr-i raĥmetümden müstefįđ olmaķ dilerseñüz
ħalķuma şefķat ü merĥamet eyleñ.” Ve Resūl-i müctebā ve Nebiyy-i murtażā śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem10 buyururlar: “Bir kimesne ki11 bir yetįmüñ
reǿsini şefķatle mesĥ eylese yevm-i ķıyāmetde her ķıl başına bir nūr görür.”
Ve ehādįŝ-i Nebevįdendür: “Benüm abdāl-i ümmetüm cennete aǾmālle duħūl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ecānib mābeyninde A, Ş, H: aķārib yanında P.
ü ehli A, Ş: -P, H.
śāĥib-i cināyetdür A, Ş: śāĥib-i cenābetdür P: śāĥib-i ħıyānetdür H.
“Bütün hikmetlerin başı güzel ahlâktır.”
“Ve sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.” Kalem, 68/4.
“Çünkü Allah, insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir.” Hacc, 22/65.
“Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O, Rahmân’dır ve Rahîm’dir.” Fâtiha, 1/2-3.
“Merhamet edin ki merhamet bulasınız, bağışlayın ki bağışlanasınız. Merhamet etmeyene merhamet edilmez, bağışlamayan bağışlanmaz.”
“İnsanlara karşı bağışlayıcı ve affedici ol; zira ki bu huy, sana rahmetlerin yağmasına sebep olur. Sen Allah’ın kuluna karşılık affedici olmazsan, Allah da sana karşı affedici olmaz.”
śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem A: -P, H, Ş.
ki P: -A, H, Ş.
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itmezler; lākin raĥmet-i Erhāmü’r-rāĥimįn ve seħāvet-i nefs ve selāmet-i śadr ve
cemįǾ-i müslimįne raĥmetle her kimsenüñ ki1 levĥ-i dilinde naķş-ı
ا
2
 اmersūm ve śafĥa-i ħāŧırında śūret-i 3 ا
 اmerķūm oldı, ol kes raĥmet-i
Raĥmān’a müstaĥaķ ve şefķat ü şefāǾat-ı ŞefįǾü’l-Ǿuśāt-ı yevmü’l-Ǿaraśāta lāyıķ oldı.”
Ĥażret-i Melik-i ǾAllām ǾĮsā’ya Ǿaleyhi’s-selām vaĥy idüp buyurur: “Ĥilm ü
tevāżuǾda ħāke yeksān ve seħā vü keremde āb-ı revān ve şefķat ü raĥmetde āfitāb ü
māh gibi, maǾmūr u vįrān ve gedā vü sulŧān üzerine [H 85b] dıraħşān ü tābān ol.”
Ve Ǿāmme-i reǾāyaya şefķat ve kāffe-i berāyāya merĥamet mülūk-ı Ǿažįmü’ş-şān ve selāŧįn-i refiǾü’l-mekāna lāzımdur; zįrā źįr-destān vedāyiǾ-i Ĥażret-i
āferįde-kārdur ki ehl-i iħtiyār ü iķtidāra sipāriş olınmışdur. Ĥāl-i raǾiyyeti riǾāyetle dervįşān ü dil-rişān ferāġat ü refāhiyete muķterin ve ħāŧır-ı fātırları ihtimām
[Ş 72b] ve raǾiyyet-perverį [A 73b] vü merĥamet-güsterį ile hücūm-ı cebbārān
u sitem-kārāndan fāriġ u muŧmaǿin olur. Pes erbāb-ı devlet [P 81a] ve aśĥāb-ı
salŧanata lāzımdur ki ümįd-i raĥmet-i İlāhį ile -ki 4
 ارdur- fuķarāya dįde-i merĥametle vü Ǿayn-i Ǿināyetle nažar ve ruħsāre-i devletine gülgūne-i şafaķ-ı
şefķatden zįb ü zįver ķıla; tā bu vech ile iki cihānda maķbūl-i Ĥaķ ola.5
ا
6

א
7

א
ا از
אز

כ

دو
כ

در
כאر

از
د ه دو

Neŝr: Selāmet-i dünyā vü saǾādet-i uħrā raĥm ü şefķate bāz-bestedür.
Nažm:8

Ķullaruñ içre nā-murād hemān
Begüm ancaķ kemįne ķalmışdur
Kimse raĥm eylemez benüm ĥālüm
Erĥamü’r-rāĥimįne ķalmışdur9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ki P: -A, H, Ş.
“Allah’ın yarattığına sevgi...”
“Allah’ın emrine saygı... ”
“Merhamet et ki, merhamet göresin.”
Tā bu vech ile iki cihānda maķbūl-i ĥaķ ola. P: -A, H, Ş.
“Şefkat kapısına savaş bayrağı çeken her kim varsa; o kişi kendi ve cümle âlemin dünyasını karartır.”
“Şefkat ile başı yükselen kişi; devlet ve güç sahibi olacaktır.”
Bu nazm bölümü H’de yok.
Bu iki beyit Behiştî’ye aittir. (Bk. Yaşar Aydemir, Behiştî Divanı, Kültür Bakanlığı e-kitap, s. 266.
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10597,behistipdf.pdf?0.)

Enîsü’l-Ârifîn

Ĥikāyet: Sübük Tigin -ki peder-i sulŧān Maĥmūd’dur- evāǿil-i ĥālinde ĥāli
düşvār ü Ǿasįr ve ġāyet müǾsir ü faķįr idi. Pįşesi vü kārı śayd ü şikārdı ve rūzgārını şikārla geçirürdi ve anuñla geçinürdi. Bir gün yine resm-i maǾhūd üzerine
şikār niyyetine Ǿazm-i śaĥra vü deşt ü kūhsār eyledi. Nāgāh yolı bir ħurrem-i
sebzezāra ve bir merġzār-ı behişt-āŝāra irdi. [H 86a] Ne görse, bir sünbül otlar
āhū ve bir ġazāl-i müşg-bū bir ķara gözlü ķuzısıyla bį-çūn u çirā ol mertaǾ-i
dil-güşāda raǾy ü çerā ider. Āhū-yı vaĥşi Sübük Tigin’i göricek bį-ķarār olup
firār ider.
MıśrāǾ:

Śaĥrāda ķaçdı andan ol āhū-yı çırçır

Neŝr: Ve beççesinüñ ĥayret ü dehşetinden [P 81b] gözi ķararup düşer. Bu
maǾnāda bu ķıŧǾa-i derdmendāne vāķiǾ olmışdur.1
ĶıŧǾa: [A 74a] Āhūlar ile Ķays’ı görüp mūnis ü ķarįn [Ş 73a]
Vaĥşįler eylemiş dime anuñla ülfeti
Āhūlar içre yād idecek nām-ı Leyliyi
Her birinüñ gözi ķararup gitdi ŧāķati
Neŝr: Sübük Tigin fi’l-ĥāl yetişüp beççeyi śayd ider ve dest ü pāyını beste idüp2
muĥkem ķayd ider ve rāh-ı şehri ŧutup gider. Bu yañadan āhū beççesin giriftār-ı ķayd ü bend göricek bį-iħtiyār nālān ü zār ü giryān ardına düşer. Sübük
Tigin’e şefķat ü raĥm ġālib olup hemān dest ü pāyını bendden güşāde ķılup
beççeyi āzād ider. Āhū beççesini göricek iki gözin3 öpüp rūy-i niyāzı āsumāna
ŧutup,
Nažm:4

Sözimüz añlayamaz śūfi bizim ķāl ehli
Bį-zebān söyleşelüm var ise bir ĥāl ehli5

feĥvāsınca6 zebān-ı bį-zebānį ile münācāt-ı Ķāđi’l-ĥācāt ider ve dir:7
MıśrāǾ:

1
2
3
4
5
6
7
8

8

ز א אن دا

[ آ כ ز אنH 86b]

vāķiǾ olmışdur A, P, Ş: düşmüşdür H.
beste idüp A, P, H: -Ş.
gözin A, H, Ş: gözini P.
Bu beyit P ve A’de yok. Nažm Ş: Beyt H.
Bu beyit Belîğî’ye aittir. (Bk. Eyduran, Kınalızade Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu’arâ, s. 182.)
feĥvāsınca Ş: -A, P, H.
münācāt-ı ķāđi’l-ĥācāt ider ve dir A, P, Ş: münācāt idüp dergāh-ı ķāđi’l-ĥācāta rūy idüp dir H.
“Sen öyle bir kişisin ki dilsizlerin dilinden anlarsın.”
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Neŝr: Sübük Tigin şehre gelür, gicesi Ĥażret-i Risālet-penāhį śalla’llāhu Ǿaleyhi
ve sellem ħˇābında görür, buyururlar ki: “Ol bįçāre-i zebān-bestenüñ ĥaķķında
itdügüñ mihrbānį vü kerem1 ve şefķat ü merĥamet vāsıŧasıyla ĥużūr-ı Ĥaķķ’a
ķurbet bulduñ ve saña şeref-i pādişāhį ile ikrām ü Ǿizzet eyledi ki Ǿibād-ı Ħudā’ya şefķat ü merĥamet eyleyesin ve raǾiyyet ħaķķında ŧarįķ-ı luŧf ü mürüvveti
elden ķomayasın.”2
Ekābirden biri dimişdür: “Bir ĥayvāna şefķat vāsıŧasıyla pādişāhį-i cihān-ı
fānį erzānį olıcaķ insāna merĥametle salŧanat-ı mülk-i bāķį müyesser olmaķ3
Ǿacįb ü ġarįb degüldür.”
ار

Nažm: [P 82a]

4

ا
5

زر
א ﺴﭘﺎر
כ
دل

ا

ر א

כ כ

د
כאر ر

[ درכ م وŞ 73b] [A 74b]

Neŝr: Ĥükemā dimişlerdür: “Āŝār-ı şefķat-i sulŧāndan biri oldur ki raǾiyyet ü
Ǿaskerle şöyle meveddet ü maĥabbet üzre ola ki sinnen kendüsinden kebįrini
peder ve śaġįrini püser ve müsāvįsini birāderiyle ve kendü ĥaķķında pesend
itmedügini raǾiyyet ü leşker ĥaķķında pesend itmeye, tā anlar daħi,
Nažm:

Başum üstine cānum ister iseñ
Ķılmazam6 baş u cāna begcegizüm

diyüp pādişāhuñ uġruna māllarını beźl ve cānlarını fedā ķılalar.”
ŞiǾr:
Gitdi śabr u dil ü cān bir yalıñuz başum var
Yoluña olsun o da ey şeh-i ħūbān fedā7
א
8

ی و

א

و

[H 87a]
1
2
3
4
5
6
7
8

vü kerem A, H, Ş: -P.
elden ķomayasın A, P, Ş: sülūk ŧutasın H.
olmaķ P, H, Ş: olsa A.
“Yardım ve destek elini halkın arkasından çekme; halkın işinde de uyumlu ve hak koruyucu bir tavır takın.”
“Bir merhamet göster, çünkü onlar çok yaralı ve yorgunlar; senin lutuf ve yardımına ümit bağlamışlar.”
Ķılmazam A, P, H: Ķılmazın Ş.
Yoluña olsun o da ey şeh-i ħūbān fedā P, Ş: Ol da olsun yoluña ey şeh-i ħūbān fedā A. -H.
“Eğer affedersen, bir gün affedilirsin; başkalarının hataları ve kusurlarına göz yumarsan, sana karşı toleranslı davranılır.”

Enîsü’l-Ârifîn

ز د אن
دان
د

כ

اכ ر
א ر

1

א

2

א

ز داری
د כ ان ر

اכ ر

Neŝr: Bir ĥakįm-i Ǿāķıldan suǿāl iderler ki:3 “Pādişāhlara ne maķūle şikār münāsibdür?” Eyitdi: “Bāzū-yı himmetden4 bāzį-i iĥsāna pervāz idüp5 murġ-ı dil-i
ħalķı śaydla ser-efrāz olmaķdur.”
Nažm:
6

ا אن
ار אم
8

د

موو
ا7
وا
قا
ت ارت ا ور و
ا
ر و אب
ا

وی د א
د כ
ا

כ
כ تכ

ا ز אن
وا
ا
اد ا دة و

אل

ا ا כا
אل ر
و כ رت
ا
ت
ا ا א ةوا

אل
אن و
و

ا
ا

[P 82b] [A 75a]
Bāb-ı Bįstüm: Der-Ħayrāt
[Ş 74a] Bu dehr-i pür-ķahruñ ve dār-ı bevāruñ ki fināsı fenā ile merśūn ve
ġınāsı Ǿanāya maķrūn9 naǾįmi fį-i zāǿil ve muķįmi żayf-ı rāĥildür. Eśdaķ-ı nāŧıķ
ve Resūl-i sādıķ Ǿaleyhi selāmu’llāhi’l-Ħālıķ buyurur: “EşǾar u eśdaķ kelime -ki
eşǾār-ı ǾArab’da vāķiǾ olmışdur- Lebįdüñ bu ķavlidür: Li’llāhi dürri ķāǿil.”
1
2
3
4
5
6
7

8

9

“Eğer senden daha aşağıda olanlara rahmet edip bağışlayıcı bir tavırla yaklaşırsan; Allah da sana rahmet
eder.”
“Allah’tan rahmet temenni ediyorsan, sen de başkalarına rahmet göstermelisin.”
iderler ki P: eylediler ki A, H, Ş.
himmetden A, Ş: himmetinden P: himmetle H.
idüp Ş: virüp A, P, H.
“Bir orduya sahip değilsen, hiçbir toprak, hiçbir mülk elde edemezsin.”
Der-kenār:
, CemǾ-i süllem żamm-ı sįn ve fetĥ-i lām-ı müşeddedeyile nerdübān maǾnāsınadur. Ve ا אن,
Elifüñ fetĥiyle cemǾi yemįndür, Ǿahd maǾnāsına; , fetĥ-i mimle āteşdür. Ve
, Ǿayn maǾnāsınadur.  ا,
cemǾ-i sāǾid ve
 ا, inķıtaǾ ve  ارت, cemǾ-i şerāre. Ş.
“Evet, Melik ve Müteâl olan Allah’ın rahmetine uğrayan biri şöyle söylemiştir: Bu; İslâm’ın basamaklarının
yok olmaya yüz tuttuğu, imanın gücünün zayıfladığı, toplumun gidişatının bozulduğu, şeriatın yolunun
bulandığı, yolların birbirine karıştığı, rahmetin bağının koptuğu, yardım edenlerin bileklerinin zayıfladığı,
ülfet ve sevginin yollarının kesildiği, şer ateşlerinin saçıldığı, günah ve isyanın ortaya çıktığı ve şefkatin
şafağının kaybolduğu bir zamandır.”
maķrūn P, H, Ş: maķrūndur A.
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א

ŞiǾr:

1

ا
א
א ذائ

ا כ
[ وכH 87b]

Neŝr: Bu dünyā-yı bį-vefā -ki mekārih ile maĥfūf bir mekkāre ve ĥancere-i
benį Ādemi ħancer-i sitem ve sikkįn-i kįnle ķāŧı bir ġaddāredür.
MısraǾ:

א

2

Minĥati miĥnet ve hibesi hebā ve sāye ile sevāǿ ve zehri zehr ve balı belā ve
nūşı nįş ve şerābı serāb ve feżāsı ķażā ve mālı mār ve devletinüñ nihāyeti let ve
naġamınuñ ġam ve desiminüñ semm ve dirheminüñ hemm ve dįnārınun nār
ve tįmārınuñ mārdur.3
Beyt:

Dįvārı ġam esāsı belā Ǿarş u ferşi derd
Miĥnet-serāy-ı dünyį4 Ǿaceb kār-ħānedür
د א כ درو אت כ
ار
در
כ از
5

م

نכ رא
א אن
را

[P 83a] Źehebi serįǾü’ź-źehāb ve fıđđası müneffaż-i belā-yı iyāb iķbāl idenden
idbār ve idbār idene iķbāl ve sevķ ideni saķy ve revm ideni remy ider ve bi’l-āħire
felāħan-ı miĥnet ve mancınıķ-ı ĥasretle ŧarfetü’l-Ǿaynda Ǿadem diyārına uçurur ve
ħumħāne-i 6﴾ُ َ ْ ﴿כ ُّ َ ٍء َ א ِ ٌכ ِا َّ َوden
cürǾa-i 7﴾﴿כ ُّ َ ْ ٍ َذٓ ِائ َ ُ ا ْ َ ْ ِت
ُ
ُ içürür. [A 75b]
ْ
[Ş 74b]
إ אب
آه
8
אب
ا
ة
آه
Neŝr:

9

ص
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

א
א

א ا ت אص و
د א ر אط و אدرو
ی כ אدرو
א

“Dikkat, Allah’tan başka her şey bâtıldır ve kuşkusuz her nimet yok olucudur.”
“Canlı yılan sokabilir.”
nār ve tįmārınuñ mārdur A, P, Ş: nārdur H.
Miĥnet-serāy-ı dünyį P, Ş: Miĥnet-serāy-ı dehr A, H.
“Bu dünya ki istikrar çok az bulunur; her bir neşesinde binlerce gam gizlidir. Bu dünya eski bir kervansaraya benziyor ki, her tarafından yokluk çölüne varmaktadır.”
“O’nun zâtından başka her şey yok olacaktır.” Kasas, 28/88.
“Her can ölümü tadacaktır.” Ankebût, 29/57.
“Âh, dönüşü olmayan gurbete; âh, dostların hasretine...”
Neŝr: ص
 א ا ت אص وH, Ş: -P. “Ölümden ne bir kaçış ne de ondan bir kurtuluş vardır.”
“Bu dünya bir kervansaraya benziyor, biz de bu kervansarayda misafiriz; sakın bu kervansarayda kalıcı
olduğumuzu zannetme.”

Enîsü’l-Ârifîn

א و

א א

1

ای

אن

כ

دو

در
א

Neŝr: Ve ulū’l-iǾtibār dimişdür: 2ب כ س כ א אس

[ اH 88a]

Mįve-i naħl-i ĥayāta yoġidi hįç bahā
ǾĀķıbet-i hādimü’l-leźźāt aña śunmasa el
Neŝr: Pes müteĥaddis ü müteferris oldur ki yevm-i nuǾmda ġıdā-yı ġadā müheyyā ve ĥāl-i Ǿāfiyetde emr-i Ǿāķıbet içün źaħįre peydā eyleyüp yevm-i teġābün ü tenādd içün iǾdād-ı zād ķıla ve tekŝįr-i vucūh-ı ħayrāt ve tevfįr-i esbāb-ı
ِ śadaķāt-ı muĥaķķaķ-ı
müberrāt ide ki3 bi-ĥükm-i 4﴾ َ ۪ ِ ْ ُ ْ ﴿ا َّن ا ّٰ َ َ ُ ۪ ُ َا ْ ا
َ
ِ َ ْ ﴿ا َِّن ا
ķurubāt ve ħayrāt-ı müǿekked-i necāt ve sebeb-i irtifāǾ-ı derecātdur. אت
َ َ
5
ِ  ْ ِ ا ِـVe ecell-i ĥasenāt ü ecmel-i müberrāt śadaķa-i cāriye vü dāǿime
﴾אت
َٔ ّ َّ َ ْ ُ
vü bāķiyedür ki riyāż-ı dehrde nūrı dāǿim ve ezhār-ı ezmine üzerine6 muŧarrā-sācim devāma maķrūn ve inśırāmdan masūndur. [P 83b]
ٍ ِ ّٰ ﴿ א ِ ْ َ ُכ ْ َ ُ و א ِ ْ َ ا
Nitekim Ĥażret-i Melik-i Ħallāķ buyurur: 7﴾ אق
َ
َ َ
َ
َ ْ
Ve Eśdaķ-ı nāŧıķ u enŧāķ-ı śādıķ Ǿaleyhi śalavātu’llāhi’l-Ħālıķ bi-Ǿaded-i enإ
إذا אت ا ادم ا
fāsi’l-ħalāyıķ buyurur: א
وو
8
אر
و
ا ت

9

تو אا ه

ا

ه

א

א

ا

ا و

Bu dünyā-yı denįnüñ [A 76a] ki cevri10 ŝübūr ve sürūrı şürūr ve keremi
mekr ve Ǿöźri ġadr ve Ǿādeti Ǿadāvet [Ş 75a] ve saǾādeti şeķāvet ve dünüvvi
denāǿet ve iĥsānı isāǿet [H 88b] ve zeyni şeyn sāĥasından süyūĥ-ı semūm sāyiĥa
ve rāĥatından riyāĥ-ı ġumūm rāyiĥadur. Anlar ki naǾįm-i tevfįķle mütenaǾǾim
ve maġānim-i taĥķįķle muġtenimlerdür. Yaķįnen bilürler ki dünyā mezraǾa-i

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

“Her iki cihanda sadece Allah kalır, bu kadar; onun dışında olan her şey ise, fani ve geçicidir.”
Der-kenār:  אس,  ش כ هŞ. “Ölüm hepimizin hissedeceği (içeceği) bir bardaktır.”
ki H, Ş: kim P: -A.
“Çünkü Allah iyilik yapanların mükâfatını zayi etmez.” Tevbe, 9/120.
“Çünkü iyilikler kötülükleri (günahları) giderir.” Hûd, 11/114.
üzerine H, Ş: -A, P.
“Sizin yanınızdaki (dünya malı) tükenir, Allah katındakiler ise bâkidir.” Nahl, 16/96.
“İnsanoğlu öldüğü zaman amel defteri kapanır, ancak şu üç şey müstesnadır. Bunlar, yararlanılan ilim, dua
eden iyi evlat, kalıcı sadakadır.” (Ebû Dâvûd, “Vesayâ”, 14.)
“Ne mutlu ölümden önce biraz durup düşünene ve vakti geçmeden işi anlayana.”
cevri A, P, H: śabūrı Ş.
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uħrādur. 1ا ا
 زرع اVe lisān-ı şükr źikirde ķaśįr ve baśar-ı fikr ħāsį vü
ĥasįrdür. Lā-cerem kendülerini ol zümreden ķıldılar ki ecel ü emelleri müntehį
olsa şükr ü Ǿamelleri münķaŧıǾ olmaya ve aŧvāķ-ı ālāları riķāb-ı emānį vü āmālde
dāǿir ve nuǾmāǿ-i mütevātireleri ġudüvv ü āśālde müteselsil ola. Ve merżāt-ı
Mevlā’yı ibtiġā idüp uħrā içün ūlādan tezevvüd eylediler2 ve temhįd-i ķavāǾid-i
ħayrāt ve teǿsįs-i mebānį-i meberrātı źimmet-i himmetlerine lāzım u vācib bildiler.
א

Nažm:3

4

ا ات
א ات כ ن

دع ا כא

Neŝr: Zįrā bir Ǿamel ki neşǿe-i ĥayātdan śoñra āŝār-ı feyż ü bereketi rūĥ-ı Ǿāmile
feryād-res [P 84a] ola śadaķa-i cāriyedür. Çün mesācid ü maǾābid ü medāris ve
ħavānıķ u ribāŧāt ebvāb-ı berden mādām ki eŝer-i bāķį ola hediyye-i ŝevāb rūĥ-ı
bānį-i mebānįye vāśıldur ve niçe Ǿavāǿid-i fevāǿid ĥāśıldur.5
Nažm:
6

ان א כ
ا ر

دכ

ن

یכ د
כ
روح اورا ز אن

Neŝr: Her Ǿāķıl-ı hüşyār ki śayķal-ı emānet ile āyįne-i ħāŧırdan zeng-i ġafleti
sile ve cāh-ı dünyā [H 89a] ve metāǾ-ı dehr śaded-i zevālde ve şeref-i intiķālde
idügin bile, her āyįne bu maǾnāyı derk ider ki ĥāśıl-ı āyendegān ü revendegān-ı
sarāy-ı fānį ħayr-ı dāǿim [Ş 75b] ü bāķįden ġayr degüldür. [A 76b] Her Ǿimāret-i Ǿālį ve mevżiǾ-i şerįf -ki ŧabaķāt-ı mülūk u ümerā ve erkān-ı devletden vāķiǾ
olur- eŝer-i cerāǿid-i rūzgār u śaĥāǿif-i edvārda leyl ü nehār müŝbet ü mesŧūr ve
nām-ı nāmįleri erbāb-ı Ǿaķl ü naķl ķatında belki ekŝer aśāġir ü ekābir-i Ǿālem
yanında maǾrūf u meşhūr olur.7
Nažm:

ار

אن
א
כ א אدכאر

8

1
2
3
4
5
6
7
8

ن
אم כ

“Hayır eken sevap biçer.”
eylediler P, H, Ş: ķıldılar A.
Nažm P: ŞiǾr H, Ş: -A.
“Yapmak istediğin hayır işlerinde tembellik etme, tembeller hayır yapmakla mutlu olmazlar.”
Niçe Ǿavāǿid-i fevāǿid ĥāsıldur. P: -A, H, Ş.
“Bu dünyada bir hayır işleyen kişi öteki dünyaya göç ettiğinde, onun ruhu her zaman bambaşka lutuflara
sahip olur.”
meşhūr olur A, P, Ş: meşhūrdur H.
“Bu istikrarsız dünya kalıcı olmadığına göre; senden maddî bir şey kalacağına, güzel bir ad kalsın.”

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: Ħuśūsā raķam-ı mebānį ki müteķaddimāndan1 vāķiǾ olmışdur ve teselsül2 ü ǾanǾane ile semǾ-i müteǿaħħirāna yetişmişdür.
ا ان او א
כ ی א و
ز
ر
و ذכ
אن

Nažm:
3

Neŝr: Ulular dimişlerdür: “Çün hümā-yı tevfįķ u teǿyįd āşiyāne-i 4
و א
den sāye-i devleti bir kimesnenüñ ki farķ-ı kāmkārįsine śala ve bāz-ı bülend-pervāz-ı mevāhib-i Rabbānį feżā-yı feyż-i cāvįdānįden cilve-i müsāǾadet
gösterüp [P 84b] sāǾid-i saǾādetmendįsinde ķarār ķıla, lāyıķ-ı ĥāl oldur ki śaِ ile ārāste ide ve zād-ı sefer-i
faĥāt-i aĥvālini aĥvāl-i 5﴾ ﴿ا ْن اَ ْ َ ْ ُ اَ ْ َ ْ ُ ِ َ ْ ُ ِ ُכ
ْ
ْ
ْ
āħiretini taķdįm-i ħayrāt u meberrāt ve tertįb-i bāķıyāt-ı śāliĥātdan -ki ħayr-i
Ǿām ve śadaķa-i cāriyeden Ǿibāretdür- müheyyā eyleye.” [H 89b]
Nažm:
6

כ
כ

ى
درا و

درو
7

دد
د

כ כ

כ درم כא ا
دزان כ ﭙﯽ او

אی
د כ
8
אل زر

از

כ

Neŝr: Ve tā źikr-i9 niǾam u şükr-güzārįsi eŧrāf u eknāf-ı Ǿāleme sāǿir ü sārįdür,
[A 77a] her zamān her zebāna [Ş 76a] ŝenā vü āferįn ü medĥi cārįdür.
Nažm:
10

א

ر

ا

ا

כم

ا

رواق ز
כ

כ

Neŝr: Pes vāliyān-ı ħıŧŧa-i saǾādet ve taħt-nişįnān-ı bārgāh-ı devlete elyaķ u aĥrā
ve enseb11 ü evlā oldur ki binā-yı himmetleri bānį-i mebānį-i ħayrāŧ-ı bākiyāt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

müteķaddimāndan A, H, Ş: müteķaddimįnden P.
teselsül A, P, Ş: silsile H.
“Kisrâ gitti, ondan Eyvan hikâyesi kaldı; Nu’man gitti ve onun Havernek köşkü hâlâ konuşuluyor.”
“Bizde daha fazlası var.”
“İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz.” İsrâ, 17/7.
“Eğer bir hayır işlemek istiyorsan, kendi elinle yap; işlediğin hayırlarını da dervişlere bahşet.”
“Bir kişiye bir dirhem yardımda bulunursan ve bu bir dirhemi eline verirsen; arkasından yüz katını yollamaktan yeğdir.”
“Sen bir adet yaş hurmayı birine bağışlasan, arkasından göndereceğin yüklü altın hediyelerden daha değerlidir.”
źikr-i A, H, Ş: -P.
“Altın rengiyle bu yeşil yaprağa yazmışlar ki, kerem ehlinden iyilikten başka bir şey bu fani dünyada kalmaz.”
enseb P: -A, H, Ş.
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ve miǾmār-ı ķudretleri Ǿāmir-i biķāǾ1 ve mevāżiǾ-i Ǿibādāt ola. Meŝelā, taǾmįr-i
ِ
mesācid ü teǿsįs-i maǾābid ki āyet-i 2﴾ ِ ِ ٰ ْ ﴿ا َّ َ א َ ْ ُ َ َ א ِ َ ا ّٰ ِ َ ْ ٰا َ َ ِא ّٰ ِ َوا ْ ْ ِم ا
َ
ُ
fażįletine ķavį şāhiddür. Ve zübde-i kār-ħāne-i kāǿināt Ǿaleyhi efđalü’ś-śalavāt ve
ekmelü’t-taĥiyyāt3 buyurur: “Bir kimesne ki4 berāy-ı Ħudā bir ħāne5 peydā vü
ābād ider, bennā-yı ķudret-i pür-mevhibet anuñçün ħuld-i berįnde bir ķaśr-ı
bį-ķuśūr-ı felek-tezyįn bünyād ider ve neşr-i Ǿulūm-ı şerǾiyye ve mesāǿil-i dįniyye ve keşf-i muǾđilāt-ı yaķįniyye ve taĥsįl-i maǾķūl ü menķūl ve fürūǾ u uśūl
içün [P 85a] medāris-i şerįfe-i refįǾa6 bünyādı gibi.” Ve behceht-i [H 90a]7 śāfįdilān-ı kerāmet-penāh ve śūfiyān-ı śuffa-i śafvet intimāǿ-i 8﴾ِ ّٰ  ﴿اَ َ ٓ ِا َّن اَ ْو ِ ٓ َאء اzāviye
َ
vü ħān-ķāh binā itmek gibi ki sālikān-ı mesālik-i ĥaķįķat ve ķāśıdān-ı maķāśıd-ı
ŧarįķat meyāmin-i enfās-ı müteberrikeleri ile saǾādet-i śūrį vü maǾnevįye vāśıl
olalar. Ve Ǿimāret-i Ǿāmire įcādı gibi ki śabāĥ ü aħşām ŧaǾām ve tertįb-i rātibe-i
ِ
çāşt u şām idüp bi-işāret-i pür-beşāret feĥvā-yı maġzā-yı ۪ ِ ُ ٰ َ אم
َ َ َّ ﴿و ُ ْ ُ َن ا
َ
ّ
9
﴾ِ ْ ۪כ ًא َو َ ۪ ً א َواَ ۪ ا ِا َّ َ א ُ ْ ِ ُ ُכ ِ َ ْ ِ ا ّٰ ِ َ ُ ۪ ُ ِ ْ ُכ َ َ ٓ ًاء َو َ ُ ُכ ًرا
ْ
ْ
ً
Müsāfirįn [A 77b] sofra-i inǾāmından nevāle-bend ve mesākįn [Ş 76b] ü
ibn-i sebįl eŧǾime-i gūn-ā-gūnından ki 10﴾ ُ ْ َْ ﴿و ۪ َ א َ א َ ْ َ ۪ ِ ا َْ ْ ُ ُ َو َ َ ُّ ا
َ dür
ُ
behremend olalar. Ve rıżā-yı Ħudā niyyetine marżį içün dārü’ş-şifā iħtirāǾ idüp
bir ħāzıķ u müşfiķ ŧabįb ve edviye vü aġdiye tertįb itmek gibi...
Ĥükemā dimişlerdür: “Śıĥĥat-ı marįżde üç nesne şarŧdur: Ŧabįb-i ĥāźıķ
ve marįż-i muvāfıķ ve Ǿaŧŧār-ı śādıķ.” Ve müsāfirān-ı sitem-resįde ve ġarįbān-ı
miĥnet-keşįde içün ribāŧ-ı ŧarab-efzā peydā itmek gibi -ki rābıŧa-i saǾādet ve
vesįle-i kerāmetdür- ve müsāfirįne feryād-res olup mānend-i Ceyĥun u Aras
cūylaruñ üstine ķanŧara iĥdāŝ itmek gibi... Ħaberde vārid olmışdur: Bir11 kimse ki ebnā-yı sebįl içün fį-sebįli’llāh12 [P 85b] bir śu üstine köpri yapar śırāŧı
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Ǿāmir-i biķāǾ H, Ş: muǾammir-i biķāǾ A, P.
“Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden imar eder.” Tevbe, 9/18.
ve ekmelü’t-taĥiyyāt H: -A, P, Ş.
ki A, Ş: -P, H.
bir ħāne A, P, H: -Ş.
şerįfe-i refįǾa A, P, Ş: şerįfe H.
“Bu kitāp bundan āħire varınca muśannif raĥimehu’llāhuñ ĥaŧŧından naķl olınmışdur.” H.
“İyi bilin ki Allah dostları...” Yûnus, 10/62.
“Onlar seve seve yiyeceği, yoksula yetime ve esire yedirirler. (Yedirdikleri kimselere şöyle derler:) Biz size
sırf Allah rızası için yediriyoruz, sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz.” İnsân, 76/8-9.
“Canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır.” Zuhruf, 43/71.
Bir H: Her A, P, Ş.
fį sebįli’llāh P, H, Ş: -A.

Enîsü’l-Ârifîn

[H 90b] berķ-ı ħāŧıf ve āb-ı revān1 gibi geçer. Ve şāriǾ2 ŧarįķ-ı maķāśıd içün
şevāriǾ ü mevāridde mevārid ü meşāriǾ vażǾ itmek gibi ki teşnegį-i rūz-ı ķıyāmetden sebeb-i įminį vü necātdur. Śaĥābe-i güzįnden biri rıđvānu’llāhi teǾālā Ǿaleyhim ecmaǾįn Ĥażret-i Risālet-penāh u saǾādet-destgāha eyitdi: “Yā Resūlu’llāh,
rūĥ-ı māderüm içün ħayr u taśadduķ itmek dilerin, efđal-i śadaķa nedür?”
Buyurdular ki: “Efđal-i śadaķāt-i cāriye icrā-yı mādur ve vaķfı temşiyet şerǾi
taķviyetdür;3 lākin ġāyet Ǿasįrdür, kemāl-i istiķāmet ü vuķūf ve saǾy ü himmet
ister.”
Ve li-hāźā baǾż-ı žurafā dimişlerdür: 4أ او אف
ا و כ
Ve ħayra
ķādir olmayanlara lāzımdur ki [Ş 77a] ķuvvet-i ķāhiresi vü ķudret-i bāhiresi
olanları ħayra delālet ve irşāda [A 78a] ŧabįǾatini muǾtād ide ki bi-ĥükm-i ا ال
5
כא
ا
ecr ü ŝevābda vāķıfla şerįk ola.
ى אش
אد
دران اب د

6

כ
א ا

Ĥikāyet: Ekābir-i selefden birini -ki vedįǾa-i ĥayātı müǿekkel ecele sipāriş itmiş
ve bu merĥale-i fānįden serāy-ı cāvidānįye raħtı götürmiş gitmiş idi- rüǿyāda
görürler ve sekerāt-ı mevtden śoñra vāķiǾ olan aĥvāl ü ehvālden suǿāl ķılurlardur
ki: “Müddet-i medįde şikence-i Ǿaźāba giriftār ve çengāl-i Ǿuķāb-ı [H 91a] Ǿuķūbetde fersūde idüm. Nāgāh [P 86a] dįvān-ı kerem-i İlāhįden pervāne-i necāt
irişüp tef ü tāb-ı nār-ı Ǿaźābdan ħalāś bulup āsūde oldum.” Sebeb-i maġfiretinden suǿāl iderler, dir ki: “Dünyāda ki bir ribāŧ-ı dü-derdür.
Nažm:

د א

ا כ כ
כ ر אط دو در
ز درآ و روی ازدر د כ دا

7

Neŝr: Bir ribāŧ-ı śafā-güster binā itmişdüm. Bir gün eyyām-ı śayfda ki ġāyet
şiddet-i ĥarr ve āfitāb sereŧān burcun maķarr ve ġazāl ġazāle ħaŧŧ-ı zevāle ser-i
iŧāǾati ķoyup rām ü nerm ve tenevvür-i Ǿālem ĥarāret-i şemsden germ olduġı
zamānda bir dervįş-i dil-rįş gelüp sāyesinde istirāĥat itmiş ve derūn-ı dilden
1
2
3
4
5
6
7

āb-ı revān P, H, Ş: -A.
Der-kenār: ŞāriǾ şürūǾdandur ve şevāriǾ şāriǾüñ cemǾidür, şāh-rāh maǾnāsına. Ve meşāriǾ meşraǾuñ cemǾidür
menhel maǾnāsına ve mevārid mevridiñ cemǾidür, evvelde ŧarįķ ve ŝānįde menhel maǾnāsınadur. P.
taķviyetdür A, P, H: taķviyet Ş.
“Liderlik ancak Uhud dağı gibi dik durmaktır.”
“Hayra öncü olan hayrı yapan gibidir.” (Tirmizî, “İlm”, 14.)
“Hayır işle ya da hayra vesile ol, ta ki sen de bu hayrın sevabına ortak olasın.”
“İki kapılı bir kervansaraydır bu dünya dediğin yer; bir kapısından giriyorsun, yarın diğer kapısından çıkıyorsun.”
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duǾā idüp eyitmiş: ‘İlāhį, bu ribāŧuñ bānįsine maġfiret eyle.’ Fi’l-ĥāl tįr-i duǾāsı
nişāne-i icābete irişüp Ġaffārü’ź-źünūb [Ş 77b] ve Settārü’l-Ǿuyūb bu mücrim
ü Ǿāśį ve ķāsį vü ķāśįye maġfiret ü raĥmet eyledi ve ĥufre-i ceĥįmden ravża-i
naǾįme gönderdi.”
ŞiǾr:
ا

1

[A 78b]

وی כאر در כ م
دכ א
כ כ

כ

Bāb-ı Bįst ü Yeküm: Der-Seħā2
Seħā, sebeb-i saǾādet-i dāreyn ve müstevcib-i necāt ü iĥsān vesįle-i ĥasenāt
ve sedd-i sedįd-i sebįl-i seyl-i seyyiǿātdur. Ve kerem ekrem-i aħlāķ-ı kerįme-i
Ħallāķ ve eħaśś-ı evśāf-ı Mütemmim-i mekārim-i aħlāķdur. Ve cūd-ı ecved
evśāf-ı emcād [H 91b] ve ħaślet-i evliyā3 ve sįret-i evtāddur. Ve saħį, müdām
nįk-nām [P 86b] ve kerįm, mādām dōst-kām u ħuceste-fercāmdur. Şeyħü’l-islām ĥażretleri buyururlar:4 “Ser ki anda sücūd olmaya sefcedür,5 ve kef ki anda
cūd olmaya kefcedür.”
د

Nažm:
6

زو د

وכ ا
د
دو ارد

ف د
כ ا

Neŝr: Seħā Firdevs içinde bir şecerdür.
ا א א و א ا אء
7
8
Ve ĥaķįķatde bir nihāl-i ser-efrāzdur ki kenār-ı cūybār-ı ravża-i rıżā-yı
Raĥmān’da neşv ü nemā bulmış ve bir şāħ-ı bülend-ġayret-i ŧūbādur ki sedd-i
reh-i ĥavādiŝ-i dehr olup seri sidretü’l-müntehā olmışdur ve şükūfesi nįknāmį-i dünyā ve mįvesi kürāsį-i9 kerāmet ve fażįlet-i Ǿuķbādur.
ŞiǾr:
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

از אغ
א א
ا
אخ را ازכ
وای اوכ

“Her işe bakıyorsam, sadece iyiliktir ve başka hiçbir şey yoktur.”
Der-Seħā A, H, Ş: Der-Seħāvet P.
evliyā A, P, H: enbiyā Ş.
Şeyħü’l-islām ĥażretleri buyururlar P, H, Ş: -A.
Der-kenār: Sefce, kelek P: Sefce, düvlek. Ş.
“Merdin şerefini iki husus belirler: Biri elinin açıklığı ve bağışlayıcı tarafı, biri de Allah’a kulluğu ve ona
karşı secdesi. Bu iki şeye sahip olmayanın yokluğu varlığından daha iyidir.”
“Kökü sabittir, dalları göktedir; onu dikeni bilmiyorum, orada mutludur.”
ser-efrāzdur A, H, Ş: ser-firāzdur P.
kürāsį P: -A, H, Ş.
“Mertlik ve el açıklığı, cennet bahçesinden gelen bir ağaç dalıdır; bu dalı elinden kaçıranın haline eyvahlar
olsun.”

Enîsü’l-Ârifîn

Dimiş ol kimse kim Ħayrü’l-beşerdür
Seħāvet cennet içre bir şecerdür
Yayılmış şarķ u ġarba köki anuñ
Ŧutan ol aślı ehlidür cinānuñ

[Ş 78a]

Neŝr: Ve seħā sebeb-i mezįd-i Ǿömr-i devlet-i1 cāvidānįdür ve sedd-i bāb-ı
belā-yı nāgehānį vü ķażā-yı āsmānįdür. Nitekim Ĥażret-i Źü’l-Celāli
ve’l-İkrām Ĥażret-i Mūsā’ya Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām vaĥy idüp buyurdı:
2
اا א ي א
Ķavl-i Resūl-i śādıķ [A 79a] 3 ا
دا ءو
ا
bu maǾnāyı muśaddıķdur. [H 92a]
Ve ol kān-ı mürüvvet ve menbaǾ-i cūd ü fütüvvet śāĥib-i ĥilm ü vaķār mažhar-ı 4إ ذو ا אر
إ
buyurırlar ki: “FirǾavn daǾvā-yı kāźibde niçe
müddet [P 87a] irħā-yı Ǿinān u imhāl olınmaġa ĥikmet seħā vü Ǿadli ve ŧaǾāmınuñ
beźli idi.” Erbāb-ı ĥikmetden birine suǿāl eylediler ki: “Mürüvvet nedür?” Cevāb
virdi ki: “Bāb-ı meftūĥ u ŧaǾām-ı mebźūl ve izār-ı meşdūd.” Ve baǾż-ı aśĥāb-ı
fütüvvet dimişlerdür: “Mürüvvet bir isimdür ki cemįǾ-i meĥāsini cāmiǾdür.” Ve
iħvān-ı vefā ve ħullān-ı śafā5 dimişlerdür: 6 ا ان
ا אن
ŞiǾr:

Kim istese salŧanat seħādur aña şarŧ
Her vaǾde ki eylese vefādur aña şarŧ
Leźźeti olmaz imiş mįve-i bāġ-ı Ǿadlüñ
Virmese neşv ü nemā ebr-i dür-efşān-ı kerem

Neŝr: Ve esedu’llāhi’l-ġālib ǾAlį bin Ebį Ŧālib rađiya’llāhu Ǿanh buyurur:
7
אن ا
א
دا ء
Ve Ǿulemā-yı emcād buyururlar: אد אد و
8
אد כ ا אد
 אد אد وVe Bustį Ķaśįde-i Nūniyye’sinde bu iki beyti inşād
itmişdür:

1
2
3
4
5
6
7
8

devlet-i A, P, H: -Ş.
“Samirî’yi öldürmeyin, çünkü o cömerttir.”
“Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır.” (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63.)
“Ali’den başka genç (yiğit), Zülfikâr’dan başka (keskin) kılıç yoktur.” (Bk. Ahmet Serdaroğlu, Usûl-i Hadis
ve Mevzûât-ı Aliyyü’l-Kârî Tercemesi, Ayyıldız Matbaası, Ankara 1966, s. 129.)
śafā A, H, Ş: -P.
“İhsanda, ikramda bulunmayanın arkadaşı olmaz.”
“İnsan kavmine ettiği iyilikle itibarlı olur.”
“Cömert olan hüküm sürer, hüküm süren yönetici olur; yönetici olan kulların kralı, padişahı olur.”
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 א1 אد א אل אل ا אس
2
אن אن
و ا אل

ŞiǾr:

3

א א
ا ان و

ن

ا

כאن
ا

[Ş 78b]

Neŝr: Ve baǾż-ı esħıyā dimişlerdür:
א

وب
5

ا ر ا
אو

4

[ כH 92b]

Neŝr: Bir Ǿāķıl u kāmilden bir sāǿil suǿāl eyledi ki: “Bir hüner ki sāǿir hünerler
anuñ yanında [A 79b] tāb-ı āfitāb-ı Ǿālem-tāb yanında şuǾāǾ-i encüm gibi maĥv
ü mużmaĥill ola nedür?” Cevāb virdi ki: “Cūd u seħādur.”
ا ار

Nažm: [P 87b]

6

د

א

دכ
א
ا اכ

اכ

Neŝr: Ve Ǿilme’l-yaķįn maǾlūm olsun ki mādām ki māl ü menāl ķayd-ı imsākden ıŧlāķ u rehā bulmaz; tevsen-i maǾālį vü mefāħir rām u münķād olmaz.
Beyt:
7

אل

אل

آ

و ر

مכ

ر د

ا

כ

Neŝr: Ve bu bābda erbāb-ı elbāb dimişlerdür:8
ŞiǾr:
9

א

ا

כ دم ز
כ ز

כ م آ درم
10
ا ככ م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

אص ز
כ ر א

Der-kenār:  אCemįǾān Ş.
“Kim malından cömertlik yaparsa tüm insanlar ona yönelir; mal da insan için bir imtihandır.”
“Hayır işlerini engelleyen kimsenin gerçekte ne arkadaşı ne de dostu olur.” (Bk. Atalay, agm., s. 152.)
Der-kenār:
, yaǾni
 دو ه اŞ.
“Basılmış dirhem bizim kesemizle uyuşmaz, ancak o başını alıp geçip gider.”
“Gerçek sanat, mertlik ve el açıklığıdır, başka şeyler ise teferruattır; eğer elin açıksa her parmağında yüzlerce
sanat var demektir.”
“Tecrübe yoluyla nihayet bunu öğrendim ki; merdin değeri bilgide, bilginin değeri de maddî varlıktadır.”
Ve bu bābda erbāb-ı elbāb dimişlerdür P, H, Ş: -A.
“Her düşüncenin sonunda bunu tecrübe ettim ki; mertlik ve el açıklığından daha iyi bir tavır yoktur.”
“Seçkin biri, kerem peşinde yanıma geldi; burada da kerem kafiye gereği olsun.”

Enîsü’l-Ârifîn

Ĥikāyet: İskender-i Źü’l-ķarneyn ve ħāķānü’l-ħāfiķayn,
ŞiǾr:
1

אن ز ازو כ
א אن ازو رو

אك
אن

Neŝr: Arisŧo-yı2 ĥakįmden istifsār eyledi ki: “Vesįle-i saǾādet-i dįn ü dünyā ne
nesnedür?” Ĥakįm eyitdi:
Nažm:
3

وری
אوری

כ

ای در אی
وی ی زروی

Neŝr: “Cūd u kerem ü seħādur; ammā saǾādet-i Ǿuķbā oldur ki4 Ĥaķ subĥānehū
ve teǾālā buyurur: 5﴾﴿ َ ْ َ ٓ َאء ِא ْ َ َ َ ِ َ َ ُ َ ْ اَ ْ َא ِ َ א
ُ
ŞiǾr:
ره
آכ ا
6
ا وده
از כ
[H 93a]
א
از א
7
دכ آ כ زא
Neŝr: Ammā saǾādet-i dünyā oldur ki [Ş 79a] bi-ĥükm-i 8אن
ا
ا אن
murġ-ı dil-i ħalķı mādām ki dām-ı keremle şikār idesin [A 80a] cemįǾ-i cevāriĥ
ü aǾżāsını [P 88a] cümleten giriftār idersin. Zįrā ķalb-i şehriyār ve ķāleb aña tābiǾ ü fermān-ber-dārdur. Ve çün kerįm-i mālikü’r-riķāb cemįǾ-i ebvāb-ı saǾādātı
güşāde ve esbāb-ı murādātı āmāde bulursın.”
Ĥikāyet: Ħüsrev-i Pervįz’üñ bir ħūnį vü ħūnrįz-i sipehsālārı var idi ki leşker-keş ü düşmen-keşlikle maǾrūf ve metānet-i reǿy ü rezānet-i Ǿazm ile eŧrāf-ı
memālikde meşhūr u mevśūf, muķarreb-i melik ve Ǿumde-i memālik ve ĥüsn-i
tedbįr-i śavāb-nümāya mālik idi.

1
2
3
4
5
6
7
8

“Yunan’ın toprakları onun varlığından gülistan oldu, Yunanlıların ruhu onun varlığından aydınlandı.”
Arisŧo P, H, Ş: Arisŧotalis A.
“Ey o ki senin akıl binanda sanatçılığın en âlâsı vardır; ey o ki senin yüzündeki bir ışıltı, şarktan doğan
güneşin aynısıdır.”
oldur ki P: -A, H, Ş.
“Kim (Allah huzuruna) iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır.” En‘âm, 6/160.
“O ki (Allah ki) bu dünyada yapacağın yol için sana ne gerekirse verir; senden bir bekleyip sana on verir.”
“Bu kazançtan daha iyi bir kazanç yoktur; o yüzden kâr elde etmeye bak ki bu işte zarar ve ziyan yoktur.”
“İnsan, ihsanın kuludur.”
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Nažm:1

وی
ی

2

دو

כ

از و אزه
אزوی او

Ķatı gürbüz dilįr idi ol emįr
Nice nām ehlin eylemişdi esįr
Kūha gürz ursa kāh eyler idi
ǾÖmr-i ħaśmı tebāh eyler idi
Teber alsa eline ol bį-mihr3
Siperin ķarşu ŧutmaz idi sipihr
Kemerinden ŧutaydı kūhı eger
Pāyidār olmaz idi4 kūh u kemer
Nįze alsa eline ol ħūnį
Ħalķa gibi ķopardı gerdūnı
Ķılıcından ki ŧamardı ķan anuñ
Ŧamarın kesmiş idi aǾdānuñ

[H 93b]

Neŝr: İttifāķ ehl-i nifāķdan bir ġammāz ü hemmāz dįvān-ı keyvān-eyvān-ı5
şehriyāra varup eyitdi:
Nažm:

Şehā ol hemįşe penāh-ı cihān
Ŝenā-ħˇānuñ olsun zemįn ü zamān

Neŝr: Sipehsālār cādde-i fermān-berdārįden inĥirāf itmek ve sebįl-i Ǿinād ü
Ǿiśyān [P 88b] u ŧuġyāna gitmek ister. İmdi bu śūret-i ķuvvetden fiǾle gelüp6
[Ş 79b] āteş-i fitne iştiġāl bulmadın [A 80b] 7 ا
ا
 اgerekdür ki
tedārik ü tedbįr idüp şevāġiline iştiġāl gösterile. Nitekim bu maǾnāda8 Şeyħ
SaǾdį esǾadehu’llāhu teǾālā buyurmışdur:9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bu başlık altındaki Türkçe beyitler Hamdullah Hamdî’nin Yusuf u Züleyha isimli eserinde yer almaktadır.
(Bk. Onur, age., s. 160.)
“Padişahın gül bahçesi onun varlığından dolayı taze ve güzeldi; devletin gücü, kuvveti onun kollarının
kuvveti sayesindeydi.”
bį-mihr P, H, Ş: bed-mihr A.
olmaz idi A, H, Ş: olmayaydı P.
eyvān-ı A, H, Ş: -P.
gelüp A, H, Ş: gelmedin P.
“Yok etmek, kaldırıp yükseltmekten daha kolaydır.”
bu maǾnāda P, H, Ş: -A.
buyurmışdur A, H, Ş: buyurur P.

Enîsü’l-Ârifîn

א כ
א כ

Beyt:
1

2

ازو ع א כ د
ج وا
د ارد ر כאر ازد
در

Neŝr: Ħüsrev bu ħaber-i sehmnākden ziyāde endįşnāk olup kendü kendüye
eyitdi: “Fi’l-vāķiǾ şöyle ki ol Ǿinān-ı Ǿazįmeti muħālefet yüzünden çevirüp eŧrāf-ı
memālik ü aķŧār-ı arżdan bir cānibe revāne olup gide. Ümerā vü aǾyān-ı leşkerden kimdür ki aña muķāvemet ide ya ŧarįķini sedd ide. Ve yümkin ki Ǿāśį vü
yaġı3 olması āvāzesinden erkān-ı devlete ķuśūr4 ve bāġį vü ŧāġį5 olması debdebesinden ķavāǾid-i salŧanata fütūr ü kutūr yol bula.”
Nažm:
6

رو

د

اد

ا

אدا آرد
כ در כ

Neŝr: Pes ħavāśś-ı devlet ve müşįrān-ı memleket ve şįrān-ı bįşe-i şecāǾatle müşāveret eyledi. [H 94a] Cümlesinüñ reǿyi buña müncerr oldı ve bunda ķarār
ķıldı ki emįr-i ķayd ü bend ve esįr-i zencįr ola. Ħüsrev ĥüsn-i tedbįrlerine
tehcįn yüzünden taĥsįn ü āferįn itdi. BaǾde zamān bir gün emįri emr-i şerįf-i
vācibü’l-ittibāǾ ile daǾvet idüp pāye-i serįr-i salŧanata yüz sürdükde [P 89a] evvelki pāyesinden Ǿālį pāyeye cülūs itdürdi ve siyer-i sütūde vü ħıśāl-i ĥamįdesi
naķlini biraz müddet nuķl-i meclis eyledi [A 81a] ve ħızāne-i Ǿāmireden tuĥaf
u hedāyānuñ enfes-i nefāǿisini [Ş 80a] ihdā vü iǾŧā ķıldı. Müşįrān-ı nįkū-rāy-ı
Ǿālem-ārāy -ki ķayd ü bendi śalāĥ ü śavāb görmişlerdi- kisrāya eyitdiler:
MıśrāǾ:

Ey ŧāķ-ı Kisrā nerdübān-ı ķadriñüñ kim pāyesi

Neŝr: “Muķarrer Ǿazįmet-i hümāyūndan taĥallüfüñ vechi nedür?” Ħüsrev
eyitdi: “Ne kendü Ǿazįmetümden inĥirāf ve ne sizüñ rāy-ı Ǿālem-ārāñuza ħilāf
itdüm. Zįrā ķayd-ı emrinde ol ķadar ki muķayyed olup silsile-i fikri taĥrįk itdüm, keremden muĥkem ve iĥsāndan müstaĥkem bir ķayd tedārik itmedüm.
1
2
3
4
5
6

“Bir nehrin başında isteyerek suyu ölçmen mümkündür; yalnız nehir derinleştikçe fille bile sudan geçemezsin.”
“Olay gerçekleşmeden önce onu önlemek lazım; yoksa olup bittikten sonra oturup ah çekip pişmanlık
duymakla bir şey değişmez.”
yaġı P, H, Ş: ŧāġį A.
olması āvāzesinden erkān-ı devlete ķuśūr A, P, Ş: -H.
ŧāġį P, H, Ş: yaġı A.
“Sakın başkaldırı niyetine isyan etmesin; eğer böyle bir başkaldırı yaşanırsa ülkede olumsuz bir coşku ve
kötü olaylar başlar.”
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Zįrā her ķayduñ vażǾı bir Ǿużv-ı muǾayyen içündür, ġayra tecāvüz itmez; ammā
ķayd-ı iĥsānuñ ki maĥalli dildür -ki sulŧān-ı bedendür- ol vāsıŧa ile sāǿir aǾżā vü
cevāriĥe sāǿir ü sārįdür 1
 ا وف رق وا כא אتVe bend-i āhenįn sūhānla sūde
olur; ammā bend-i kerem ü iĥsān hįçbir2 nesneyile [H 94b] fersūde olmaz.”
Ve meŝel-i meşhūrdur; murġ-ı vaĥşi dāmıla śayd olınur, ādemį iĥsān u
inǾāmla.
زاده

ŞiǾr:
3

כ כאد
כم
א אن ا כ د و و

ورا א אف כ دن
آن כ
כ ان ن

4

و د
5

و
כم
د
در و د
א ازو

Neŝr: Fi’l-vāķiǾ āteş-i muħālefeti ser-çeşme-i iĥsān-ı pādişāhįden mütereşşiĥ
olan [P 89b] nedā-yı nedāyıla6 teskįn buldı ve żamįr-i sįnesinden bįħ-i nihāl-i
kįne ser-pençe-i kerem-i sulŧānla münķaŧıǾ7 oldı. Ve baǾdezān çün bendegān-ı
śāfį-niyyet ħulūś-i ŧaviyyetle [A 81b] kemer-i cān-sipārını miyān-ı ħiźmetkārįye baġladı ve baķiyye-i Ǿömrinde menhec-i fermān-ber-dārįden tecāvüz ve
meyl ü inĥirāf ķılmadı.
زان ازش כ ی כ א ازو
8
א ازو
ازان روی

Nažm: [Ş 80b]

Neŝr: Bu mażmūn-ı žarāfet-meşĥūnda9 bu rubāǾį ħayli memdūĥ düşmişdür.
د
1
2
3
4
5
6
7
8
9

د

ان

ازان
ح

א כ כ مכ
و
وا ر

A’da yok. “İyilik inceliktir, mükâfât ise antika gibidir.”
hįçbir A, P, H: her bir Ş.
“Bağışlayıcı ve yumuşak bir tavır takınarak insanoğlunu kendi kontrolün altına alman mümkündür; vahşiler ve kültürden uzak olanlar ise zincir ve bent ile kontrol altına alınabilirler.”
“Bir düşmanı sakin ve yumuşak bir tavırla bende çekmek daha mantıklıdır; zira ki hiçbir kılıç, böyle yumuşaklıkla ayarlanan bir bendi kesip yırtamaz.”
“Düşmanın senden iyilik ve mertlik görürse; düşmanın olmasına rağmen sana karşı kötülük yapmak içinden gelmez.”
Der-kenār: Nedā fetĥayıla bārān ve cūd. Ş.
münķaŧıǾ A, H, Ş: -P.
“O kadar çok ondan sevgi ve merhamet gördü ki, daha sonra ona sırtını hiç çeviremedi.”
mażmūn-ı žarāfet-meşĥūnda P: mażmūnda A, H, Ş.

Enîsü’l-Ârifîn

אوت وزری
1
د
אن

اכ
כ אر

אد
כ

ل

Meŝnevį:
2

دا כ ان
אج د راس ا אل
دכ

3

4

[H 95a]
5

ن
ن

دכ

ر

אن رو
אن و אن رو

אج

א
כ
כ ز دای
د
אدت ق

ق ر אن כ
د و ا אن

א כ دم
ق
6
د א د א
Neŝr: Egerçi zamānede kerem, meŝel-i ĥacer-i mükerrem bir ism-i bį-müsemmādur.
Nažm:
כ م אغ ارم כ م د و כ م رد
7
כ ش כ כ כم כ כم
Neŝr: Ehl-i seħā Ǿaks-i seħā oldı ve kerem recā itse ñaks-i keremle8 cevāb virürler. Ħˇāce-i dehrüñ keremi mekr ve Ǿöźri ġadr ve niǾmeti nıķmetdür. Bāli
belāsına [P 90a] ve iĥsānı isāǿetine degmez.
Nažm:

ا د א
ارزد

9

بو
כ را

[A 82a]

Neŝr: Eflāŧūn’a eyitdiler: “İnsāniyyet nedür?” Cevāp virdi ki
10
אن ا אئ ة ا כ אئ ة
و
ا رة وا אء
وا
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ا

ا ا

“Kime güzel davranırsan senin olacaktır; senin bu iyiliklerine karşılık her zaman senden iyi söz edecektir.
Düşmanına bile mertlikle davranırsan; şüphe etme ki senin en yakın dostun olacaktır.”
“Celal ve büyüklük sahibi olanlar için bütün varlıkların başı, bağışlamaktır.”
“Hayattaki yatırımını bağışlamak üzere kurduysa; bu dünyadaki coşkudan maddî bir kâr elde etmez.”
“Mertliğin anlamı nedir? Bağışlamaktır. Şimşeğin alışkanlığı nedir? Parlamaktır.”
Bu beyit H’de yok. “Şimşek bu dünyayı aydınlatıyorsa; mertlik, eli açıklık ve bahşedici olmak da insanın
dünyasını ve ruhunu aydınlatır.”
“Işığın aydınlığı kısa süreli ise; mertlik ve bahşedici olmanın aydınlığı sonsuza dek kalıcıdır.”
“Kerem dediğimiz şey, İrem bahçesinde kurttur, kimin kulağına kerem dediysem kurt olarak algıladı.”
Ǿaks-i keremle A, H, Ş: Ǿaks ile P.
“Bu dünyadaki tatlı ve yağlı lezzetler, o kadar fanî ve o kadar değersizdir ki söz edilmeye bile değmez.”
“Makam sahibi iken tevazu göstermek, kudretli iken affetmek, minnet etmeksizin vermektir. Şüphesiz
bunun faydası sana dönecektir.”
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Ĥażret-i Źü’l-menn ve’l-iĥsān Ķurǿān-ı iǾcāz-iķtirānda1 buyurur: ﴿ َ ُ ِ ُ ا
ْ
﴾ َ َ َ א ِ ُכ ِא ْ َ ِّ َوا ْ َ ٰذىVe Mütemmim-i mekārim-i aħlāķ Ǿaleyhi selāmu’llāhi’l-Ħalْ
lāķ buyurur: 5
ا
ا כ و
 إ אכ وا אن א وف א4  ا3آ ا אح

2

ĶıŧǾa:
[Ş 81a]

Āfeti naħl-i ravża-i cūduñ
Tünd-bād-ı ħazān-ı minnetdür
Kimseye itdügüñ Ǿaŧāyı saķın
İtme minnet ki minnet āfetdür6

Loķmān Ǿaleyhi’r-rıđvān dir: 7 א כ
Ve dimişlerdür: ا وف
 כ אMaķbūl-i nās yaǾni9 İbn ǾAbbās’dan10 rađiya’llāhu teǾālā Ǿanhümā
efđal-i Ǿaŧiyyeden suǿāl eylediler. [H 95b] Cevāp virdi ki: “Efđal-i Ǿaŧiyye oldur
ki anda suǿāl olmaya, ammā suǿālle olan Ǿaŧā sāǿilüñ ŝemen-i vechidür ki saħt-rūluķ yüzinden beźl-i Ǿarż eylemişdür.”
8

Ĥażret-i ǾAlį kerrema’llāhu vechehū buyurur: “Kerem, bādį-i bedǿin olandur.” Ammā baǾde’s-suǿāl olan müĥeyyādan ĥayāyı defǾ içündür ki baǾż-ı efāżılu’llāh-ı dürr-ķāǿil dimişdür:
ا ل כ א
ض
وا ر

11

א

سا
ا ر

Neŝr: Ve bu maǾnāda ne şįrįn meŝel įrād eylemişlerdür:
13
ا ال
[ ا ال وأو ا אس א ال ازP 90b]
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אو

ا ال

12

أ

iǾcāz-iķtirānda P, H, Ş: muǾciz-iķtirānda A.
“... başa kakmak ve incitmek suretiyle, yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın.” Bakara, 2/264.
Der-kenār: ا: el-minnehu.
“Cömertliğin tehlikesi, edilen iyiliği başa kakmaktır.”
“Sakın iyilikle minnet etmeyin; zira o şükrü iptal edip sevabı giderir.”
Etme minnet ki minnet āfetdür A, P, H: Aña minnet ki minnet āfetdür Ş.
“Kim onun cömertliğinden nimetleri sayarsa... ”
ا
ا כ و
 إ אכ وا אن א وف אLoķmān Ǿaleyhi’r-rıđvān dir: א כ
ve dimişlerdür:
 ا وف כ אP, H, Ş: -A.
yaǾni H, Ş: -A, P.
İbn ǾAbbās’dan A, H, Ş: İbn ǾAbbās ĥażretlerinden P.
“Yemeklerin en kötüsü istendiği zaman zillete uğratan yemektir; kader dimdik ayaktadır güç, kabiliyet ise
boyun eğer, çöker.”
Der-kenār:  ا ال: El-Ǿatāǿ P.
“En güzel murad istenmeden önce ulaşılandır, muradına erişmeye en layık olan insanlar da istemekte en
zahid davrananlardır.”

Enîsü’l-Ârifîn

د כ دن

ĶıŧǾa:

ن

در

ان ر

כ אرارا
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[ زA 82b]

ز אر

Neŝr: Menn-i tevbįħle olan śūret semāĥada semācadur.3 İbn Yemįn’üñ bu
ķıŧǾası bu maĥalde4 naśś-ı ķāŧıǾ vāķiǾ olmışdur.
כ
ان

ĶıŧǾa:

5

ان

א כ موכ
כ
د
כ ا אن
ه
رسى

دا
כ مآ

و ه ا אز כ و
اכ د
[ כ م اŞ 81b]

Neŝr: Bir ĥakįm-i Ǿāķıldan suǿāl eylediler ki: “Aĥsen-i iĥsān6 niçe olmaķ ve ne
keyfiyyetle śudūr bulmak gerek?” [H 96a] Eyitdi:7 “Aĥsen-i iĥsān ve efđal-i
ifđāl oldur ki ibtidāsında suǿāl źilleti ve encāmında ŧaġlar ķadar belki źerre ķadar minneti olmaya ve śafā-yı ħāŧır u ŧalāķat ve bişr ü beşāşetle ola.”
Ĥikāyet: MaǾn bin Zāǿide -ki nāmıyla nāme-i cūd u seħā- Ĥātem-i Ŧāǿį’yi ŧayy
itmişdi ve debdebe-i nedā vü Ǿaŧāsı āfāķ-ı dehri ŧutmışdı. Ve seħāsına iki delįl
celįldür, ķalbi niǾamdur ki niǾmet-i mütekeŝŝiredür ve dili neǾamdur yaǾni dilinden aśla lā8 gelmemişdür.
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“Diş ile sert bir nesnede delik açmak, tırnak ile taşı, kayayı kesip parçalamak; ateşin içine girip göz kapağıyla ateşten bir parça almak... ”
“Başa yüz deve yükü koyup taşımak, doğudan batıya kadar koşmak; bunların hepsi Câmî için, alçak insanların borcu altına girmekten daha kolaydır.”
Der-kenār: ا א
ا א ا د و ا א א. P, Ş.
māddede A, H, Ş: maĥalde P.
“Keremin ne olduğunu ve kerim insanın kim olduğunu biliyor musun? Kerem odur ki, kolay elde edilir;
verdiğin sözü yerine getir ve insanlara yaptığın bağışlar dolayısıyla çok fazla havaya girme. İşte kerem ve
bağışlayıcılık budur, eğer buna ulaşabiliyorsan...”
aĥsen-i iĥsān A, P: iĥsān H, Ş.
aĥsen-i iĥsān niçe olmaķ ve ne keyfiyyetle śudūr bulmak gerek?” Eyitdi P, H, Ş: -A.
yaǾni dilinden aśla lā P, H, Ş: aśla dilinden lā A.
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اب

Beyt:
[P 91a]

ز אن در
1

را כ د

2

אرد زدل
כאه ال
در ا
ما

Neŝr: Erbāb-ı žarāfetden birine suǿāl eylediler ki: “Ebr-i bārende mi saħį-terdür
ya MaǾn-ı baħşende?” Cevāb virüp eyitdi: “Seħāvet-i MaǾn bin Zāǿide ebr-i
bārendeden hezār bār zāǿidedür. Zįrā her cevd-i cūdı ki seĥāb-ı semāĥa3 ider,
giryān ider ve her nesneyi ki MaǾn Ǿaŧā ider ħandān ü şādān ider.”
Keff-i dür-pāşına beñzerdi ola bir pāre
Virdügin aġlayuraķ virmese ger ebr-i bahār4
אط

[ אزه رو و ا אط وA 83a]
در אوت

5

א
6

ه

7

ŞiǾr:
[H 96b]

8

ه را
אوت دכ
אن ا
ر
9
א
ة א
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אم و
م
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אم

د
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ا اا
א ال ا
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[ و ال اŞ 82a]

Ĥikāyet: İskender-i Źü’l-ķarneyn -ki memālik-i Ǿarśa-i zemįni ķabża-i taśarrufunda musaħħar itmişdi- bir gün anası atalar sözin söyleyüp aña eyitdi: “Ey
püser ü ey cān-ı māder!
Nažm:
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Ey rāĥat-ı cān u nūr-ı dįde
Ferzend-i yegāne-i güzįde

“Gönülden dile cevap olarak, evet olduğu zamanda evetten başka bir şey gelmez.”
“Elif harfinde öylesi bir ahidsizlik var ki, lam harfi elif harfine eklenmek istemiyor.”
Der-kenār: el-cevd bi-fetĥi’l-cįm el-maŧar ve es-semāĥa el-cūd. Ş.
Bu beyit Azmî’ye aittir. (Bk. Ceyhan, On Altıncı Asır Osmanlı Âlimlerinden Azmî Pîr Mehmed Bey ve Divanı, s. 87.)
“Dirilik, hayatta bolluk ve sevinç; sadece eli açıklık ve mertlikle anlam bulmaktadır.”
“Gerçek mert, birine bir şey bahşederken yüzü güler, yüzünden mutluluk okunur; asıl eli açıklık da budur.”
“İyiliği güzel yüzlülerden isteyiniz.” (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, s. 152.)
ŞiǾr H, Ş: -A, P.
“Bahar günü bir bulutun verdiği, bir kralın cömertliği tuttuğunda verdiği gibidir.”
“Kralın verdiği göz incisidir, bulutun verdiği ise bir damla sudur.”

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: Nitekim bilādı fürsān ile musaħħar eyledüñ, ķulūbı daħi iĥsān ile musaħħar eyle.”
Ve feżāǿil-i cūddan biri daħi oldur ki śāĥibini maĥbūb-ı ķulub-ı ehl-i ķabūl
[P 91b] ķılup maķbūl-i ħalķ-ı Ǿālem eyler. Egerçi saĥĥ-ı āb-ı seĥāb-ı semāĥa
sāĥa-i semā-misāĥasından sūdmend ü behredār olup nihāl-i ĥālleri neşv ü nemā
bulmazsa daħi ve āb-ı ĥayātdan el yumış daħi olsa yine źikr-i cemįli vü ŝenā-yı
cezįli ilā-yevmi’l-cezā dillerde cārįdür. Nitekim Ĥātem-i Ŧāǿį ki ser-ĥadd-i Ǿademe ķadem ķoyalı ve āfitāb-ı zindegānįsi ġurūb u ufūl ideli biñ yıldan ziyādedür,
henüz bahār-ı źikri reyāĥįn-i taĥsįnle reste ve çemen-i nįk-nāmįsi pįrāye-i ŝenā
vü āferįnle ārāstedür. Efāżıl-ı Ǿālemüñ biri dimişdür: 1 ا א
ا א כא
ا א
א و כ א א
ش כ

Nažm:
ر

2

Beyt:

3

אك

א
אم

א
א

א از
א כא ا ك

4

[H 97a] [A 83b]

ر
א

Neŝr: Çün Ǿahdinde āvāze-i civānmerdį-i Ĥātem basįŧ-i zemįne şāyiǾ ü źāyiǾ oldı
ve śįt ü śadā-yı seħāvet ile günbed-i gerdūn ŧoldı. Źikr-i cemįli [Ş 82b] zebān-ı
ehl-i zamānda cārį ve ŧanŧana-i kerem ü civānmerdį vücūdı eŧrāf-ı Ǿāleme saǿir
ü sārį oldı.
Nažm:

د اودر ا אل
5
او א אل

ا در א دل زد
ز אى
אل

Ĥikāyet-i Manžūme
Ĥātem-i Ŧāǿiye bir tāze civān
Dimiş ey cūd ile maķbūl-i6 cihāñ
Var idi bir şeh-i pākįze-vücūd
Cūd ile miŝli degüldi mevcūd
1
2
3
4
5
6

“Hâtem-i Tâyî’nin (adı) dünyada mühürdeki yazı gibidir.”
“Hâtem-i Tâyî, sonsuza dek bu dünyada kalmadı; ama onun adı dünyada iyilikle tanınmış ve bilinmiş
oldu.”
Beyt A: Dįger Ş: -H. Bu beyit P’de yok.
“Bu toprakla dolu dünyadan Hâtem gitti; fakat adı feleklere ve kâinata yazıldı.”
“Gönlü deniz kadar geniş bulut bile onun eli açıklığı ve cömerliği karşısında çaresizdir. Bilim ve ilimin
varlığı bile onun azminin ayakları altında ezilmiştir.”
māķbūl-i P, H, Ş: meşhūr-ı A.
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Yapdurup luŧf ile bir ķaśr-ı bülend
Nice ķaśr āb-ı ruħ-ı ĥācetmend
Aña açdurmış idi ķırķ ķapu
Tā gele ehl-i suǿāl ide ŧapu
[P 92a]
Her ķapudan ki gele bay u gedā
Eyler idi aña envāǾ-ı Ǿaŧā
Şöyle kim ķırķına dek bir sāǿil
Varsa redd itmez idi ol kāmil
Diñleyüp Ĥātem-i ferħunde-demi
Didi kim yoġimiş anuñ keremi
Şöyle itmek mi gerek iĥsānı
Bir ķapuya daħi ilete anı
Sāǿilin ehl-i kerem ac itmez
Bir ķapuya daħi muĥtāc itmez
Neŝr: Pes mülūk-i eŧrāf-ı memālik -ki daǾvā-yı seħāvet ķılurlardı ve civānmerdlik [H 97b] lāfın ururlardı- salāy-ħˇān-ı kerem-i Ĥātem’den dilleri ħūn ve dāġ-ı
ĥasedden cesedleri dįger-gūn olmışdı. ǾIrķ-ı Ǿadāvet đarabān idüp dilediler ki
her biri naķd-i cūd-ı Ĥātem’i [A 84a] meĥekk-i imtiĥāna ura.
MıśrāǾ:

אن

1

آ

כ

ش دכ

Evvelā vālį-i Şām ķaśd-ı āzmāyiş idüp ķāśid gönderdi ve bir iki ķaŧār-ı üştür-i sürħ-mūy u siyāh-çeşm ve kūh-kūhān ŧaleb eyledi ki [Ş 83a] ol maķūle
üştür-i ejder-peyker bevādį-i ǾArab’da nādir ve ġāyet ġālį idi. Ķāśid-ı şāh-ı Şām
bir şām irişüp Ĥātem’e peyġām-ı şāhį degürdi. Ĥātem semǾan ve ŧāǾaten fermān-ı ķader-eŝer ber-ser diyüp ķāśidi ħōş gördi ve didi:
اه
כאر

2

د אכ و دو
ا
כ د ها و

Ayaġı tozı iki gözüm üzre
Ne emri varsa başum yüzüm üzre
1
2

“Bir sınanma yöntemi olarak tecrübe seçilirse hoş sonuçlar elde edilir.”
“Her ne emir ve ferman gelirse ona razı ve tabiyiz; her ne hüküm olarak kesilirse ona kul ve hizmetkârız.”

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: Pes ķāsidi bir menzile nüzūl itdürüp nüzl-i firāvān u niǾmet-i bį-pāyān
çekdi [P 92b] ve merāsim-i żiyāfeti edā itdükden śoñra buyurdı. Ķabāǿil-i
ǾArab-ı Ǿarbāda her obada ve her maĥfil ü nedįde münādįler deve dellālı olup nidā
eylediler ki: “Her kimesnenüñ ki şu śıfatla mevśūf üştüri vardur, getürsün eżǾāf-ı
mużāǾafa bahāsını virüp riǾāyet ideyin.” Kimi, ne dįdār-ı Arab ne şįr-i üştür,1 diyüp getürmedi ve kimi deve gördük mi, diyüp [H 98a] sıñıvirdi ve kimi kerem-i
Ĥātem’e iǾtimād idüp getürdi. Hele baǾżını istiķrāż ve baǾżını iştirāyla yüz şütür
tedārik itdi ve ķaŧār u mehārını elçi eline teslįm idüp sulŧān-ı Şām’a irsāl eyledi.
Meŝnevį:

Yüz şütür virdi cümle pįl-beden
Şįr-dįdār u ejdehā-gerden
Cümle raŧl-ı girān-keş ü sermest
Dest virmez birine śad pā-best
Bedeni burc-ı ķaśr-ı Dārāyį
Śanki mermer sütūndur pāyi

[A 84b]
Yük çekici taĥammül ehli gibi
Aza ķāniǾ tevekkül ehli gibi
Başı Ǿizzet ŧaǾāmınuñ göveci
Ayaġı devlet ehli bazlamacı [Ş 83b]
Neŝr: Sulŧān-ı Şām bu keremi göricek, dendān-ı taĥayyürle engüşt-gezān-ı müteǾaccib oldı ve dāġ-ı ġayret cigerin ħūn eyledi. Ol daħi aķmişe vü emtiǾa-i
nefįse-i cemįleden her cemele bir ĥiml tedārik idüp yine Ĥātem’e irsāl eyledi.
Beyt:

אض راه روم
2
אر ا ر אر

آ

אن دو

از
כאر אن

Neŝr: Ĥātem bu ĥāleti göricek buyurdı: “Münādįler nidā eylediler ki herkes
ki filān zamānda [P 93a] şütür virmişdi, gelsün meclis-i Ĥātem’e ĥāżır olsun.”
Fi’l-ĥāl cemįǾān geldiler; Ĥātem buyurdı, herkese şütürüni bārıyla virdiler. Her
kişi deveyi3 yüküyle götürdi, gitdi.4 Bu ħaber gün gibi şāyiǾ olup [H 98b]
Sulŧān-ı Şām’a irişdi ve eyitdi:
1
2
3
4

dįdār-ı Arab ne şįr-i üştür H, Ş: şįr-i şütür ne dįdār-ı Arab A, P.
“İki gözümün ateşinden, gözümün beyazlığı kalmamış; grup grup la’l kervanı geliyor.”
deveyi A, H, Ş: devesini P.
götürdi, gitdi A, P: götürdiler, gitdiler H, Ş.
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MıśrāǾ:
Bāreka’llāh el arķası yerde
Neŝr: Ħātem-i seħā vü kerem dest-i Ĥātem’e müsellemdür.
אن א
א

Beyt:1
2

اوازه אوت و ا
אن
ا در

Neŝr: BaǾdehū Ķayśer-i Rūm çün debdebe-i cūd-ı Ĥātem’i işitdi, aĥvālini tefaħħuś ve aħbārını tecessüs itmegi iş itdi. Meger zamānla semǾ-i Ķayśer’e irişmişdi ki Ĥātem’üñ bir esb-i bād-pā vü cihān-peymāsı3 vardur ki çün tįr-i ħadeng dūd-rev ve çün Ǿömr-i girāmį tįz-rev ü germ-rev āteşle dem-i müşābehet
urur ve tįz-kāmlıķda bād-ı śarśar ile hem-rāhlıķ ŧarįķını ŧutar ve henüz daħi
ŧaydur, günden güne teraķķį ider.
ŞiǾr:

و

ا כ א אن כ כ ن و
و
אن א از

4

[A 85a]

ه

5

دو ه

قا א

ن

כאه

Yilse yil yürise śu gibi revān
Ŧursa ŝābit nitekim kūh-ı girān
[Ş 84a]
Nice idem segirdimini beyān
Ki aña yetmez idi fikr-i revān
Ķurıda6 ķırlaġıç gibi uçıcı
Ŧurna gibi śuda deñiz göçici
Ķoç alınlı sıġın geyik gözli
Ħūb- ādem gibi güzel yüzli
Ayaġı bād-ı luŧf-ı Sübĥānį
Arķası śuffe-i Süleymānį [P 93b]

1
2
3
4
5
6

Beyt P, Ş: -H.
“Cömertliğin sesi ve Hatem’in ihsanı; bu dünyada hiçbir şey sebepsiz yaratılmamıştır.”
cihān-peymāsı H, Ş: semend-i cihān-peymāsı P: bādiye-peymāsı A.
“Âşıkların gözyaşları gibi kan renginde ve sevinç dolu; Hüsrev-i Perviz’in atı (Şebdiz’den) daha yol
yapıcı...”
“Her zaman yıldırım gibi düşmeye hazır; savaş ve hareket zamanında ise çekirge gibi çevik ve atlayıcı... ”
Ķurıda A, H, Ş: Ķarada P.

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: Ķayśer vezįr-i müşįrine eyitdi: “Ĥaber-i seħāvet-i Ĥātem ki ǾArab u
ǾAcem’de fāş olmış ve śįt ü [H 99a] śadā-yı mürüvveti Ķāf’dan Ķāf’a Ǿāleme
ŧolmışdur.1 Şu2 maķūle bir esb-i ceyyid ü cevādı3 var imiş, eger didikleri gibi cevādsa dirįġ eylemez, ādem gönderüp Ŧāǿį’den ol ŧayı ŧalep eyleñ. Ol esb
sebebiyle semend-i ŧabǾını meydān-ı civānmerdįde imtiĥān idelüm ve naķd-i
mürüvvetini meĥekk-i iǾtibārda tecrübe ķılalum.”
ŞiǾr:
4

אزی اد
כ د و داد
5

از א ان آ
ا כ او כ

ا כ دروی כ ه
وכ رد כ א כ

Neŝr: Ve hedāyā tedārik eyleyüp6 elçi ile Ĥātem’e ihdā eyledi. Ķāśid günlerde
bir gün -ki debįr-i çarħ defter-i zer-nigār-ı rūzı ŧayy idüp müsevvedāt-ı şebi
beyāż itmek içün öñüne yaymışdı- yaǾni vaķt-i şām u aħşām olmışdı, rāh-ı dūr
u dırāzı ŧayy idüp7 ķabįle-i benį Ŧayye vāśıl oldı. Ve hemān ki ĥavālį-i menāzil-i Ĥātem’e ķarįb oldı, [A 85b] ķażāyıla bir ŧūfān oldı ki Ǿale’l-fevr 8و אرا ر
danǾalāmet9 müşāhede ķıldı. Hele Ĥātem ķāśid-i Ķayśer’i getürüp dūdmānına
ķondurdı, āteş yandurdı [Ş 84b] ve fi’l-cümle10 bir at boġazlayup ŧaǾām müheyyā eyledi ve mihmānuñ öñüne çekdi. Ķāsid11 ŧaǾāmdan fāriġ olup çekildi.
Esbāb-ı istirāĥat sāħte vü āmāde idi. Ol gice istirāĥat eyledi. Çünki kātib-i felek
müsevvedāt-ı şebi beyāża çıķarup menāşįr-i tebāşįr-i śubĥa [H 99b] şuǾāǾ-ı şemsden ŧuġrā-yı ġarrā-yı gįtį-sitān-ı ħāķānį [P 94a] çekildi, elçi menşūr-ı Ķayśer’i
ve hedāyāyı Ĥātem’e Ǿarż eyledi. Ĥātem mażmūn-ı meymūn-ı menşūra mutŧaliǾ
olıcaķ, ġāyet endįşnāk u bį-ĥużūr olup cebįninden eŝer-i melālet žuhūr itdi ve
eyitdi: “Dirįġ ü ĥayf ki, ol esb dün tįġ-ı telefe Ǿalef oldı.”12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ŧolmışdur A, P, H: ŧutmışdur Ş.
Şu A, H, Ş: Şol P.
ceyyid ü cevādı A, H, Ş: cevādı P.
“Ben padişahtan o Arap asıllı atı, padişah lutf edip verirse, istiyorum.”
“Bunu biliyorum ki onda ayın güzelliği ve ihtişamı var; eğer reddederse de, içi boş davulun sesidir.”
eyleyüp P, H, Ş: idüp A.
idüp A, H, Ş: eyleyüp P.
“... ve tennur kaynadı.” Hûd, 11/40.
Ǿalāmet A, H, Ş: -P.
f i’l-ĥāl A, H, Ş: fi’l-cümle P.
Ķāsid A, H, Ş: -P.
oldı P: olmışdı A, H, Ş.
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آن אد ر אر د ل אب
א دوش כ دم כ אب
ز

Meŝnevį:

1

و
ا از
כ
دכ
ی ر ره

2

د

دכ روی و ا
در אرכא
ا

د

3

4

دل از א ر

م درآ

אن

وت

כ

אش
ا אم א در ا
دכ כ א ر כ אش

5

Neŝr: Pes niçe esbān-ı tāzį ve teberrükāt-ı Ĥicāzį ve yanınca bir nice bāzį ķoşup
Ķayśer-i Rūm’a irsāl eyledi. Çün6 Ķayśer feĥvā-yı ĥāli mefhūm7 idindi, dest-i
inśāfı sįne-i intiśāfa ķoyup eyitdi: “Ĥātem ki cūdıyla mānend-i Cūdį Ǿālem içinde Ǿalemdür, āyįn-i mürüvvet ü ķāǾide-i fütüvvet aña müsellemdür.” [A 86a]
כא وز د א
9
אر د אر وت

Nažm:8

אری
ا دی و
כאر و אر ت

10

ان כ
او
زروی
[ وŞ 85a]

Ĥikāyet: ǾAhd-i Ĥātem’de pādişāh-ı Yemen -ki kerem ü seħāyıla maǾrūf ve
iĥsān u mürüvvetle mevśūf [H 100a] ve Ǿavāǿid-i mevāǿid-i inǾām-ı Ǿāmmı ħāśś
u Ǿāmma nihāde [P 94b] ve ferāǿid-i fevāǿid-i Ǿaŧāyāsı behcet-i muĥtācān u dermāndegāna āmāde idiNažm:

وכ م
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

א

אط

כ ده
ه אر א

“Ben o rüzgâr gibi davranan, her an bir yere gideni, dün gece sizin için kebap yaptım.”
“Karanlıktan ve buluttan, önden arkadan; kimsenin sürüye doğru yol alması mümkün değildi.”
“Başka türlü yüzüm yoktu, bundan başka elimde bir şey mevcut değildi.”
“Dinimde bunu doğru bulmuyorum ki, misafir açlıktan içi parçalanmış bir şekilde yatsın.”
“Benim adım dünyanın her yerinde biliniyor; benden daha bilindik bir binek olmasın.”
Çün P, H: -P, Ş.
mefhūm A, P, H: maǾlūm Ş.
Nažm P, Ş: -A, H.
“Bunu söyleyebiliriz ki, bugün bu âlemde onun gibi insaf diyarında padişah ve büyük olan başka biri yoktur.”
“Mertliği ve iyi özellikleri dolayısıyla, mertlik onun varlığıyla anlam bulup son bulmaktadır.”
“Kerem (mertlik) ve bilgeliğin sofrasını açmış; onun mertliği ve eli açıklığı, Hâtem’in mertliğini bile geçmiştir.”

Enîsü’l-Ârifîn

כ ا ز د او
او ذכ

1

Neŝr: Her gün çeşn-i Ǿažįm-i şāhāne vü ŧarĥ-ı daǾvet-i pādişāhāne ķılurdı ve
bütün gün āfitābvār zer baħşiş ķılup ebr gibi dür-feşānlıġa meşġūl olurdı.
כ אدی

دو
ا

אدی

2

د

ز א ر

Neŝr: Diledi ki sikke-i civānmerdį kendü nāmına đarb olınup nām-ı Ĥātem
cerįde-i Ǿālemden ĥakk olınup nesyen mensiyyen metrūk ola. Herkes ki meclisinde seħā-yı Ĥātem’i źikr iderdi, Ǿırķ-ı ĥasedi ĥareket idüp āteş-i ġađabı iştiǾāl
bulurdı ve cevr ü cefāya iştiġāl gösterirdi ve dirdi: “Ĥātem cümle-i raǾiyyetden
bir śaĥrā-nişįndür, ne rütbet-i memleketdārį ve ne manśıb-ı fermān-revāyį ve
ne ķuvvet-i cihān-gįrį ve ne bāzū-yı kişver-güşāyį... ”
Beyt:3
4

و אج
اج

د

اورا ا ا
כ
א

Neŝr: Āħirü’l-emr re’yi buña müncer oldı ki dest-yārį-i mellāĥ-ı fikrle keştį-i
vücūd-ı Ĥātem’i [A 86b] ġarķ-āb-ı fenāya ġarķ ide ve meded-kārį-i üstād-ı
endįşe ile raķam-ı nāmını levĥ-i zindegānįden maĥv eyleye. [H 100b]
Beyt:
5

א درا אم
ن אم
ا

כ א
כ
[Ş 85b] [P 95a]

Neŝr: Pāy-ı taħtında bir Ǿayyār-pįşe vardı ki gicenüñ gözinden sürmesin silerdi
ve śubĥuñ aġzından śaķızın çekerdi. Bir füls-i aĥmer içün yüz kimsenüñ nāĥakk ħūnına kemer baġlardı ve bir ħar-mühre içün niçe ehl-i dilüñ şįşe-i dilini
şikest eylerdi.
Beyt:
6

1
2
3
4
5
6

אز אن د
اכ
و אن

ز

“Her dilenci onun cömertliği ve eli açıklığından faydalanır; onun karşısında Ma‘n’dan bahsetmek anlamsızdır.”
“İnsanlara bir şeyler bahşetmeye başlayıp mertlik ve cömertliğe el açarsan; bu dünyadan hiçbir şey talep
etmeyeceksin.”
Beyt A, P, Ş: -H.
“Ne hazinesi vardır, ne de tacı ve tahtı; kimse de ona vergi ve karşılıksız bir para vermiyor.”
“Benim dönemimde Hâtem gibi şahıslar varken, benim adım, iyiliklerim yüzünden kalmayacaktır; benim
cömertliğim Hâtem gibi şahısların yanında hiçbir şey değildir.”
“Güzellerin gözleri gibi gönlümü kana bulandıran, güzel yüzlülerin saçı gibi fitne sebebiydi.”
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Neŝr: MevāǾįd-i ħusrevāne ile şāh-ı kāmkār Ǿayyār-ı ŧarrārı müstažhir ķıldı, Ǿayyār-pįşe daħi müteǾahhid-i ķatl-i Ĥātem olup ķabįle-i benį Ŧay ķıbeline Ǿazm-i
sefer ķıldı1 ve ŧayy-ı mekān ve basŧ-ı zamān eyleyüp2 cüzǿį müddetde anda bulındı. Nāgāh bir civān-ı ħōş-ħūy u nįgū-rūya mülāķāt itdi ki maķālātından şehd
ü şeker rįzān ve sįmā-yı büzürgį cebhesinde tābān ve āsār-ı ferħundegį nāśiyesinde dıraħşān idi.3 Civān ŝenā dehānın güşāde ķılup şįrįn-zebānlıġla mihrbānlıķ yüzinden eyitdi: “Mültemis-i dāǾį-i bį-dāǾį oldur ki ķadem-i keremi rencįde
ķılup bende-i ħāneyi teşrįf itmekle bu ħāk-sārı4 ħākden refǾ buyurasın.”
Beyt:

Ħāk-i pāyüñ cevherini tūtiyā-yı dįde ķıl
Her ne deñlü zaĥmet ise gel ķadem rencįde ķıl
Eger itmezseñüz bu bendeden Ǿār
Müşerref eyleñüz bir gölgelik var

Neŝr: ǾAyyār-pįşe5 daħi hezārān şeŧāret ü cāblūsį ile eyitdi: [H 101a]
MıśrāǾ:

دو ن

כ ا אرت و ز א

6

ازدو

Neŝr: Menzil-i civāna revāne oldı. Civān mā-ĥaśal ü mā-ĥażar ħuşk ü ter ne
bulındıysa nažara getürdi. [A 87a] BaǾdehū resm-i żiyāfetde [P 95b] laĥža
laĥža [Ş 86a] tekellüf ķıldı ve maŧǾūmāt-ı gūn-ā-gūn ve meşrūbāt-ı reng-ā-reng
tertįb eyledi.
כ

Beyt:

7

ا
از כ כ

رد

Neŝr: Ve mihmān sāǾat-be-sāǾat civāna dilden taĥsįn eyledi8 ve zebānından ŝenā
vü āferįn oķurdı ve dirdi:
Beyt:

ش
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

د و
כ ان כ

אرك ا از
از
כ

ķıldı A, H, Ş: itdi P.
eyleyüp P: idüp A, H, Ş.
idi P: -A, H, Ş.
ħāk-sārı A, H, Ş: ħāk-sār-ı bį iǾtibārı P.
ǾAyyār-pįşe A, P: ǾAyyār H, Ş.
“Maşuktan, ufak bir işaret, benden ise koşa koşa gitmek...”
“Her nefeste, her anda onun sofrasına bak; birbirinden güzel, birbirinden özel yiyecekler vardır.”
eyledi A, P: eylerdi Ş: iderdi H.
“Bu iyi huyluluk ve güzelliği için Allah’a şükürler olsun; huy ve davranış güzelliğiyle bütün iyi insanları
geçmiştir.”

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: Ĥāl bu minvāl üzere geçdi, tā şeb-i tįre pāyānını buldı ve śubĥ-ı rūşen
rūy-ı ufķ-ı maşrıķdan āġāz-ı ŧulūǾ ķıldı.
Nažm:

Seĥer-geh kim bu şemǾ-i Ǿālem-efrūz1
Sipihr-i pür-çerāġı ķıldı pür-sūz
Nice pür-sūz bil ķandįl-i rūşen
Yanar dāǿim ne meftūl u ne rūġan

Neŝr: Mihmān bā-dįdehā-yı giryāñ tevdįǾ-i mįzbāna miyān baġladı ve bu beyt-i
ciger-sūz u cān-güdāzla cān u cigerini ŧaġladı.
ا

زد از داغ
دی כ دی آ א

Beyt:
2

כ

3

دل

ا
و כאر

د

اق دو א
اق אر

Neŝr: Mizbān zebān-ı niyāzla tażarruǾ idüp eyitdi:
Beyt:

دارم

وارم

4

ا

א

اכ در

Neŝr: “Külbe-i aĥzānumı münevver ve yerden göge degin5 [H 101b] cānuma
minnetler ķılduñ; lākin murād-ı dāǾį-i bį-dāǾį oldur ki vedāǾı ķoyup bu cāy-ı
ġam-ābādı bir iki gün daħi şeref-i iķāmetiñüzle6 müşerref idesiz.” Merd-i Ǿayyār
ĥabl-i iǾtiźāra [P 96a] temessük idüp eyitdi:
א

Beyt: [A 87b]
7

אرم ا ر در ا
دارم
כ در

Neŝr: Civān eyitdi: “Bu dāǾį ĥaķķında ol sırr-ı ser-beste içün teşrįf-i8 maĥremiyyet erzānį [Ş 86b] buyurılsa olmaz mı? Bende-i dāǾį daħi cān u başla ol
kāruñ ĥuśūline sāǾį olurdı.” Mihmān, mįzbāndan ŧarįķ-ı mihribānįden böyle
kār-sāzį vü dil-nevāzį müşāhede idicek kendü kendüye eyitdi: “Beher-ĥāl bu
1
2
3
4
5
6
7
8

şemǾ-i Ǿālem-efrūz A, H, Ş: şemǾ-i Ǿālem-efzūn P.
“Ayrılık acısından gönlüm yanıyor; keşke bu tanışmak hiç olmasaydı.”
“Dostlardan ayrı kalmak gönül için bir felakettir; sevgiliden, yardan ayrılmak ise çok çetin ve zor bir iştir.”
“Eğer ona hizmet etmekte bir kusurum, bir eksiğim varsa; onun bağışlayıcı ve affediciliğine ümidim vardır.”
göge degin A, P, H: göge dek Ş.
şeref-i iķāmetiñüzle A, P, H: -Ş.
“Burada ikamet edemem; zira ki çok önemli bir husus beni beklemektedir.”
teşrįf-i A, P, Ş: -H.
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maķūle kār-ı düşvār buncılayın bir yāruñ imdādınsız tamām olmaz ve böyle bir
mededkāruñ dest-yārlıġınsız ser-encām bulmaz.
אن

Nažm:

1

د در
د دو אن

دا אری כ ت ا
אرغ و آزاده ا

2

د

ככ
ه

د

אن

3

כאر از אر כ
כ از

Neŝr: Hemān ol yegdür ki rūy-ı kārdan perdeyi refǾ idüp bu civānı maĥrem-i
esrār idem.” Pes civānla evvelā ol sırr-ı mektūmuñ kitmānı içün muǾāķade vü
muǾāhede idüp, teĥālüf idişdiler ve mübālaġa-i bį-şümār ve te’kįd-i bisyārdan
śoñra civāna rāzını dermiyān eyledi ve eyitdi: “Bu diyārda [H 102a] Ĥātem
nām bir kimesne varmış, civānmerdlik lāfın ururmış ve daǾvā-yı seħā vü merdümdārį ķılurmış. Lā-cerem şāh-ı Yemen’üñ żamįr-i münįrine andan ġubār u
daġdaġa düşüp baña mevāǾįd-i bį-pāyān u māl-i firāvān [P 96b] iĥsān eyledi ve
buyurdı: “Ĥātem’üñ başını bedeninden cüdā ķılup şāh-ı Yemen’e tuhfe elikdüm.4 Bende daħi5 ol ħiźmeti Ǿuhdeme alup başum ortaya ķodum ve bu diyāra
geldüm. Ĥālā Ĥātem’üñ ne nişānın [A 88a] bilürin,6 ne mekānın. Kemāl-i
keremden mütevaķķıǾdur ki baña Ĥātem’i gösterüp ve ķatlinde yārį vü meded-kārį ķılasın, tā devletüñde [Ş 87a] bu bende daħi ħidmetinüñ Ǿuhdesinden
gele ve mevāǾįd-i şāh-ı Yemen’den behremend ola.” Civān çün bu sözleri işitdi,
Nažm:
7

از

א

وכ אכ
ا כ اכ

Neŝr: “Ey yār-ı mihrbān, gel hemān müteǾalliķātumdan kimesne ħaberdār olmadın ħāne tenhā iken;

1
2
3
4
5
6
7

“Dostların yardımı olmasaydı, bu bostandan isteyerek tek gül bile toplanmazdı.”
“Yardım ve Allah’ın kullarının elinden tutmak senin hayat felsefen olursa, herhangi bir şeyden bağımsız
oturabilirsin.”
“Seninle birlikte nefes alan yakınların, dost ve arkadaşların yardımıyla; problemlerin çözülüp işlerin son
bulacaktır.”
elikdüm A, H, Ş: eyledüm P.
daħi A, H, Ş: -P.
bilürin A, H, Ş: bilürem P.
“Gülerek Hâtem benim dedi, şimdi kılıcınla kafamı kes. ”

Enîsü’l-Ârifîn

MıśrāǾ:

1

א د אر

ا ار

Neŝr: gel ey yigit,2 başumı bedenümden cüdā it ve başuñ al git; tā hem senüñ
murāduñ ĥāśıl ola ve hem şāh-ı Yemen maķśūduna vāśıl ola.
אد

ŞiǾr:

3

آزادכ
א
אن از אد
ا ا آ

Neŝr: Fi’l-ĥāl pįş-i Ĥātem’de zemįn būs idüp pāyına düşdi ve eyitdi:
و دت ز
כ
اכ
دان ز
دم כ در

4

כ
5

و در
در כ

دو
[ وز آ אH 102b]

Neŝr: ǾAyyār-pįşe vü śavāb-endįşe pįş-i pādişāha6 gelüp eyitdi:
Nažm:

Ey āfitāb reǿyüñ mihr-i münįr-i Ǿālem
Ve’y bedr ķadr-i şānuñ māh-ı felekden aǾžam

Neŝr: Ve levāzım-ı medĥ ü ŝenāyı edādan śoñra śūret-i ĥāli Ǿarż eyledi. Şāh-ı
kerem, kerem-cibillį vü [P 97a] ŧabįǾįsi muķteżāsınca inśāf idüp eyitdi: “Bu
ķadar kerem maķdūr-ı beşer degüldür.”
Beyt:7
8

ار
כאر

ا د درم
א אن ا א

כאر

Neŝr: Kitāb-ı Cevāhirü’l-Āŝār’da meźkūrdur: Ķabr-i Ĥātem, ķażāyıla bir vādįde9 ķurb-ı memerr-i seylde [A 88b] vāķiǾ olmışdı. Püseri murād idindi ki
ķalıbını bir mevżiǾa10 daħi naķl ide ve ol gencįne-i keremi bir mevżiǾde daħi
defn ide; tā āfet-i seyl-i hāǿilden emįn ola. Çün ser-i türbetine varup açdılar,
gördüler: [Ş 87b] CemįǾ-i aǾżāsı biri birinden münfaśıl olup eczāsı küllį fenāya
yüz ŧutmışdı. İllā dest-i rāstı -ki hįç evvelki ĥālinden müteġayyir olmamış1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

“Evde bizden başkasının yeri yoktur.”
Gel iy yigit P: -A, H, Ş.
“Hâtem cömertliğe teşebbüs edince; genç içten bağırdı, figan etti.”
“Eğer senin için bir şey yapıyorsam, başka adamların yanında yapacak biri değilim.”
“İki gözünden öpüp ona sımsıkı sarıldı, oradan da Yemen yolunu tuttu.”
vü śavāb-endįşe pįş-i pādişāha P: ĥużūr-ı pādişāha A, H, Ş.
Beyt A, P, Ş: -H.
“Yüz binlerce cömert adam vardır etrafımda; yeri geldiğinde düşünmeden canlarını vermeye hazırlar.”
vādįde A, Ş: feżāda P, H.
mevżiǾa A, P: maĥalle H, Ş.
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ħalķ1 bu śūretden müteǾaccib olup2 ĥayrete vardılar. Yine içlerinden bir pįr-i
śāĥib-tedbįr ü rūzgār-dįde vü kār-āzmūde eyitdi: “Ne maĥall-i taǾaccübdür?3
Fuķarāya iĥsānı dest-i rāstile itdügiçün böyle saġ ve sālim ķalmışdur.” CemįǾsi:
“Rāst söylersin.” didiler.
4

دو אن رخ زכ م א
[ دو א زכ م אH 103a]

Neŝr: Ve efđal-i inǾām oldur ki şuǾāǾ-i āfitāb gibi her yerde tābende ve reşaĥāt-ı
seĥāb gibi her zemįne bārende ola;5 eger kerįm ve eger leǿįmdür. Kerįm ise, māl
ile anuñ ġarażını śıyānet ider ve eger leǿįm ise kendü Ǿırżını śıyānet ider.
א אل

ŞiǾr:
6

א אכ
وا א

Neŝr: BaǾż-ı erbāb-ı fażl dimişlerdür: ا אل א ا ض א אل
אل ا
در
7
אن
ل
ا ضو
ا אل א و
[ وP 97b] Ve Ǿār-ı buħl ve
şenār-ı imsākden iĥtirāz ķıl ki merd-i baħįl dünyāda vü Ǿuķbāda bed-nāmdur ve
mümsik cemįǾ-i edyānda vü ezmānda meźmūm u düşmen-i kāmdur. Nitekim
dimişlerdür: 8ة אب ا אء
ا
ا اء و א
ا א
 اVe
baǾż-ı ĥükemā dimişlerdür: 9 אئ
א و
و אره אئ و
 اVe
māl-i baħįl Ǿāķıbet āmāc-ı tįr-i hedef ve nişāne-i nāvek-i telef olmaķ muķarrerdür. 10אدث أو وارث
אل ا
[A 89a]
Māl kim cemǾ idüpdür anı baħįl
Dest-i tārāc-ı dehr ider berbād
Vāriŝįne degerse ki gāhį
Levm ü nefrįn ile ider anı yād [Ş 88a]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ħalķ P: Ħalķa A, H, Ş.
müteǾaccib olup P: taǾaccüb el virüp A, H, Ş.
maĥall-i taǾaccübdür A, H, Ş: maĥall-i Ǿacįbdür P.
“Güç, kudret ve devlet sahibi olanların yüzü keremden renklendi; kalıcı devlet ve kalıcı gücü de yine keremden buldular.”
şuǾāǾ-i āfitāb gibi her yerde tābında ve reşaĥāt-ı seĥāb gibi her zemįne bārende ola A, P, H: -Ş.
“Ya cömert olursun malınla ırzını korursun ya da kötü, kınayıcı olursun; kınamanla ırzımı korurum.”
“Şunu söyleyene Allah rahmet eylesin; İşlerin en hayırlısı mal ile namusunu koruyan, malın en hayırlısı da
kendisiyle namusun korunduğu maldır. Kim parasını harcarsa kendisini korur.”
“Cimri dünyada fakir hayatı yaşar, ahirette zengin hesabıyla hesap verir.”
“Cimri komşusu açken karnını büyütür, ırzı gitmişken malını korur.”
“Cimrinin malını felâket veya vârisle müjdele!...” (Bk. Ceyhan, Türk Edebiyatı’nda Hz. Ali Vecizeleri,
s. 473.)

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: Bustį bu beytine laŧįf dimişdür:
1

אر

اذا כ כ ذا
و دو ذا

د آن
כאم آزار

2

אران אن

[H 103b]
ش آن
ر
כאن ز

3

و

در
ى او ذ

4

ŞiǾr:5

د

6

د

אل

7

د

8

אن وا

مو

כ

ا

אن ار
وا

ا אل
א
ا

وا
א א

وا

ا

Neŝr: Śāĥib-i kerāmet-i Ǿaliyye Ĥażret-i ǾAliyyü velį kerrema’llāhu vechehū9
buyurur: “Saħį ol, mübeźźir olma ve muķaddir ol muķtir olma ki beźr-i tebźįr
ber-i ŧaǾn ü melāmetden ġayrı bir nesne virmez. Ve mütlif-i māl nihāl ĥālinde
[P 98a] ŝemere-i nedāmetden ġayr-ı nesne görmez. 10 א ت ا א
ا
Hārun er-Reşįd dir:13 12 ا

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

כ

و

11

ا

“Götürülemeyecek şeye sahip olduğunda onu terk et; zira zamanın değişimi onu götürür.”
“Pintilik, meyvesi diken olan bir ağaca benzer ki, bu dikenler insanların vücuduna batarak onlara rahatsızlık verir.”
“Pintilik, arının iğnesi gibidir, arı çiçeklerin özünü alsa da bu güzel özden iğne yapar; pintinin de bu iğnesi,
dert sahibi olan insanların ciğerine batar.”
“Ey pinti insan, pinti birinin kapısına gitme; zira ki kendisi ne kadar aziz ve büyük ise seni o kadar alçak bir
duruma düşürür.”
ŞiǾr H, Ş: -A, P.
Der-kenār: אل
ا,  ا אنŞ.
“Kuru balçıktan (bile olsa) iyi işler aranır, arzulanır; acı işler ise (bazen) övülür ve (bazen) kınanır.”
“Dört şey insanı yüceltir; ilim, hilm, ihsan ve cömertlik.”
kerrema’llāhu vechehu P: rađiya’llāhu teǾālā Ǿanh A: -H, Ş.
“Kim israfla harcarsa pişmanlıkla ölür.”
“Saçıp savurarak harcama ve cimrice kaskatı elinde tutma.”
Der-kenār:  ا, ا د
وا
ا
اف و ا
Ş.
א تا א
 اHārun er-Reşįd dir: ا
כ
او
H, Ş: -A, P.
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ِ
Ķurǿān-ı mübįnde Rabbü’l-Ǿālemįn buyurur: 1﴾ ِ ۪ ان ا َّ א
﴿ان ا ِ ر۪ כא ٓ ا ِا
َ َ َ ْ ُ َ َ ّ َ ُ ْ َّ
د א
2
ه
ا اف
ا
3

אدכ
א در
אر د آن ش ا

כ
آ

Neŝr: Nitekim dimişlerdür:4 5 ا ف6
Herkes ki elinde olanı rūzgār-ı
zūr-kāra aldurur ve nefsinüñ yeltemesiyle Ǿayş u nūş ve sūz u sāz hevāsıyla sermāyeyi çaldırur, āħir-i kār dest-i çenar gibi keffinde bād-ı hevādan ġayrı nesne
ķalmaz.
ĶıŧǾa: [A 89b] İñen makbūl ŧutmañ anı siz7 kim [H 104a]8
Elüm açıķ diye dāǿim ögine
Eli açıķlıġıdur kim çenaruñ
Elini ŧutar ardına öñine

[Ş 88b]

Bāb-ı Bist ü Düvüm: Der-TevāżuǾ9
TevāżuǾ, kişinüñ şānı vü fażlınuñ muķteżāsı olan mertebeden ednāya rıżāsıdur ve eşrāf ü ümerā ve ecille-i nās u Ǿulemāya maħśūś bir ĥāletdür ki, sebeb-i
mezįd-i śaǾādetdür. Nitekim dimişlerdür:
Beyt:
10

ا כ دن ازان כ
ی او
כ اכ ا כ

Neŝr: Ve tevāżuǾ żıǾadan müştaķdur. ŻıǾa, insān nefsini bir mekāna vażǾ ķılmaķ
ve kendüni bir yerde ķomaķdur ki taĥķįri ve ĥaķķını teżyįǾi müştemil ola.
[P 98b] Ve kibr kişi kendü11 nefsini miķdārından aǾlā bilmekdür. Ĥażret-i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

“Zira böylesine saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdırlar.” İsrâ, 17/27.
“Büyük ve bilge insanların nazarında; pintilik, müsriflikten daha iyidir.”
“Cömertlik iyi bir davranıştır; fakat cömertlik ve eli açıklık dâhil her işte denge daha beğenilen, daha hoş
bir tutumdur.”
“İsrafta hayır yoktur.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Âyet ve Hadisler, s. 407.)
Nitekim dimişlerdür P, H: -Ş.
Der-kenār:  ف, fetĥateynle isrāfdur. Ş.
anı siz A, P: siz anı H, Ş.
H nüshasında buradan “Begzāde eydür: Pįrüm ya sen niçün yemezsin? Pįr eyitdi: Bir zamānda ... ” bölümüne kadar eksiktir.
Der-TevāżuǾ A, P: Der-TevāżuǾ ve İĥtirām Ş.
“Yüksek makamlara sahip olanların alçak gönüllülüğü önemlidir; yoksa dilenci zaten alçak gönüllüdür.”
kendü P: -A, Ş.

Enîsü’l-Ârifîn

ِ
ِ
Rabbü’l-Ǿālemįn buyurur: 1﴾ َ ۪ ِ ْ ُ ْ ِ ﴿وا ْ ِ ْ َ َא َ َכ
َ el-āyete ُ﴿ ْ َכ ا َّ ُار ا ْ ٰ َ ة
2
ِ
ِ
﴾אدا
َ ُ ۪ ُ َ َ ۪ َّ ِ َ ْ َ ُ َ א
ً َ َ َ ون ُ ُ ًّ ا ا ْ َ ْرض َو
Ve Ĥażret-i Risālet-penāh buyurur: 3 ا אدة ا ا
 اVe bir yerde daħi buyurur: ا
ا
ا ا ر
ا א ا כ ا و ان ا ا
ا ا
ان ا
4
כ ا
Ĥażret-i Cebbār-ı Ǿālem ol dem ki ķavm-i Nūĥ’ı deryā-yı ġađaba5
ġarķ eyledi, cibāl-i Şāmıħa tekebbür idüp cebel-i Cūdį6 tevāżuǾ eyledi. Ve lihāźā mažhar-ı cūdı7 olup ķadri sāǿir cibālden refįǾ ü Ǿazįz-ter ve keştį-i Nūĥ
nebiyy-i necįye maķarr oldı. [A 90a] Ve Ĥażret-i Ĥaķ, Mūsā’ya8 Ǿaleyhi’s-selām
didi ki: “Beyne’n-nās ħıŧāb-ı müstetāba seni iħtiyārumuñ vechini bildüñ mi?”
Ĥażret-i Mūsā eyitdi: “Yoķ9 yā Rabb!” Ĥażret-i Kibriyā celle ve Ǿalā eyitdi:
“Zįrā seni ĥużūrumda ħużūǾ u ħuşūǾ üzerine buldum ve ġayrılardan mütevāżıǾ
gördüm.” Ve aǾžam-ı enbiyā vü rüsül [Ş 89a] tevāżuǾa taǾžįm idüp buyurur:
10
כ
وذل
ا
Ĥakįm Büzürcmihr’e eyitdiler: “Hįç bir niǾmet bilür misin ki śāĥibi
maĥsūd olmaya ve bir belā-yı bilā-ġāye var mıdur ki śāhibi raĥmet ü şefķatden
maŧrūd ola?” Eyitdi: “Belį, ammā niǾmet [P 99a] tevāżuǾ-ı kibārdur ve ammā
belā kibr-i sıġārdur.”
Ĥażret-i Ĥaķ celle ve Ǿalā buyurur: 11﴾ َ ۪ ِ ُّ ا ْ ُ ْ َ ْכ
buyurur: 12﴾ َ ۪ ِ  ﴿ َا َ َ ۪ َ َ َّ َ ْ ً ى ِ ْ َכאel-āyete ِّ َ ْ ا
َ
ْ
14
﴾ ُ ْ اب ا ْ ُ ِن ِ َ א ُכ
 اَ ْ ْ َم ُ ْ َ ْو َنel-āyete 15﴾ُ َ َכ ِ ٍ َ אر
َ
َ
َ
ْ
َ
َّ ّ
el-āyete. Ve baǾż-ı Ǿulemā dimişlerdür: 16 م
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ِ

ِ
ُ َ ُ َّ  ﴿اBir yerde daħi
ِ َ ِ ﴿ َ א ْ َ ْכ وا ِ ا َْ ْر ِض13
ْ
َُ
ِ ْ َ ِ ّ ﴿כ ٰ ِ َכ َ ْ َ ُ ا ُ ّٰ َ ٰ ُכ
َ
ما
אن ا כ

“... müminlere kanadını indir.” Şuarâ, 26/215.
“İşte âhiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz.”
Kasas, 28/83.
“En üstün ibâdet alçak gönüllülüktür.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Âyet ve Hadisler, s. 100.)
“Affetmek ancak insanın izzetini artırır; affedin ki Allah sizi yüceltsin. Tevazu kulun ancak derecesini yüceltir, karşılıklı tevazu içerisinde olun ki Allah sizi yüceltsin.”
deryā-yı ġađaba A, P: baĥr-i ġađaba Ş.
cebel-i Cūdį P: Cūdį A, Ş.
“Mažhar-ı cūdı” ifadesi “mažhar Cūdį” şeklinde de okunabilir.
Mūsā’ya A, Ş: Mūsā peyġāmbere P.
Yoķ A, P: Bilmedüm Ş.
“Kendini incitmeden tevazu gösterene ve yapmacıklı olmaksızın alçak gönüllü olana ne mutlu... ”
“Hiç şüphesiz Allah... büyüklük taslayanları asla sevmez.” Nahl, 16/23.
“Kibirlenenlerin kalacağı yer cehennemde değil midir?” Zümer, 39/60.
“... yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar.” Fussilet, 41/15.
“Bugün alçaklık azabı ile cezalandırılacaksınız.” En‘âm, 6/93.
“Allah her kibirli zorbanın kalbini işte böyle mühürler.” Mümin, 40/35.
“Kibir, zamanın belası; zalim ve ezicidir.”
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Ve cihānda evvel tekebbür iden şeyŧāndur. Ħayrü’l-beşer buyurur:
אل ذرة כ
ا. Ve ǾÖmer bin el-Ħaŧŧāb rađiya’llāhu teǾālā Ǿanh1 baǾż-ı
mütekebbirįne ħiŧāb idüp dir: 2
و ما
ا
ل
 ا כBaǾż-ı ĥükemā
dimişdür: “Beźl ü fażl ile kibrden buħl u cehl ile tevāżuǾ efđaldür.”3 Ve kibr ol
Kebįr-i MüteǾāl ü Ħallāķ ve ol Mālikü’l-mülūki Ǿale’l-ıŧlāķa lāyıķdur.
Nažm:

אכ
אم אه

4

د

א
א اوا א
[ כ دو ب אرهA 90b]

Neŝr: Buyurur: אر
א
وا ة
אز
ازاري و ا כ אء رداي
ا
5
Ve manśıb u riyāsetden ötüri tekebbür delįl-i denāǿet-i Ǿunśur ve Ǿadem-i tedebbürdür. Zįrā ol kimse ki mebdeǿ vü müntehāda tefekkür ider ve evsāŧda taśavvur ider, ol nedür tekebbür ider? Ĥakįm-i Ǿalįm bu maǾnāya bu [Ş 89b] āyet-i
kerįme ile tenbįh ü taǾlįm buyurur: ِ َ ْ ِ ﴿ َ ْ ْ ُ ِ ا ْ ِ ْ َ א ُن ِ ُ ِ َ ُ ِ َ ِ ْ َ ٓ ٍאء َدا ِ ٍ َ ْ ُج
ْ
َ
َّ
ُ
6
﴾ ِ  ُّ ْ ِ َوا َّ ٓ ِائel-āyeti. Ve 7﴾ۜ ُ َ َ َ  ﴿ ُ ِ َ ا ْ ِ ْ َ א ُن َ ٓ א َا ْכ َ ُ ۜه ِ ْ َا ِ ّي َ ٍءel-āyete. Ve ﴿ ِا َّא َ َ ْ َא
َ
َ
ْ
8 ِ ۪
ِ ْ  اNitekim
Muŧarraf bin ǾAbdullāh, Yezįd bin Mühel﴾ َ َ אج
אن ِ ْ ُ ْ َ ٍ ا
َ
َ
َ
ٍ
ْ
ْ
َ
ْ
leb’e dimişdür: 9א ذ כ ا رة
رة وأ
رة وأ ك
[ أو כP 99b]
10

א אل او
ا ه
و

ِ
Neŝr: 11﴾אن ُ ْ َא ً َ ُ ًرا
َ ﴿ا َّن ا َّٰ َ ُ ِ ُّ َ ْ َכ
Ve tevāżuǾ sebeb-i rifǾat ve tekebbür bāǾiŝ-i źilletdür. Mütemmim-i mekārim-i aħlāķ Ǿaleyhi selāmu’llāhi’l-Ħallāķ buyurur: ر ا و כ
ا
12
ا
و
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

rađiya’llāhu teǾālā Ǿanh A: -P, H, Ş.
“Kibirlenmek aklın azlığına ve tedbirsizliğe delalet eder.”
ve cihānda ol mütekebbir... tevāżuǾ efđaldür. A, Ş, : -P.
“Ondan başka kim şah olarak ad alıyorsa; sadece bir ad, ona eklenen bir ünvandır. Nasıl ki satrançtaki
taşlardan bir tanesi de bir iki parça ahşap olmasına rağmen şah adını almıştır.”
“Azamet (ululuk) benim izarım (üst giysim), kibriya (büyüklük) benim ridâm (alt elbisem)dır. Bunlardan
birinde benimle tartışanı cehennem ateşinde yok ederim.”
“İnsan neden yaratıldığına bir baksın! Atılan bir sudan yaratıldı. (O su) sırt ile göğüs kafesi arasından
çıkar.” Târık, 86/5-7.
“Kahrolası insan, ne inkârcıdır. Allah onu neden yarattı?” Abese, 80/17-18.
“Biz insanı katışık bir nutfeden yaratmışızdır; onu deneriz.” İnsân, 76/2.
“Senin evvelin değersiz bir nutfedir, senin sonun ise pis bir leştir; bu ikisi arasında karnında bir necaset
taşıyorsun.”
“Öncesi nutfe, sonu leş olan (insan) ne oluyor da övünüyor.”
ر
אل
כ
 ان اA, Ş: -P. “Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez.”
Lokmân, 31/18.
“Allah rızası için alçak gönüllü olanı Allah yüceltir; büyükleneni ise Allah alçaltır.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Âyet ve Hadisler, s. 536.)

Enîsü’l-Ârifîn

Derecātını RāfiǾü’d-derecāt
MütevāżiǾ olanuñ itdi refįǾ
Śıfat-ı kibriyāsı Cebbāruñ
Mütekebbir olanı ķıldı vażįǾ1
כ وإذا כ

Ĥaķįm-i İlāhį dir: 2
3

را

را

ید
ید

6

7

אن د
دان د

8

م

د

م
د

9

כ ی
ی

10

11

ان ا

אن
כ
אی دردل د כ

Neŝr: BaǾż-ı ĥükemā dimişlerdür: ف
Nažm: [A 91a]

اذا ار

ا ار
ف
א
درا כ ز

زادم
ن
כ

ا5

אن
כ

ا ا4
ا
زروی
د

آכ

כ
א א

אك دم
از ا
ر و אر از כ
از
ا
ل ارم از

אر כ د
آدم ا
אن ا כ אر כ د

را ه
כ
ار

[Ş 90a]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Bu kıt‘a Azmî’ye aittir. (Bk. Ceyhan, Azmî’nin Kırk Hadis Tercümesi, s. 149.)
Ĥaķįm-i İlāhį dir:
כ و اذا כ
اذا ار
 ان اA, Ş: -P. “Alçak (kişi) yükseldiğinde kibre kapılır;
yönetici olduğunda zulmeder.”
“Göğsünde kibir tohumlarının yer almasına izin verme; gönlünün içinde kine yer verme.”
“Tevâzu şerefin garantisidir.”
Der-kenār:
, bi-żammi’s-sįn ve teşdįdü’l-lām el-muǾniķ.. nerdübān Ş.
“Alçak gönüllülük seni yükseltecektir; şerefini arttırarak başını dik tutmanı sağlayacaktır.”
“Kendini beğenmek ise şeytanın işidir; kendini olduğundan daha düşük gösteren kişi, gerçekten merttir.”
“Şeytan dedi ki: ‘Ben Âdem’den daha iyiyim.’ O yüzden kıyamete kadar lanetlendi.”
“Alçak gönüllülükten toprak insan olur; kibir ve isyandan dolayı da nur ve ateş alçalır, değer kaybeder.”
“İblis, kibirli davrandığı için Allah’ın dergâhından uzaklaştırıldı; İrem ise alçak gönüllülük yaparak, işlediği
günahlarından tövbe ederek kabul edildi.”
“Âdem günahlarına itiraf edip tövbe ettiği için aziz ve büyük oldu; şeytan ise kibir yaptığı için en düşük
seviyelere geldi.”
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1

כ

כ

ا ز د
כ
ن

دا

Ĥikāyet: Mülūk-i Sāmāniyye’den Naśr bin Aĥmed ferzend-i dilbendine vaśiyyetinde dimişdür: “Ey ferzend-i ercümend, Ǿarśa-i memāliki tesħįr idince ne
ħūn-ı diller yutmışuzdur ve Ǿömr-i Ǿazįzi salŧanat-ı dehrüñ2 temhįd-i ķavāǾidine
śarf itmişüzdür. [P 100a] Dilerseñ ki niçe rūzgār zimām-ı devlet ķabża-i iķtidāruñda payidār ola, ħazįneye iǾtimād itme ki māl śaded-i intiķālde ve mülk
muǾriż-i zevāldedür. Ve leşkere dil virme ki sipāh u Ǿasker münķalibü’l-aĥvāldür ve tevāżuǾ u keremi günden güne ziyāde ķıl ki tevāżuǾ u kerem bir dām u
manśūbe-i dil-ārāmdur ki3 ol dāma düşen hįç bir luǾb ile ħalāś yüzin görmez.”
Beyt:

Meskenet yolın güneşden ögren ey şāh-ı cihān
Başı göge irdi anuñ yüzi daħi yirdedür4
TevāżuǾ ķıl elüñden gelse yüz yüz
Ki dimişler baśılmaz yirdeki yüz5
Bulursın ĥürmeti az eyleseñ bol
Ķuluñum diyen olmaz kimseye ķul [A 91b]

Neŝr: Ĥażret-i Seyyid-i Ǿālem śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem gūyā-i 6 ا م אد
ile bu maǾnāya işāret eylemişdür.7 Zįrā her gāh ki bir kimseye8 ħidmet idüp
tevāżuǾ göstere, sen dilini śayd ve rişte-i dām-ı maĥabbetle ķayd idersin. Pes ol
maĥkūm ve sen maħdūm ve ol śayd ve sen seyyid olursın. Ve 9
ةا ا ا
bu kelāmı müǿeyyid ve bu maķāli müǿekkiddür.
از رو א
כא כא ا آ א

Nažm:

ا

10

از
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

כ دارد
ا
وی اودر ا אل אز

[Ş 90b]

“Bir çekirdek yere düştüğünde, yükselmeye çalışır; başak ise dolduğunda yere doğru eğilmeye başlar.”
salŧanat-ı dehrüñe Ǿömr-i Ǿazįzi A, P: Ǿömr-i Ǿazįzi salŧanat-ı dehrüñ Ş.
ki A, Ş: -P.
Bu beyit Necâtî Bey’e aittir. (Bk. Tarlan, Necatî Beg Divanı, s. 228.)
Bu beyit Güvâhî’ye aittir. (Bk. Hengirmen, age., s. 294.)
“Milletin efendisi ona hizmet edendir.” (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, s. 561.)
eylemişdür P, Ş: buyurmışdur A.
kimseye A, P: kimesneye Ş.
“Tevâzunun meyvesi (sonucu) sevgi ve dostluktur.”
“Alçak gönüllülük, yabancıları (kendinden habersiz olanları, bilgisizleri) aydınlıkla âşina eder, tanıştırır.”
“Alçak gönüllü olmayı bilenlerin başı diktir; şans ve fırsatların kapısı ona her zaman açıktır.”

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: TevāżuǾdan ol kimse ictināb ider ki şeref-i źāt ve Ǿulüvv-i ķadri maǾraz-i
iştibāhda [P 100b] ola. Ammā ol ki fį-nefsi’l-emr celįlü’l-ķadr ü Ǿālį-mertebedür, tevāżuǾdan hirāsān olmaz ve Ǿažamet ü celāline źerre miķdārı noķśān
gelmez, belki nebāhat ü şevketini Ħālıķ ve ħalāyıķ yanında ziyāde ider.
Nažm:
1

2

ه
ا
ا آن א
ا ا א

ای א כ
אכ אی כ
ی

داد
כ

כ دون
از כ
א را אی ز

3

אی א כ آ אن دی
ا כ ز ر ا אن دی

4

Neŝr: Bundan maǾlūm oldı ki tekebbür ħaśāǿiś-i ħasāǿis ü nevāķıśdandur ki,
ġarażları noķśānlarını tesettür ü isrārdur; ammā fi’l-ĥaķįķa ķabāyiĥini keşf ü
ižhārdur. Zįrā kibr ādemi ħˇār u bį-miķdār ve ħalķ içinde bį- iǾtibār eyler.
Beyt:

Her ki bį-kibr ü bį-riyā oldı
Ħāśś-ı dergāh-ı Kibriyā oldı [A 92a]

Neŝr: Ve tevāżuǾ u iĥtirām-ı eşrāf-ı enām çün sādāt-ı Ǿiżām ve Ǿulemā-yı aǾlām u
meşāyiħ-ı kirām mūcib-i irtifāǾ-i livā-yı ķadr u iĥtişām mütevāżıǾdur.
Nažm:

Ġurūra ŧutma yüz devlet irince
Zevālidür ķanatlansa ķarınca
Dimesünler bu da ķanda düzüldi
Ķaçan ķabaķ olup boynı üzüldi

Neŝr: İmām Muĥammed Ĥasan Şeybānį, Reşįdü’ddįnüñ5 meclis-i menįǾ ü
maĥfil-i refįǾine geldi. Merāsim-i taǾžįm ü tekrįmi edādan śoñra Ǿinān-ı Ǿazįmeti
[Ş 91a] gitmek cānibine [P 101a] munśarif ķıldı. Reşįd, İmām’ıñ emāmına
düşüp bir niçe ķadem teşyįǾ idüp gönderi gitdi. Ħavāśśından biri teşnįǾ ŧarįķıyla
Reşįd’e eyitdi: “Erşedeka’llāhu TeǾālā bu tevāżuǾı ki ħalķa ħalįfe ider, egerçi
1
2
3
4
5

“Ey padişah, şahlık sıfatıyla göklere yükseldin, başın göklere değdi; senin ayak tozun, güneşin tacı olmuştur.”
“Allah’ın verdiğidir ki seni o seviyeye ulaştırdı, Allah’ın yeryüzündeki gölgesi oldun.”
“Kibir yaparak göklere başını doğrultma; zira ki gölge için yeryüzünde kalmak daha iyi, daha hoştur.”
“Gölgenin yeri gökyüzü olsaydı, halk hiçbir zaman güneşten rahat bulamazdı.”
Reşįdü’ddįn’üñ P, Ş: Hārūn er-Reşįd A.
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Ǿulüvv-i şān u mekārim-i aħlāķlarına ħalįķ ve lāyıķ budur ammā mehābeti izāle
eyler.” Reşįd eyitdi: “TevāżuǾla zāǿil olan mehābet žıll-i žāǿil gibi Ǿālemden1 yoġ
olsun ve iĥtirām ü ikrām-ı kirāmla şikest olan ķadr cām-ı cihān-nümāysa daħi
dünyādan götürülsün, gitsün.”
Beyt:

כ אن כא כ دد
ری כ
2
دم אن ر כ آرا כ دد

Ĥikāyet:3 İsmāǾįl-i Sāmānį -ki pādişāh-ı Ħorāsān ve sulŧān-ı bā-sāmāndı- bir
gün bir Ǿālim4 bir mühimm içün dergāh-ı saǾādet-destgāhına varur. EnvāǾ-ı iǾzāz
u ikrāmdan śoñra yedi ħaŧve miķdārı ol Ǿālimi teşyįǾ ider. İttifāķ ol gice vāķıǾasında Ĥażret-i Risālet-penāhı görür. Śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem ve buyurur:
“Ey İsmāǾįl, Ǿulemā-yı ümmetimden birine [A 92b] iǾzāz u ikrām eylemişsün,
ĥużūr-ı Ĥażret-i Ĥaķ’dan diledüm ki seni iki cihānda muǾazzez ü mükerrem
eyleye ve nesl ü neseb-i śülbüñden yedi kimesne pādişāh ola, duǾāmuñ ikisi
daħi müstecāb oldı.”
ز כאن آز ده ا
از ا ز אن כ د כ

5

6

رכ ار د
כ دכאر د

ا

[P 101b]

Neŝr: Ve Ǿalāmāt-ı tevāżuǾdan biri meyl-i śoĥbet-i śuleĥā vü Ǿulemā-yı dįn ü
dervįşān-ı śāĥib-yaķįndür. Ol cemāǾat degül ki kendülerini śūret-i dervįşānda
[Ş 91b] ħalķa gösterirler, ŧamaǾ-ı ĥuŧām-ı fānį ile süħan-ı ĥaķķı zįver-i nā-ĥaķla ārāste iderler. Nitekim ol ŧāǿife-i nā-ħāǿife ve fırķa-i ġayr-i nāciye ĥaķķında
dimişlerdür:
Farķı üstünde tācı ķubbe ķadar
Bitmez įmān dilinde ĥabbe ķadar

1
2
3

4
5
6

Ǿālemden P: -A, Ş.
“İnsanoğlunun karşısında eğilip kalkmaktan azalan değer... Halk bu değer ile ne zaman süslenecektir?”
Der-kenār: Mülūk-i Sāmānį -ki ŧoķuz kimesnedür- Ǿadl ü dįn ü diyānetle mevśūflar idi ve Māverāǿünnehr’e
ve Ħorāsān’a mālik olmışdı ve devletleri Sulŧān Maĥmūd Sübük Tigin devletinde munķarıż olmışdur. Ve
müddet-i salŧanatları tārįħ-i hicretüñ iki yüz seksen yedisinden üçyüz seksen ŧoķuzuna varıncadur. P, Ş.
Ǿālim A, Ş: Ǿālim-i Ǿāmil P.
“Akıllı insanlar defalarca denemişlerdir, alçak gönüllülükten kimse zarar etmemiştir.”
“Mütevazi bir insan, onurlu ve büyük olur, Allah’ın lutfunun simgesi olur.”

Enîsü’l-Ârifîn

Ŧaylasānı1 lisān-ı kiźb ü dürūġ
Yoķ derūnunda źerre deñlü fürūġ
Kemeri mekr ü ŧavķı Ǿavķ-ı vefā
Girmemiş sįnesine śıdķ u śafā
Ĥāli ĥįle maķāli fitne vü āl
Ŧavrı cevr ü maķāmı2 rāh-ı đalāl
Eline Ǿāśiliķ Ǿaśā olmış
Boynı üzre riyā ridā olmış
Menzili dūzaħ ü kemāli đalāl
Minberi şer naśįĥati ıđlāl3
Ĥikāyet: ǾAbdullāh Ŧāhir -ki ĥākim-i Ħorāsān olup Nįşābūr’a nüzūl eylediaǾyān ü eşrāf, edānį vü ķavāśį ve nevāśį vü eķāśį şeref-i ħiźmet ü mülāzemet ile
müşerref oldılar.
Bir rūz-ı pįrūz ǾAbdullāh eyitdi: “Görüñ derūn-ı şehrde [A 93a] gelmedik
kimse ķaldı mı?” Eyitdiler: “MecmūǾ-ı cemāǾat-i şehr4 geldi; illā bir dervįş-i dilrįş ki bir gūşede nişeste ve sevdā-yı Ĥaķķ’a peyveste ve ġavġā-yı ħalķdan reste
ve įn ü āndan dįde-i müşāhedeyi beste.”
5

[P 102a]

כ א
رت כ و ر א

6

دل از

כ

د ه و כ ن و כאن در
אن ز
אل و
א زده
כ و
7
در ا ان ا زده

Neŝr: ǾAbdullah eyitdi: “İsmi vü resmi nedür ve ne diyārdandur?” Eyitdiler:
“Muĥammed Eslem-i Ŧūsį dirler, bir Ǿālim-i Rabbānį ve Ebū Ĥanįfe-i ŝānįdür.
1
2
3
4
5
6
7

Ŧaylasānı P: Ŧaylasān u A, Ş.
maķāmı A, Ş: ŧarįķi P.
Bu altı beyit Hamdullah Hamdî’ye aittir. (Bk. Onur, age., s. 129.)
MecmūǾ-ı cemāǾat-i şehr P: Götüri şehrüñ ħalķı A, Ş.
“Allah için köşeye çekilen, Allah yolunda normal hayatından vazgeçen kişi, gönlünü kibir ve iki yüzlülükten arındırmıştır.”
“Gözünü aç ve kâinatı gör; kanat aç ve cümle âlemi kanatların altına al.”
“Padişahlık sırası gelmiştir, Allah’ın avlusunda padişahlık tahtı kurulmuştur.”
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Dergāh-ı selāŧįne [Ş 92a] mülāzemet itmez ve vüzerā vü ümerā ķapusına tereddüd ü mürāvedet göstermez.” ǾAbdullāh eyitdi:
Nažm:

Güneş kim nūr-ı aǾžam pertevidür
Dem-ā-dem menzili dervįş evidür
Cihān muĥtāc iken gün pertevine
Varur Ǿār eylemez dervįş evine1

Neŝr: “Anlar bizi teşrįf buyurmadıysa,2 biz anları taśdįǾ idelüm.” Hemān bir
raħş-ı bād-reftār u seyl-girdāra süvār oldı ve Ǿazm-i Muĥammed Eslem ķıldı.
Muĥammed Eslem’üñ firāra mecāli olmayup nāçār mülāķāt eyledi ve eyitdi:
“Senüñ benümle ne kāruñ ve benüm senüñle ne güftārum var? Ammā işitmiş
idüm ki bir merd-i nįgū-peyker u ħōş-manžarsın. Ĥālā gördüm, didüklerinden
ziyāde-tersin. Bu vech ile ħūb olan3 rūy-ı nįgūyı Ǿiśyān-ı Ħudā’yıla zişt ü siyāh
eyleme ve ancılayın ruħsāre-i zįbāyı hįme-i āteş-i dūzaħ ķılma” dedi. Ve rūy-ı
mübārekini ķıbleye tevcįh idüp namāza iķāmet eyledi.
Ĥikāyet: Selāŧįnden biri vezįriyle [A 93b] bir şeyħ-i śāĥib-kerāmātı -ki
Beyt:

ازوی ق אدات
4
و ا اع כ ا אت

כ

א

ز

Neŝr: ziyārete varur, şeyħ fi’l-ĥāl secde ider. Vezįr-i şāh secdenüñ ĥikmetinden
[P 102b] istifsār ider. Şeyħ eydür: “Ol secde ki itdüm secde-i şükr idi. Ħudā-yı
Rabbu’n-nās’a şükr ü sipās eyledüm ki, sulŧānı bizüm ħiźmetimüze getürdi.
Bizi sulŧānuñ mülāzemetine iletmedi ki şāhlar dervįşlere gelmek Ǿibādetdür ve
dervįşler dergāh-ı şāha varmaķ maǾśıyyetdür. El-ĥamdü li’llāhi ve’l-minne ki
sulŧāndan [Ş 92b] ŧāǾat ĥāśıl oldı ve benden maǾśıyet śādır olmadı.”
Nažm:
5

1
2
3
4
5

ز

ز

اכ دم زدرو
م قכ
زر

Bu beyit Bâkî’ye aittir. (Bk. Beyhan Kesik, “Bazı Şiir Mecmualarından Hareketle Basılı Divanlarda Bulunmayan Bâkî Mahlaslı Şiirler-II”, Turkish Studies, Volume 8/13 Fall 2013, s. 344.)
buyurmadıysa P, Ş: buyurmazlarsa A.
vech ile ħūb olan P: bu maķūle-i A, Ş.
“Ondan çok fazla mucizeler; keşifler ve kerametler göründü.”
“Eğer bir gün derviş olmaya teşebbüs edersen; mevki olarak kürsünün üstünde (en yüksek makamda) yer
alırsın.”

Enîsü’l-Ârifîn

د
د

رو
כא א
ون زداز ﭙ

1

כ
اכ

Bāb-ı Bįst ü Süvüm:2 Der-Emānet
ǾUlemā-yı mühtedįn-i dįn ve Ǿurefā-yı muĥaķķiķįn-i ehl-i yaķįn dimişlerdür: “Emānet, erkān-ı ħıśāl-i ĥamįdeden bir rükn-i aǾžam ve diyānet uśūl-i
aħlāķ-ı pesendįdeden bir aśl-ı muĥkemdür.”
از כ ا אی
آن כ כ כ د ا

Meŝnevį:
3

כ ی
را
4
אزه روی
א ش
5
א ش
אر
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داده א

כا
א آن כ

Neŝr: Ve be-ĥükm-i 7
اא
 ا אنbünyād-ı8 keyvān-ı eyvān-ı įmān,
emānetle tamām olur ve [A 94a] ķāǾide-i esās-ı felek mesās-ı şerǾ-i Ǿarş ü ferş
ĥıfž-ı ķavāǾid-i diyānetle intižām bulurlar.
אد

ŞiǾr: [P 103a]

9

د
10

11
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כ ار راه ع را
א כ כ ی ع را

ای
ا

“Dervişten yardım isteyen kişi; efsanevî Feridûn ile yarışsa da onu geçecektir.”
Süvüm A, P: Siyūm Ş.
“Hak Teâla’nın dört kerameti vardır, bu kerametleri elde eden kişi olumlu anlamda değişir.”
“Birincisi doğruyu söylemektir; eli açık olmak ve insanlara yardım etmektir.”
“Ondan sonraki emanete iyi bakmak, emaneti korumaktır; hainlik ve ihanetten arındırılmaktır.”
“Her kim ki Hak Teâla’dan bu dört unsuru aldıysa; o kişi iman ehlidir, mümindir.”
“Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur.” (Bk. Ceyhan, Türk Edebiyatı’nda Hz. Ali Vecizeleri, s. 512.)
bünyād-ı Ş: bįnān-ı A, P:
“Din ki insan hayatının korumasını temel almıştır; dindarlık ve inanç üzerine kuruludur.”
“Devlet ve büyüklüğün kapısı da bir şekilde emanettir; cehennemdeki ateşin bir parçasıdır.”
“Ey oğul, din yolundan sapma, dinini elinden bırakma; teferruatı aldıktan sonra asla ulaşırsın.”
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1

ون م
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2
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از
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כ در راه
از א در א

Neŝr: Her girdār u güftār ve mubśırāŧ ü mesmūǾāt ki görürsin ve işidürsin,
imǾān-ı nažar itseñ, bir ĥaddi emānet [Ş 93a] ve bir ĥaddi ħıyānetdür. Ol kimse ki ŧarįķ-ı emānete sālik olmaz, semt-i ħıyānete gitmiş olur. Meǿmūn ħalįfe
buyurur ki: “Merdüm-i emįni bį-iħtiyār severin, sefele vü bį-miķdār olursa
daħi ve merdüm-i ħāǿini düşmen bilürin, Ǿulüvv-i ķadr ile başı göge berāber ve
semāya hem-ser olursa daħi... Zįrā emānet ü įmān tevǿemān ve ħāǿin nažar-ı
ِ
ِ
ٍ َ َّ ُכ
Ĥaķ’dan dūr ve yamandur.” 3﴾ان َכ ُ ر
ُّ ُ َ َ ّٰ  ﴿ا َّن اVe Ĥażret-i Risāَّ
א
let-penāh śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem buyurur: 4א
Nažm:

Ĥįle vü mekr ile vebāle girüp
Śaķın aldatma bir müselmānı
Ehl-i įmāna ħudǾa eyleyenüñ
Çün degüldür dürüst įmānı5

Neŝr: Ve Ħudā-yı Rabbu’l-Ǿibād her nesne ki Ǿibāda iǾŧā ider, emānetdür.
Meŝelā, Ǿayn bir emānetdür ki bi-ĥükm-i 6 ﴾ِ ّٰ  ﴿ َ א ْ ُ ِا ٰ ٓ ٰا َאرِ َر ْ َ ِ اanuñla āŝār-ı
ْ
ķudret müşāhede olınur. Ve gūş [A 94b] bir emānetdür [P 103b] ki anuñla biĥükm-i 7﴾ ُ َ ئ ا ْ ُ ٰا ُن َ א ْ َ ِ ُ ا
ِ  ﴿و ِاذاkelām-ı Ĥaķ istimāǾ olınur. Ve lisān bir emāْ َ ُ َ َ
netdür ki anuñla Ħudā źikr olınur. 8א
 اذכ وا ا ذכ اVe dest bir emānetdür
ki anuñla ġayra įśāl-i yed olınur. Çün bir kimse ki muĥarremāta nažar idüp
ĥarem-i ĥarāma ķadem baśar ve aķvāl-i şenįǾayı istimāǾ idüp kiźb ü bühtān ü
dürūġ söyler ve eliyle eźā vü āzār eyler, emānet-i İlāhiyyeye ħıyānet itmiş olur.
Ve āyet-i kerįme-i 9﴾َ ّٰ  ﴿ َٓא اَ ُّ َ א ا َّ ۪ َ ٰا َ ُ ا َ َ ُ ُ ا اdaki nehy ki Ǿadem-i ħıyānetden münhįdür, imtiŝāl itmemiş olur.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

“Din yolundan dışarı adım atarsan; karanlıklara, acı ve dertlere düşersin.”
“Her kim ki karanlık yola girer; cehaletten yokluğa doğru adım atar.”
“Şu da muhakkak ki Allah, hain ve nankör olan herkesi sevgisinden mahrum eder.” Hacc, 22/38.
“Bizi aldatan bizden değildir.” (Tirmizî, “Büyü”, 74; İbn Mâce, “Ticaret”, 36.)
Bu kıt‘a Azmî’ye aittir. (Bk. Ceyhan, Azmî’nin Kırk Hadis Tercümesi, s. 150.)
“Allah’ın rahmet eserlerine bir bak.” Rûm, 30/50.
“Kur’ân okunduğu zaman onu dinleyin.” A‘râf, 7/204.
“Allah’ı güzel bir şekilde zikredin.”
“Ey iman edenler! Allah’a ve Peygamber’e hainlik etmeyin.” Enfâl, 8/27.

Enîsü’l-Ârifîn

ی

Nažm:

1

ه زا אن و ا א
אرغ زد א כ ی

ای
د

[Ş 93b]
2

ا

א

س ار כ
م اری כ

Neŝr: Ve selāŧįne bu emānetleri muĥāfažadan śoñra bir emāneti daħi ĥıfž lāzımdur. YaǾni mülāĥaža-i ĥāl-i reǾāyā3 -ki vedāyiǾ-i Ĥażret-i Ħāliķu’l-berāyādurşöyle ki muĥāfažada taķśįr ide, erkān-ı emānet-i salŧanat ħalel-peźįr olur. Ĥükemā dimişlerdür: “Pādişāh bir žālim-i ġāfili Ǿāmil idüp ol cebbār u sitemkārı
Ǿaceze vü żuǾafāya vālį ve fuķarā vü mesākįne müstevlį itmek, gūsfendāna gürgi
şūbān ķılmaķ ve ķurt boġazına ciger aśmaķ gibidür.”
ŞiǾr:

Sitemkāra mānend-i gürg-i dilįr
RaǾiyyet nedür gūsfend-i ĥaķįr

[P 104a]
Çü bir süriye gürg ola şūbān
Kes ol süriden sen ümįdi hemān
Neŝr: Ve diyānet Ǿabd ü Mevlā ve bende vü Ħudā miyānında olan emāneti muĥāfažatdur [A 95a] ve kimseyi esrāra muŧŧaliǾ ķılmamaķdur; meger baǾde’ş-şuyūǾ ve’ž-žuhūr. Ve śıyānet ķānūn-ı diyānet mūcib-i saǾādet-i her-dü-serā,
belki sebeb-i ĥuśūl-i rıżā-yı Ħudā’dur.
Nažm:

Dįn ü dünyā isteyen kesb-i diyānet eylesün
Bį-diyānet dįn ü dünyādan çün olmaz ber-murād

Neŝr: Ve hemįşe merdüm-i mütedeyyin ħalķ-ı Ǿālem yanında4 mükerrem ve
cumhūr-ı ümem ķatında5 Ǿazįz ü muĥteremdür.
Ĥikāyet: Nūşįrevān evāǿil-i ĥālinde -ki henüz aǾlām-ı Ǿadāleti Ǿālem içinde iǾlā itmemişdi- ve Ǿayş u Ǿişrete iştiġāl ve ġulüvvden kār-ı raǾiyyetle muķayyed olmamışdı.
Bir hemsāyesi vardı, kerem ü seħāyıla mevśūf ve riǾāyet-i mihmānla maǾrūfdı.
1
2
3
4
5

“Ey insan, iman ve emaneti korumaktan uzaklaşmışsın; sözde dinin var, fakat dinin dindarlık ve inançtan
boşalmıştır.”
“Fani olduğunuzu bildiğiniz halde korkmuyorsunuz; Allah’ın varlığını bile bile yokluğunu öne sürmekten
utanmıyorsunuz.”
mülāĥaža-i ĥāl-i reǾāyā A, Ş: muĥāfaža-i ĥāl-i reǾāyā P.
yanında P: beyninde A, Ş.
ķatında P, Ş: yanında A.
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ان אد כ
א
1
ا אج آزاد כ

Nažm:

א
[ زŞ 94a]

Neŝr: Ħˇān-ı inǾāmı vü sofra-i iĥsānı sefere vü berereye keşįde ve bārān-ı Ǿatāsı
mesākįn-i rubǾ-ı meskūna resįde2 idi. Nūşįrevān bir zamān3 imtiĥān içün tebdįl-i śūret idüp libās-ı tüccārla Ǿazm-i dār-ı cār ider. Mįzbān egerçi sulŧānı teşħįś
itmedi; lākin Ǿādet-i resmiyyesince bir bāġ-ı behişt-āsāya nüzūl itdürdi ki ħūşe-i
engūri Ǿıķd-i Ŝüreyyā gibi śalķım śalķım olmış.
را

MıśrāǾ:

د

כ

Ŧarįķ-ı tekellüfi merǾį ŧutup ber-ĥaseb-i mürüvvet levāzım-ı żiyāfetden
daķįķa [P 104b] fevt eylemedi. Nūşįrevān bu ĥāletden müteǾaccib olup āħir-i
meclisde eyitdi: “Ey ħˇāce, ben baĥrüñ sebbāĥı ve berrüñ seyyāĥı bir merd-i
tācirin.4 Āvāze-i mürüvvet ü fütüvvetüñ işidüp bį-iħtiyār ziyārete geldüm ve
zaĥmetler itdüm5 ve işitdigümden hezār çendān ziyāde gördüm. [A 95b] Şimden girü taśdįǾi refǾ idüp tevdįǾ idelüm ve zaĥmeti götürüp gidelüm. Hemān
ħiźmet buyuruñ, sizüñ-çün ne maķūle tuĥfe peydā ve ne aśl6 hediyye ihdā
idelüm?” Mįzbān7 eyitdi:
Beyt:

Gelmegüñ devlet ü saǾādet ile
Gitmegüñ śıĥĥat ü selāmet ile

Neŝr: “Ey ħˇāce, devletüñde esbāb-ı Ǿayş8 müheyyā ve eŧǾime-i nefįse mühennādur.
Beyt:
9

درد و
כ

ام א
ض از
ور ز כ ا אب

Tuĥfe-i külfe-i meveddetden
Olalum hey10 begüm Süleymānį11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

“Onun iyiliklerinden ve yardımlarından fakirler sevinmiştir, ihtiyaç bendinden kurtulmuşlardır.”
resįde A, P: -Ş.
bir zamān A, Ş: -P.
merd-i tācirin A, Ş: merd-i tācirüm P.
ve zaĥmetler itdüm A, P: -Ş.
aśl P, Ş: -A.
mįzbān A, Ş: civān-mįzbān P.
esbāb-ı Ǿayş A, Ş: esbāb-ı Ǿişret P.
“Seni sevmekten amacım, acı ve gamı tatmaktır; yoksa bu dünyada eğlence sebebi çoktur.”
hey Ş: gel A.
Bu beyit P’de yok.

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: Ammā çün resm-i tekellüf ber-ŧaraf oldı ve perde-i ĥaşmet miyāndan
götürildi, ħayli zamāndur ki dįde-i ārzū engūre nigerāndur.
Beyt:

Ĥaķ budur kim yemişler içinde [Ş 94b]
Yoķdur üzüm gibi şiralu metāǾ

Neŝr: Eger bir bāġ u rāġa seyr ü sülūk düşerse, teberrük ŧarįķıyla bu dāǾį-i
bį-miķdāra bir miķdār engūr gönderesiz ki üzüm ĥasretinden bāġ dįvārın yaśdanurın.” Nūşįrevān eyitdi: “Bu bāġ-ı reşk-i ħuld-i berįnde olan engürüñ hįçbir baġbān ķarasını görmez ki herbiri,
MıśrāǾ:

Bir tulum tāze şehddür gūyā

niçün anlardan [P 105a] tenāvül idüp defǾ-i ārzū itmezsin?” Mįzbān zebān-ı
maķāli güşāde idüp eyitdi: “Ey ħˇāce, pādişāhımuz bir žālim ü ġāfildür, Ǿadālet
ne idügin bilmez ve raǾiyyet-perverlik pervāsını ķılmaz. Bāġımuz bozulumlu
olmışdur, Ǿöşr içün bir cāmiǾ ü cābį göndermez. Bāġda pādişāhuñ ĥaķķı vardur,
diyü mįve yemekden maĥrūmuz. Eger yirsek1 ħıyānet itmiş oluruz. [A 96a]
Bizüm mezhebimüzde ħıyānet ü bį-diyānet2 ĥarāmdur.” Nūşįrevān bu ĥikāyeti ki işitdi, derūn-ı dilden bir āh-ı serd çeküp aġladı ve dedi ki: “Ol pādişāh-ı
žālim ü ġāfil benüm, bi-ĥamdi’llāhi ve’l-minne ki senüñ diyānetüñ sebebiyle
ħˇāb-ı ġafletden bįdār oldum.” Ve min baǾd cādde-i Ǿadlden Ǿudūl itmeyüp
merd-i mįzbānı muǾazzez ü mükerrem eyledi.
Nažm:
د

3

אم

א

د כא

כאر

ازد א
و زا א

Ĥikāyet: Bir gün püser-i Emįr-i Belħ seyr ü temāşā vü gül-geşt-i śaĥrā iderken
nāgāh nigāh eyler görür; bir pįr bir bāġda zünnārın beline baġlamış ve bilini
eline almış, ķāmetini bil ve ŧırnaġını çapa ve elini ķazma eylemiş.4 ŞuǾarānuñ
biri ve ŧarįķ-ı şiǾrüñ pįri bu maǾnāda dimişdür:
Beyt:5
1
2
3
4
5
6

Śanmañuz kim ķocalıķ bükdi belin Źātįnüñ
Naķd-i Ǿömrini yitürmiş egilüp anı arar6

yirsek A, Ş: yirseyüz P.
bį-diyānet A, Ş: Ǿadem-i diyānet P.
“Dindarlıkla, dini tam anlamıyla uygulamakla bir iş düzen bulur; bir insan emanete sahip çıkmayı becerirse
gerçek mert olur.”
Ve bilini eline almış ķāmetini bil ve ŧırnaġını çapa ve elini ķazma eylemiş P: bilini eline almış ķāmetini bil
ve ŧırnaġını çapa ve ķazmasını el eylemiş A: ve ķāmetini bil ķılup bilini eline almış Ş.
Beyt P: Müfred Ş: -A.
Bu beyit Zâtî’ye aittir.
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[Ş 95a]
1

م

از ا آرد אم
از ك ر א

ی

Neŝr: Muttaśıl çalışup bāġa şecer-i ŝemer diker. [P 105b] Begzāde eyitdi: “Ey
pįr, bu ŧūl-i emel nedür?
Beyt:

Baġladı reh-güźer Ǿömri çü der-i bend-i ecel
Nedür ey ġāfil-i gümrāh ya bu ŧūl-i emel
Śubĥ-ı śādıķ gibi ey ġāfil aġardı śaķaluñ
Ġāfil olma2 seni penbeyle boġazlar ecelüñ3

Neŝr: Mįvesin yimeyicek aġacı niye dikersin ve bį-fāǿide Ǿabeŝ yire ne zaĥmet
çekersin?” Pįr eyitdi: “İller dikdiler biz yidük, bizde dikelüm iller yisün ve iĥtimāldür ki bāġ-ı Ǿömrüm ol zamāna dek4 ħazān görmeye, śaġ olursam bende
yiyem.” dedi. Begzāde ŧalāķa yemįn idüp dedi ki: “Sen bu bāġuñ mįvesinden
yimiyesin.” BaǾde zamān seyr ü şikār niyyetine süvār olup [A 96b] kevkebe vü
debdebe ile bāġuñ yanına gelür, görür bir bāġ-ı dil-güşā vü ravża-i ħōş-hevā,
Nažm:
5

6

ه

א כ ه
אی ش ر

ا از
אن ش آواز

در א
ا אن

א ى در אن
ا ان כ

esb-i bād-reftārdan inüp bį-iħtiyār bāġa girür, görir bir pįr-i zünnār-bend bāġı
geşt ider. Ne ol mįr-zādeyi bilür; ne bu pįri añlar. Mįvehā-yı gūn-ā-gūndan7 bir
ŧabaķı pįr8 pür idüp begzādenüñ nažarına getürür. Begzāde eydür: “Bu mįve
kendü bāġūñdan mıdur?” Pįr eydür:
MıśrāǾ:
ŞiǾr:9

Yimişin yi aġacını śorma
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ا

כ ا
[ وH 104a]

“Beyaz saç, ecelden haber getirmektedir; eğilmiş sırt ölümden selam getirir.”
ħaberüñ yoķ A: ġāfil olma P, Ş.
Bu beyit Yahya Bey’e aittir. (Bk. Mehmet Çavuşoğlu, Yahya Bey Divan Tenkidli Basım, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1977, s. 420.)
dek A, P: degin Ş.
“Ağaçların hepsi yüksek; üzerlerinde olmuş ve güzel meyveler... ”
“Göklere yükselen ağaçların üstünde; güzel sesli, hoş öten kuşlar... ”
mįvehā-yı gūn-ā-gūndan P, Ş: gūn-ā-gūn mįvelerden A.
pįr P, Ş: -A.
ŞiǾr Ş: Nažm A: -P.
“Her tohum geldiği yerdendir ve onu tohum yapanı sorma.”

Enîsü’l-Ârifîn

Yine begzāde eydür: “Pįrüm, ya sen niçün yimezsin?” Pįr eyitdi: “Bir zamānda [Ş 95b] bu bāġa fidan dikerken bir begzāde geldi ve ħiŧāb-ı Ǿitāb-āmįzle
tevbįħ ü serzeniş [P 106a] idüp eyitdi ki, nihāl-i Ǿömrüñ ħazān bulmış, iki
ayaġuñ çuķurda ve kendüñ leb-i gūrda bişeñ enseñde ķokar ve dehānuñdan
būy-ı ĥelvā gelür; bu ne ŧūl-i emeldür ki nihāl dikersin? Ve ŧalāķa yemįn eyledi
ki: ‘Sen bu bāġuñ mįvesinden1 yimezsin.’ Ben daħi cāǿiz ki ol civān2 zinde
ola ve müteǿehhil ola ve ŧalāķ vāķiǾ ola, diyü bu bāġuñ mįvesinden yimemege
Ǿahd itmişümdür.”3 Civān eyitdi: “Ey pįr,4 ol emįrzāde benüm ve yemįni ben
itmişümdür.5 Bu diyāneti ki sen gözetdüñ ve bu istiķāmeti ki sen itdüñ,6 ben
daħi emir vezāretümi saña tefvįż eyledüm.” Pįr7 bir zamān başın öñüne śaldı
ve teǿemmül eyledi8 ve başını ķaldurup [A 97a] dedi ki: “Ķabūl eyledüm.”
Ammā pādişāh müselmān ve vezįr gebr revā degüldür. Pes zünnārını kesüp cān
u dilden9 müselmān oldı ve bereket-i diyānetle gebr pįr hem devlet-i İslāmla10
müstesǾid olup hem mertebe-i Ǿālį ve hem manśıb-ı büzürge vāśıl oldı.
Beyt:

ا ازد א رخ אب
11
א اب
وا ا

ر
כ

כ
א כ

Bāb-ı Bist ü Çehārum: Der-Vefā12
Vefā, kār-ı civān-merdān-ı meydān-ı saǾādet ve pįşe-i şįrān-ı bįşe-i śadāķatdür.
Lākin eǾazzu mine’l-kibrįti’l-aĥmer13 ne ehlinden ħaber ve ne resminden semer
ve iŝrinden eŝer var, ĥaķįķati nā-peydā bir ism-i bį-müsemmādur. [H 104b]
MıśrāǾ:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

14

א

ووא

در د כ

mįvesinden A, H, Ş: yemişinden P.
civān P: -A, H, Ş.
Ǿahd itmişümdür A, P, H: -Ş.
Ey pįr A, P, H: Ey peder Ş.
itmişümdür A, H, Ş: eylemişümdür P.
ve bu istiķāmeti ki sen itdüñ P: -A, H, Ş.
Pįr A, H, Ş: Pįr-i bāġbān P.
eyledi A, H, Ş: ķıldı P.
cān u dilden P: -A, H, Ş.
devlet-i İslāmla A, P, Ş: devlet-i İslāma H.
“Eğer en yüksek makamlara ulaşıp değerli biri olmak istiyorsan, dinden yüzünü çevirme; ben sana söylemem gerekeni ilettim, daha iyisini Allah bilir.”
Der-Vefā A, P, Ş: Der-Vefā Be-ǾAhd H.
Der-kenār: Kibrįtü’l-aĥmer: ا אس ذ א
 و ا يP:ا אس ذ א
ا ى
ا
( ا כBakırı altına
çeviren kırmızı kibrit.) Ş.
“Hiç kimsenin gönlünde şefkat ve vefa kalmamıştır.”
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ا ان ا אن
3
א א
ب

ŞiǾr:1
2

ا
ا

[P 106b]

Neŝr: Sį-murġ-ı maġrib-vār Ķāf-ı Ǿadem-āşiyān ve ǾAnķā-yı muġrib gibi bįnām ü nişāndur.
Beyt: [Ş 96a]
4

ĶıŧǾa:

א و א د د در א
א כ כ در ز א כ د

خ وא
غوכ א

وت و
وم
وز دو אم א

او א د
ا א

5

MıśrāǾ:

6

א

ا

دآن د כ دو
ا אل و ا

ا ادی و אرت

א

Neŝr: Ol yuvadan ķuş uçmış ve ol yurtdan köy göçmişdür.
Nažm:7

ا
8

یوא
ا
א

כ

א כ

Neŝr: Bir şehbāz-ı bülend-pervāzdur ki nişįmeni sāǾid-i devlet-müsāǾid-i şehriyārān-ı [A 97b] saǾādet-temkįn ve bir gevher-i nāyāb-ı Ǿālem-tābdur9 ki dürretü’t-tāc-ı şehenşāhān-ı ĥaķįķat-āyįndür. Bir kįmyā-yı saǾādetdür ki her ŧālib
vāśıl olmaz ve bir tāc-ı kerāmetdür ki her ser-i bį-sāmāna sezā-vār u erzānį görilmez. Her muħanneŝ-i bed-endįşüñ cünbiş ü pįşesi ve her nāmerd-i bed-kįşüñ
kār u endįşesi degüldür.

1
2
3

4
5
6
7
8
9

ŞiǾr H, Ş: Nažm A: -P.
“Zamanın kardeşlerinin buluşma sözleri bir gerçektir; Urkûb’un bunlarla buluşması da kararlaştırılmıştır.”
Der-kenār: ǾUrķūb, ǾAmāliķa’dan bir kimsenüñ ismidür, birāderi gelüp temr istedi, eyitdi: “Katlan ŧalǾ
olsun.” Ol zamānda gelicek eyitdi: “Ħalāl olsun.” Ol zamānda gelicek eyitdi: “Balaĥ olsun.” Ol zamānda
gelicek eyitdi: “Büsr olsun.” Ol zamānda gelicek eyitdi: “Ruŧab olsun.” Ol zamānda gelicek eyitdi: “Ķaŧlan
temr olsun.” Temr olıcaķ bir gice divşürdi śaķladı ķardaşı geldi, gördi temr divşürülmiş ol zamāndan berü
ħulf-i vāǾdede meŝel oldı. P, A: ǾUrķūb ǾAmāliķa’dan ... ħulf-i vāǾdede meŝel oldı. Urkûb hakkında ayrıca
bk. İnci Koçak, “Al-Hariri’nin Makâmât’ındaki Bazı Atasözleri ve Deyimler”, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Ankara 1982, XX X /1-2, s. 188.
“Ya gerçekten bu âlemde vefa diye bir şey yoktur, ya da kimse vefakâr olmayı bilmez.”
“Mertlik ve vefa yok olup gitmiştir, ikisinden de ‘simurg’ ve ‘kimya’ gibi adlar kalmıştır; gerçek mert odur
ki, dostluğunu gerekli zamanda ispatlasın, dağlar ya da gökyüzü bölündüğünde... ”
Bu mısra H’de yok.“Vadi onunla doldu ve onunla boyunlar uçtu.”
Nažm P, Ş: Beyt A: -H.
“Hiç kimsenin konuşmasında vefa kokusu yoktu; hiç kimsenin gölgesinde tanrısal güç yoktu.”
nāyāb-ı Ǿālem-tābdur P, H, Ş: nāyābdur A.

Enîsü’l-Ârifîn

Kim vefā cāmın umarsa śoĥbet-i nā-merdden
Yüregi mey gibi ķan olsun1 oñulmaz derdden
Neŝr: Vefā, kemend-i gerden-i irādet ve tūşe-i rāh-ı saǾādetdür. Bir kįmyādur
ki ħāk-i tįreyi zer ve bir tūtiyādur ki dįde-i ħįreyi śāĥib-nažar eyler. [H 105a]
Meşāmm-ı her-ħayşūm -ki istişmām-ı būy-ı vefādan maĥrūm ola- istinşāķ-ı
revāyiĥ-i reyāĥįn [P 107a] meĥāsin-i evśāfdan dūrdur ve āyįne-i her-żamįr -ki
irtisām-ı śūret-i śafādan reng-peźįr olmaya-2 inǾikās-ı envār-ı mekārim-i aħlāķdan mehcūrdur.
Beyt:

Vefā būyın çü virmez lāle-i bāġ
Anuñçün oldı yiri ŧaġ içi dāġ
Vefā yolında çün serv oldı ķāǿim
Śafāyıla ŧurur ser-sebz dāǿim

Neŝr: Ħuśūśā bāġ-ı dehrüñ serv-i śanevber-ħırāmları [Ş 96b] ve semen-sįmā
vü ġonca-fem gül-endāmları ki her biri şemǾ-i cemǾ-i bezm-i śafā ve çerāġ u
nūr-ı dįde-i erbāb-ı vefādur. Nitekim Mevlānā Ehlį māh-rūlardan birinüñ vaśfında dimişdür:3
Nažm:
ی

4

اغ ا د ا رو ازروی
د ن را روی دل
א

Neŝr: Ĥüsn ü cemālle ārāste ve zįb-i ħaŧŧ u ħālle pįrāste luŧf-ı ibdāǾ-ı Rabbānį āyįne-i ruħsārlarına śayķal-ı 5ا ر
 و رכ אile cilā virmiş ve muśavver-i śunǾ-ı
İlāhį śafĥa-i Ǿiźārlarına ķalem-i zįbā raķam-ı 6﴾ ٍ ۪ ْ َ ِ َ ْ אن ۪ ٓ َا
َ َ ْ ِ ْ ﴿ َ َ ْ َ َ ْ َא ا
ile çehre-güşālıġ itmiş.
Beyt:

אل
7

1
2
3
4
5
6
7

כ ככ
ا
ع ز א ازآن א ا

כ

[A 98a]

olsun A, H, Ş: ŧolsun P.
ve āyįne-i her żamįr ki irtisām-ı śūret-i śafādan renk-peźįr olmaya A, P, Ş: -H.
Nitekim Mevlānā Ehlį māh-rūlardan birinüñ vaśfında dimişdür. P, H, Ş: -A. (Ehlî hakkında bk. A. Naci
Tokmak, “Ehlî-i Şirâzî”, DİA, c. 10, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 1994, s. 533.)
“Gönül ehli insanların gönlündeki aydınlığını senin yüzünde görüyorum; gönül sahibi olanlar, gönül sesini
dinleyenlerin yolu sana doğrudur.”
“Sizi en güzel biçimde şekillendirdi.”
“Biz insanı en güzel şekilde yarattık.” Tîn, 95/4.
“Her ne kadar hayal kalemim boş bir sayfaya güzel bir şeyler çizmeye çalışsa da, sen ondan daha güzelini
yapmışsındır.”
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Neŝr: Meşşāŧa-i ĥikmet-i Yezdānį çehre-i dil-rubālarına gülgūne-i melāĥatla
tāb ve bāġbān-ı ķudret-i Śamedānį gül-berg-i ruħsār-ı zįbālarına şebnem-i leŧāfetle1 āb virmiş. Ħūrşįd-i raħşānuñ reşk-i Ǿārıż-ı sįmįnlerinden beñzi zere beñzer
ve ġayret-i kākül-i müşgįn-būyları [P 107b] müşg-i Ħıŧā’nuñ [H 105b] cigerin ħūn eyler. Āyįn-i dilberįde māhirler ve eŧvār-ı dil-rubāyįde sāĥirler, nigāh-ı
düzdāne ile bį-dillerüñ Ǿaķlın uġurlarlar ve ġamze-i cādūvāne ile cāvidāne2 ehl-i
nažarları meftūn eylerler.
ĶıŧǾa:

Dil-rubālarda nažar ķılsañ iki ħaśletdür
ǾĀşıķ-ı bį-dil ü dildādelere rehzen ü dām3
Birisi ġamze-i cādūyıla düzdāne nigāh
Birisi ħande-i şįrįn ile rindāne selām4

Neŝr: Ammā ne fāǿide ki muśāĥabet-i rūĥ-efzālarında istişmām-ı būy-ı vefā ve
Ǿahd ü mįŝāķlarında istinşāķ-ı hevā-yı śafā yoķ. Cemāl-i ĥālleri [Ş 97a] ħāl-i
śıdķ u śafādan ħālį ve Ǿārıż-ı aķvālleri5 gülgūne-i Ǿözr ü bį-vefāyį ile ĥālį,
Beyt:

ب

اى آن
و زر و دل و א
و ط و א כ دارد
כ

6

Neŝr: Āfitāb-ı Ǿālem-tābdan hercāǿįliķleri rūşen ü ažher ve māh-ı şeb-ārādan
şehrįlikleri eşherdür.
אن כ د א
כ هכ א

RubāǾi:

8

1
2
3
4
5
6
7
8

وزر

ا ار

آ
اא

כ زכ و א دار
و א כ א ی כ אزار

ا
و

7

وא

ا

אن

כ

leŧāfetle P, H, Ş: ŧarāvetle A.
ile cāvidāne A, P, Ş: -H.
rehzen ü dām A, H, Ş: dāne vü dām P.
Bu beyit Azmi’ye aittir. (Bk. Ceyhan, On Altıncı Asır Osmanlı Âlimlerinden Azmî Pîr Mehmed Bey ve Divanı, s. 139.)
aķvālleri A, P, Ş: aĥvālleri H.
“Başım, malım, mülküm, gönlüm, canım o sevgiliye feda olsun ki, sohbet hakkını ve vefa şartını yerine getirir.”
“Bu dünyadaki güzellerin hepsi gönül çalarlar; gam ve dert ipinin düğümünü çözerler. Hepsi Allah’ın
ışıklarının bir aynasıdırlar; ama ne yapayım ki hepsi vefasızlar... ”
Bu beyit P’de yok. “Çaresiz bülbülün, gülden tek beklentisi vefadır; fakat çok talibi olan gül de bülbüle vefa
etmez.”

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: ǾAhdlerinde ser-i vefā tįġ-ı cevrle dü-nįm olup cįm-i cefā baş ķaldurmışdur ve ġār-ı dehrde Ǿankebūt-ı nisyān perdedār olup nesyen mensiyyen vefā
unudulmış, gitmişdür. [A 98b]
MıśrāǾ:

1

ت ا אכ

Neŝr: Sitemkārlıķ sikkesi anlaruñ nāmınadur ve bį-vefālıķ [H 106a] ķurǾası
anlaruñ ŧāliǾinedür. [P 108a] Aĥkām-ı ķānūn-nāme-i mihr ü maĥabbeti köhne
taķvįm gibi muǾaŧŧal ķılmışlar.
Beyt:2

Dil-rubālar sebaķ-ı cevri iderler ezber3
Sebaķ-ı4 mihr ü vefāyı kim okur kim diñler
Der-i ümmįdi ķıldum beste ħūbānuñ vefāsından
Görinür sįnede yir yir ser-i mismārdur dāġum

Neŝr: Ve cerįde-i ħırįde-i cevr ü cefāyı düstūru’l-Ǿamel ķılmışlar.
א

Nažm:
5

א

آ وא
رو א

ر

در
כאر

Neŝr: Dāǿim erāźil-nişįn ü edānį-perest olurlar ve rindān-ı evbāş u ķallāşla
muǾāşereti niǾmet bilürler.
6

א
א

אن כ א ا אر و
ر א وا
ا

כ

Ey serv-i sehį śu gibi alçaġa aķarsın
[Ş 97b]
7
ǾIşķ ehlinüñ üstine niçün nār yaķarsın
8

1
2
3
4
5
6
7
8

כ را כ و אی د ی دارد
ی دارد
א כ
در

“Üzerine örümcek ağı dokunmuş... ”
Beyt P: MıśraǾ A, H, Ş.
Bu mısra H ve Ş’de yok.
Sebaķ-ı A, H, Ş: Varaķ-ı P.
“Ne yazık ki, senin düşüncende vefa geleneği yoktur; ne yazık ki, senin işin bana acı çektirmek, beni rencide etmekten başka bir şey değildir.”
“Gül yüzlüler, yabancılara iyi ve âşıklarına kötü davranırlar; sizin bu davranışınız vallahi de billahi de çok
kötüdür.”
ǾIşķ ehlinüñ üstine niçün nār yaķarsın H, Ş: ǾĀşıķlaruñ üstine niçün yār yaķarsın A, P.
“Gül için vefa yoktur, çünkü senin kokun var; kimseye ömürlük kalmaz, huyu sana benzer.”
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ید
ازو א

1

دار
כ א
آن כ כ ا

Neŝr: Ehl-i dillerden biri ĥikāyet ŧarįķıyla şikāyet idüp dir:
Nažm:

ط

خ כ אن ا
אن ا ط

2

כ א כ و ان
ا אن
آه از د

Neŝr: Meźheblerinde dem-i Ǿuşşāķ heder, belki ķatlarında ķatlleri ġazā-yı ekberdür.
ا

Nažm:
د

א כ و ه
א او دو
دכ

3

و ا
4
ا

א

ر

אر و א د
دل כ
אن
ا
אره כ د

Neŝr: Ne ķıymet-i ĥüsni bilürler ve ne ķadr-i Ǿuşşāķı añlarlar. [H 106b]
[P 108b]
Beyt: [A 99a] Ne derd-i Ǿışķı bilürsin ne miħnet-i hecri
Hey āfet-i dil ü cān ķadr-i ĥüsni bil bārį5
6

אق ا
כ כ

אرا

ای رو אن
אق א

Neŝr: Ne devr içinde ķānūn-ı ķavli semāǾ itmişler ve ne dāǿire-i Ǿahd ü ķarāra7
dest-res bulmışlar.
Beyt:

Elinden iñlemezdi mübtelālar Ǿūd-veş dehrüñ
Güzellerde eger muŧrib gibi ķavl ü ķarār olsa

Neŝr: Eŧvārları nā-hemvār ve harekātları nā-şāyeste ve peymānları śoĥbet
śoñundaki peymāne gibi şikeste...

1
2
3
4
5
6
7

“Bütün goncalarda teselli kokusu vardır; sen ise o gülsün ki sende vefadan eser yoktur.”
“Güzeller iyilere de kötülere de aynı davranırlar; ah ah, şu kafası karışmış güzeller ve gençler yüzünden ne
yapacağım!”
“Âşıklarını öldürmek, memleketteki bütün insanları birbirine katmak onun tavrıydı; sanki bir kıyafet gibi
üstüne dikilmişti.”
“Benim gönlüm ki vefa kaynağıydı; güzeller tarafından bilinmeden kırılıp bırakıldı.”
Bu beyit Bâkî’ye aittir. (Bk. Küçük, age., s. 410.)
“Ey güzel yüzlüler, âşıklarınızın değerini bilin, eğer âşık kişiler olmasa kim size ne yapacak?”
dāǿire-i Ǿahd ü ķarāra A, H, Ş: dāǿire-i ķavl ü ķarāra P.

Enîsü’l-Ârifîn

ش אد
אن כ אن

Beyt:

א כ אכ روا
כ از

1

כ

Neŝr: Ne āyįn-i mihri ve ne resm-i vefāyı bilürler; vefā adın añana cefā ķılurlar
ve cefādan śafā kesb idüp semt-i siteme sālik olurlar. Sįme daħi maĥżā śūret-i
sitemde olduġıçün meyl gösterürler.
ŞiǾr:
[Ş 98a]

Sitemden źevķ2 iderler Ǿāşıķa cevr ü cefādan ĥaž
Dirįġā almamışlar źerrece mihr ü vefādan ĥaž
3

در א כ
א
ده א

وאو
כ א

כ آ
אز כ

Neŝr: Lā-cerem anlar ki śandūķ-ı sįne-i pür-sekįnelerini mühr-i mihr ü vefāyıla
maħtūm ķıldılar, maĥzen-i gencįne-i feyż ü fütūĥ oldılar ve şunlar ki sebįke-i
sadāķatlarını dāru’đ-đarb-ı iħlāśda vefādārlıķ sikkesiyle ārāste itdiler, sikkeyi
mermerde ķazup rāĥat-rūĥ oldılar.
כ

Nažm:

כ כ כ وא
כ
אن ف

4

د

א
د

5

כ

دو
אن زכ ا

دو

[P 109a] [H 107a]
6

אن אر
אن כ ازآن
زد و אدار

Neŝr: Ve ĥüsn-i Ǿahd, ħaślet-i ser-firāzān-ı7 Ǿarśa-i śıdķ u śafā ve śıfat-ı ehl-i
ĥaķįķat [A 99b] u erbāb-ı vefādur. Lākin bir devādur ki, dāru’ş-şifā-yı dünyāda
bulınmaz ve bir gevherdür ki kān-ı kāǿinātda ve ħızāne-i zamānede ele girmez.
Her Ǿahdüñ ki ruħsāresi ĥāl ü ħaŧ-ı vefāyıla pįrāste olur, murġ-dil-i ehl-i dil
anuñ rişte-i dām-ı maĥabbetine pā-beste olur.

1
2
3
4
5
6
7

“Ruhu şad olsun, bizim pirimiz her zaman derdi ki: Sözünü tutmayanlardan uzak durun.”
źevķ A, P, Ş: Ǿāşıķ H.
“Dedim ki bu şefkat ve vefa davranışı bu âlemde azdır; yine de söylüyorum belki olmuştur; ne de olsa bu
âlem değişik bir âlemdir.”
“Öyle birine gönül ver ki, sana vefalı davransın; sana gelen belaların karşısında canını siper etsin.”
“Böylesi bir arkadaş için -ki candan da değerlidir- can dostluğu yapmak gerekmektedir.”
“Can ki bu dünyada ondan daha değerli bir şey yoktur; vefakâr olmadığı için beş kuruş bile etmez.”
ser-efrāzān-ı A, H, Ş: ser-firāzān-ı P.
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و אن
را و א

Nažm:
1

دכ آن

و

Neŝr: Ĥażret-i Ĥaķ ve Feyyāż-ı muŧlaķ buyurur: 2﴾﴿ َٓא َا ُّ َ א ا َّ ۪ َ ٰا َ ُ ٓ ا اَ ْو ُ ا ِא ْ ُ ُ ِد
د
Ve Resūl-i śāĥibü’ş-şerįǾati ve’d-dįn buyurur: 3
Nažm:
ه

4

دم א

Neŝr: Nitekim dimişlerdür: 5אن
Nažm:

دل

ا

ء

ا כ دد כ
ذ
כا

6

از
ا
אن כ
ان ا د

[Ş 98b]
7

ا

ا

אر כ و א ه
כ د כ د ه د از

Ĥikāyet: Ĥażret-i İsmāǾįl Ǿaleyhi selāmü’l-Celįl bir śadįķ-ı śādıķ ve refįķ-ı
muvāfıķla bir mevżiǾ-i maǾhūdda mülāķāta Ǿahd idüp Ǿuhdesine alur ve ا כ اذا
8
א
 و و א و اذا اوĥadįŝ-i şerįfi muķteżāsınca üç gün tevaķķuf eyler. Śadįķ-ı
bįçāre nāgāh bir kār-ı düşvāra giriftār olup [H 107b] çāre-i kārına meşġūl olur.
Üç günden śoñra gelür, Ĥażret-i İsmāǾįl’i [P 109b] anda bulur, dir ki: “Ey
ŝemere-i ħıllet ve ey püser-i peder-i millet!
MıśrāǾ:

9

א

א

אن

و

ای

ل
כ ام ا אس
 ا رOl dem ki ĥużūr-ı şerįfüñden dūrį [A 100a] ve
müfāraķat-i śūrį vāķiǾ olmışdı, bir ġāǿile-i hāǿileye giriftār oldum ki zāviye-i
dār baña hāviye-i nār oldı. Ve dār-ı dünyā11 başuma zindān ve ŧar olup cihān
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

“Sevgi ve merhamet anlaşmasını dostlarınla yapmak ne kadar güzeldir, ama ne fayda ki bu anlaşmanın
tutulması için hiçbir güvence yoktur.”
“Ey iman edenler! Akitleri(n gereğini) yerine getiriniz.” Mâide, 5/1.
“Ahdi olmayanın dini de yoktur.”
“Erdemli insanlar için, verdiğin sözü tutmaktan daha iyi bir hizmet yoktur.”
“Verilen sözde durmak imandandır.”
“Her kim ki verdiği sözden başka bir şey yaparsa, o kişinin gönlü her daim kırılır; çünkü verilen sözler akıl
sahibi melikler katında borçlardır.”
“Sözlerinin arkasında durmayan kişi, göz bebeği bile olsa gözlerden düşer.”
“Cömert kimse söz verdiğinde yapar, cezalandırma konumunda olduğunda ise affeder.”
“Benim başım sana feda olsun ve canım sana kurban olsun.”
“Büyük insanlar katında özür makbuldür.”
dār-ı dünyā A, H, Ş: geyñ-i dünyā P.

Enîsü’l-Ârifîn

gözlerüme teng ü tār oldı. Ne ħāk-i pāyüñe yüz sürmege elüm irdi ve ne Ǿizz-i
ĥużūruña ħaber irsāline bir kimse elüme girdi.”
Ĥażret-i İsmāǾįl Ǿaleyhi’s-selām eyitdi: 1
“ و ا כ ا م د اOl zamāndan berü ki2 senüñle ķavl ü ķarār ve rişte-i Ǿahd ü peyvendi üstüvār idüp ŧururdum, cānum ķudūmuña muntažır ve dįde-i intižār yollara nāžırdur. ا אن
3
ا אن
Revā görmedüm ki ħulf-i vaǾd idem ve bį-vefālar ŧarįķına gidem
ve nekŝ-i Ǿahd ve naķż-ı Ǿahd idüp peymāne-i peymān ü Ǿahdi seng-i ħilāfla
şikest idem.”
Beyt:4

Śınsa peymāne gibi kāse-i ser
Śıma peymānı śādıķ iseñ eger5

Neŝr: Lā-cerem Ĥażret-i Ĥaķ şān-ı şerįfinde [Ş 99a] buyurur: ﴾ ِ ْ َ ْ אن َ ِאد َق ا
َ ﴿ ِا َّ ُ َכ6
yaǾni rāst-ķavl ü dürüst-Ǿahd...
Nažm:7
د

8

د

اכ ون آ
ه
כ אن ی ون آ

از
[ ازH 108a]

Neŝr: Ķaśabāt-ı sebaķuñ ĥāǿizlerine ve kūy-ı gūy-ı tevfįķ u saǾādetüñ fāǿizlerine [P 110a] ħafį vü ħabį degüldür ki, çün vaǾde-i maħlūka vefā ve Ǿahdi įfā
ber-muķteżā-yı sünnet-i seniyye-i ا ة د9 ķarżdur, Ǿuhde-i Ǿahd-i sābıķ-ı Ħālıķ’dan ħurūc farż-ı Ǿayn belki Ǿayn-ı farżdur.
ĶıŧǾa:

כ رد אن
ورا آن כ دن

א

درا

و ه در ذ כ م ض ا
10
ض א ادا آن כ دن

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

“İyi insanın verdiği sözü yerine getirmesi, borçlunun borcunu (zamanında) ödemesinden daha gereklidir.”
(Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Arapça ve Farsça Asıllı Vecizeler Sözlüğü, s. 872.)
ki A, P, H: -Ş.
“Yemini bozmak imanın eksikliğindendir.”
Beyt P, Ş: Nažm A: -H.
Bu beyit Hamdullah Hamdî’ye aittir. (Bk. Onur, age., s. 116.)
“Gerçekten o, sözüne sâdıktı.” Meryem, 19/54.
Nažm A, P, Ş: Beyt H.
“Bir kişi, verdiği sözün üstesinden geliyorsa, bu dünyada hayal edebileceğin her işin üstesinden gelir.”
“Söz verme bir borçtur.” (Bk. Ali Yardım, Şihâbü’l-Ahbâr Tercümesi, Damla Yayınevi, İstanbul 1999, s. 34.)
“Cömert insanın dile getirdiğinden başka bir şey yapması ayıptır; söz verildiği an itibariyle, verdiği söz
onun borcudur ki, onu her durumda ödemesi gerekir.”
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ِ ُ[ ﴿واَو ُ ا ِ ۪ ٓ ي اA 100b]
Neŝr: Ĥażret-i Ĥaķ celle ve Ǿalā buyurur: 1﴾ وف ِ َ ْ ِ ُכ
َْ
ْ َ
ْ
Ĥikāyet: Mülūk-i māżiyeden biri Ǿahd ider ki: “Eger genc-i maķśūdum bį-renc
ĥāśıl olup iksįr-i murāduma bį-taǾab vāsıl olursam, ĥazįnemde olan sįm ü zeri
eger meskūk, eger sebįke mesākįn ü ibn-i sebįle taśadduķ idem ve fuķarā vü
ġurabāya ġuremā-śıfat ķısmet ķılam.” İttifāķ tįr-i duǾāsı hedef-i icābete ķarįn
olup maķżi’l-merām olur. Murād idinür ki vaǾdini incāz ve Ǿuhde-i vefāya āġāz
ide. Buyurur, mevcūdāt-ı ħazįneyi yoķlayup ĥesāb ķılurlar, meblaġ-ı küllį ĥāśıl
olur. Ümerā vü erkān-ı devlet Ǿarśa-i Ǿarża yüz urup dirler: “Ey pādişāh-ı Ǿālem-penāh, fermān-ı ķadr-eŝer2 ber-ser ammā bu daħi muķarrerdür ki, eger
ber-mūcib-i emr-i Ǿālį şöyle ki bu ħazįne dervįş ü bį-nevālara nevāle ola, leşker-i cerrār u cān-şikār bį-berg ü nevā ķalur ve erkān-ı mülk3 ħalel-peźįr olmaķ
[Ş 99b] [H 108b] lāzım gelür ki: [P 110b] 4” כ إ א אل و ر אل ا א אل
Beyt:5
6

د כ א
כ

כ

א

Neŝr: Pādişāh Ǿuķde-i Ǿahd ü įmānı ser-engüşt-i ĥįle ile ĥall ķılmaķ sevdāsına
düşüp ve deryā-yı fikrete müstaġraķ olup ŧāķ-ı gerdūn-niŧāķınuñ ġurfesinde
müteĥayyir oturmış ve engüşt-i ħayreti dehān-ı dehşete vażǾ idüp ŧurmış idi.
Nāgāh bir dįvāne, ne dįvāne maǾnā Ǿāleminüñ Ǿāķıl ü ferzānesi ve ĥaķįķat mülkinüñ şāh-ı yegānesi bir mecźūb-ı Ħudā ķarşudan peydā vü hüveydā olur.
ŞiǾr:
7

ا

ا ان
ىا א

א

Neŝr: Pādişāh dįvāneyi görüp,
MıśrāǾ:

Defter ü dįvāna śıġmaz söz gelür dįvāneden8

Neŝr: diyüp9 dįvāneyi dįvān-ı keyvān-eyvāna iĥżār itdürüp didi ki: “Ħudā-yı
bį-niyāz [A 101a] u kārsāzla Ǿahd itmişümdür, şöyle ki, zimām-ı murād ķabża-i
1
2
3
4
5
6
7
8
9

“Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size vadettiklerimi vereyim.” Bakara, 2/40.
ķadr-eŝer A, P, H: -Ş.
mülk A, P, Ş: devlet H.
“Ülke ancak yöneticilerle, yöneticiler de ancak mal ile ayakta durur.”
Beyt A, H: Nažm Ş: -H.
“Ordu ile dünyadaki tüm mülkler ele geçirilir; bu orduyu düzenlemek için mala, mülke, paraya ihtiyaç
vardır.”
“Delidirler ancak deliliklerinin sırrı, aklı önünde diz çöktüren bir tuhaf kınanmalarıdır.”
Bu mısra A, H ve Ş’de yok.
diyüp P: -A, H, Ş.

Enîsü’l-Ârifîn

taśarrufuma gire ve mįve-i maķśūda elüm ire, ħazāǿin ü defāǿini fuķarā vü ġurebāya1 gerek sevād-ı aǾžam gerek ķurāya ķırā vü fedā idem.
Nažm:

ا
2

כ دم از
د כא ان م

اכ
כ
אی

ا ى اא ا
 اNev-Ǿarūs-ı murād ĥacle-i kümūndan bürūz idüp bu
rūz cilve-ger ü peydā oldı. Lākin vüzerā vü ümerā, ħazāǿini tārāc-ı bād-ı isrāf
ve mūcib yoġ iken mevācib-i Ǿaskeri āmāc-ı tįr-i itlāf itmek kār-ı Ǿuķalā degüldür, [P 111a] diyü [H 109a] rıżā virmezler. Ve Ǿulemā vü fuķaĥā bi-ĥükm-i
4
﴾﴿وا ْ َ א ِ ۪ َ َ َ َ א
َ Ǿasākir-i nuśret-meǿāŝir daħi erbāb-ı istiĥķāķdandur diyüp
ْ
ruħśat göstermezler. Sen ne dirsin?” Divāne eyitdi: “Neźr ü Ǿahd itdügüñ kimesnenüñ Ǿizz-i ĥużūrundan istiĥyā idüp dergāh-ı Ǿālem-penāhına5 [Ş 100a]
bir daħi Ǿarż-ı ĥācet itmek dilerseñ, vaǾdeñe vefā eyle ve illā
א
إذا
6
 א ئĥadįŝin işit ve bildigüñ işi it.”
3

Beyt:

Gerçi kim dįvāneye dirler ķalem yoķ gāh olur
Söz gelür altun ķalemle yazmalu dįvāneden

Neŝr: Dįvānenüñ kelimāt-ı ĥikmet-āmįzi ve süħanhāy-ı āteş-engįzi derūn-ı
dil-i pādişāha sūz ü güdāź virüp ol genc-i firāvānı hemān dervįşlere7 baħş-ı
ķalenderį ķılup meskenet yüzinden beźl-i dervįşān eyledi.8
و
9

رو
ا
10

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ا

אج ا
אب از و אداری

אن روا כ
وאכ ا

כ א כ
כ مز

א
و אداری آ
ردن زכאر آכ
[A 101b]

vü ġurebāya A, P: -H, Ş.
“Allah’a şükürler olsun ki, ondan ne talep ettiysem, istediğim şeye ulaştım.”
“Bize bunu gösteren Allah’a hamdolsun.”
“... memurlar içindir.” Tevbe, 9/60.
dergāh-ı Ǿālem-penāhına P: dergāhına A, H, Ş.
“Utanma duygun yoksa dilediğini yap.” (İbn Mâce, “Zühd”, 17; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 7.)
dervįşlere P: -A, H, Ş.
beźl-i dervįşān eyledi A, H, Ş: miskįnlere beźl eyledi P.
“Eninde sonunda ona muhtaç olacağın için, vefalı davranmaktan geri durma.”
“Padişah olanlar, bir yerlerin hükümdarı olmuş olanlar; vefalı oldukları için büyük ve ihtişam sahibi olmuşlardır.”
“Vefalı davranmak padişahların davranışıdır, geleceği öngörüp onun için tedbir almak bilgeliktendir.”

423

424

TENKİTLİ METİN - Ahlâk-ı Muhsinî Tercümesi

Neŝr: Egerçi 1ك
tehemdür.
MıśrāǾ:

و אء

meŝel-i meşhūr-ı Ǿālem2 ve şāhlar bį-vefālıķla müt-

İllerde meŝeldür bu beglerde vefā olmaz
آ אن א
ن אخ و

Beyt:
3

ز אد אه و א
א
כ

Ve meŝel-i 4 ا وال
אن
ا
bu maķāle şāhid-i ĥāldür. Ve kelimāt-ı
ĥikmet-nikāt-ı ĥükemāda meźkūrdur: “Taķarrüb-i sulŧān [P 111b] [H 109b]
ve cemāl-i ħūbān ve Ǿahd-i śıbyān ve vefā-yı zenān ve seħāvet-i mestān, śafāyı hevā-yı zemistān ĥükmündedür. Hįçbirinüñ beķāsına iǾtiķād ve vücūdına
ġurūr u iǾtimād cāǿiz degüldür.” Fe-emmā ĥüsn-i Ǿahd u incāz-ı vaǾd.
MıśrāǾ:

Ġayra müstaĥsen mülūke farż-ı Ǿayn

Neŝr: Ve ħilāf-ı vaǾde şān-ı şāhān-ı Ǿālį-şāna ažįm şeyndür. Zįrā ki kelām-ı
mülūk -ki mülūk-i kelāmdur, sadr-nişįn-i sįne-i seniyye-i erbāb-ı dil ve şemǾ-i
cemǾ ü nuķl-i her-meclis ü maĥfildür- [Ş 100b] esās-ı Ǿahdi süst-nihād ve bināyı ķarārı bį-bünyād olıcaķ, saŧvet-i sulŧānį vü heybet-i ķahramānį zāǿil olup düşmen ü dōst Ǿahdine iǾtimād itmez ve śaġįr ü kebįr ķavline iǾtiķād ķılmaz olur.
Pend: Hūşeng-i pür-ferheng ferzend-i ercümendine veśāyāsında dimişdür:
“Naķż-ı Ǿahdden iĥtirāz eyle ki seǿāmeti źeylindedür ve ħulf-i vaǾdden ictināb it
ki şeǿāmeti Ǿaķįbindedür.”
5

כ

כ

و אدر כ
כ
ی

د
א

Neŝr: ǾAhd ü mįŝāķ ve Ǿaķd-i ittifāķı gerden-i dile ŧavķ ve miyān-ı cāna niŧāķ-ı
peymān ü įmānı şedd eyle ve bāb-ı vifāķ u müdārātı fetĥ idüp der-i şiķāķ u
muǾādātı sedd eyle.6
א از
7

1
2
3
4
5
6
7

אف دار آ دل כ
כ آ و א از
כ

[A 102a]

“Meliklerde vefa yoktur.”
meşhūr-ı Ǿālem P, H, Ş: meşhūr A.
“Padişahtan vefa beklemek; meyvelerin, selvi dallarını talep etmek gibidir.”
“Sultanın gölgesi çabuk gider.”
“Vefayı söz tutmakla pekiştir, sözünü yerine getirmek için çaba göster.”
sedd eyle P, H, Ş: sedd ide A.
“Gönlünü temiz tut, şüphelerden arındır ki gönül temizliği her şeyden iyidir. Verdiğin sözü de tut; zira ki,
vefalı davranıp sözünü tutmaktan daha iyi bir davranış biçimi yoktur.”

Enîsü’l-Ârifîn

Ĥikāyet: Efrāsiyāb ki bu āsiyāb-ı gerdūnda reǾāyāsı üstüne [H 110a] dönerdi
ve şaǾşaǾa-i tįġ-ı siyāsetle žalām-ı žulm gidüp Ǿālem münevverdi. [P 112a] Ve
śubĥ u şām āsāǿiş1 ü ārām itmeyüp umūr-ı memleketde cidd-i bį-ĥadd ve saǾy-i
belįġ ve defǾ-i ĥayf u dirįġda himem-i hümā-hümālini mebźūl ü bį-dirįġ iderdi. Nüdemā-yı meclisi eyitdiler:
כ از ز א
ا
2
ا
و ه دو از
Neŝr: “Ey şāh-ı raǾiyyet-perver ve ey sulŧān-ı Ǿadālet-güster, bu ne ġavġā ve
derd-i serdür? Dāǿimā raǾiyyet ġamın yirsin ve ķażāyıla birinüñ burnı ķanasa,
sen ĥūn-ı dil nūş idersin?”
ری
3
ی

אﺮه
א א ر
ر و א ه داد כ
ا

Neŝr: Ammā ki,
ǾĀlemüñ źevķ u śafāsın bir gedā sürer hemįn [Ş 101a]
Pādişāh-ı dehr olan ancaķ ķurı ġavġā çeker
Neŝr: didükleri şimdi bildük ki gerçekmiş. ǾAyş ü Ǿişret bilmezsin ve yatmaz
uyumaz, źevķ u śoĥbet ķılmazsın,
ش
4

و د ان
א دو אره

روز و אر و
כ شכ
א

Neŝr: ķıśśasından ĥiśśe almazsın.
Beyt:
5

ا

و ر ی ز אد א
א ز

אכ ا
ا
د

Neŝr: Minnet Ħudā’ya ki reǾāyā sāye-i saǾādetüñde fāriġu’l-bāl ve müreffehü’l-ĥāl ve memleket emn ü emān üzre Ǿālem āsūde vü muntažamu’l-aĥvāl
gürgle mįş iħvān ve gürbe ile mūş yārān... Niçe bir bįhūde-renc? Gāh bāzį-i
nerd ü şaŧranc, gāh ġonce-leblerle gül-geşt-i gülzār, gāh āhū-yı vaĥşįlerle seyr-i
śaĥrā vü şikār eyle. [H 110b]
1
2
3
4
5

āsāǿiş P, H, Ş: ārāǿiş A.
“Ey (padişahım) mülkün yüzü senden (dolayı) güzel; devletin sesi senin sayende güçlü...”
“Ey padişah, çaresiz halkın gamını yiyorsun (çekiyorsun); adaletin yolu budur.”
“Nevruz, ilkbahar, şarap ve güzel yüzlü sevgililer; ey Babür, eğlenmeye çalış, zamanı kaçırma ki bu hayat
ikinci defa yaşanmaz.”
“Ey padişah, dilencilik ve dervişlik padişahlıktan iyidir, bir dakika iç huzuru yaşamak dünyadaki her şeyden
daha iyi.”
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Beyt:
1

و אی و

ی אه رو

א

اغ دل ز א
ازآن כ

[P 112b] [A 102b]

Ve gāh aśĥāb-ı fażl ile muǾāşere ve gāh şuǾarā-yı žarāfet-şiǾārla müşāǾare ķıl ki
2
ى א ا
 ا اBaǾż-ı Ǿārifįn dimişdür:
Beyt:

ǾĀrif iseñ yerine ħarc idegör
ǾÖmr naķdini gitmeden kiseye

Neŝr: Rind-i Ǿālem oldur ki, müdām cām-ı sürūr-encāmla şād-kām olup bu
gerdiş-i bį-dāddan dād u intiķām ala.
Beyt:
3

ان
ان

אد و

אدی

כ دان א
ا
כ

Neŝr: Fırśatı ġanįmet ve ruħśatı niǾmet bil ki: 4אب
Beyt:
5

כ א د
כ دار
دا א از א
د

ا
ّ

ا

Neŝr: Efrasiyāb eyitdi: “Ħilāf-ı vaǾde [Ş 101b] rāh-ı nā-śavāba güźer ve şecere-i
ħilāf-ı bį-berdür. Zįrā pādişāhį nefsinde bir vāǾdedür.6 Źimmet-i himmet-i velį
Ǿahde vācibdür ki, vaǾdeye7 vefā idüp beriyyü’s-sāĥa vü rāĥat ola. Şehlerden8
vefā oldur ki, Ǿahdinde āŝār-ı žulm münderis ü müntefį ve cūybār-ı Ǿadliyle
nāǿire-i fitne vü fesād munŧafį ola. Her melik ki bu ŧarįķa sālik olmaz, ħulf-i
vaǾd itmiş ve semt-i ħilāfa ve ħilāf-ı semte gitmiş olur.”
MıśrāǾ:

9

ودא

د

ف و ه א زا

Ĥikāyet: Bir şehriyār-ı Ǿādil bir ĥakįm-i Ǿāķıldan suǿāl itdi ki: “Aħlāķ-ı ĥamįde
vü evśāf-ı pesendįdeden ķanķı śıfat10 Ǿazįz ü mühim ve bizüm ĥālimüze münāsib [H 111a] ü mülāǿimdür?” Ĥakįm [P 113a] cevap virüp11 eyitdi: “VaǾdeye
vefā ki mülūke beġāyet lāzımdur.”
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

“Bir dakika huzur ve mutlulukla bir ay yüzlüye bakmak, bir ömür padişahlıktan daha iyidir.”
“Vakitler yakutlarla satın alınamaz.”
“Sevinç ve neşe ile şarabı dağıt ki, bu hayata o kadar da güven olmaz.”
“Fırsat bulut gibi geçer.”
“Fırsatı kaçırma, anını yaşa ki bu âlem bir anlıktır; bilgenin yanına gidip bir dakika oturmak âlim olmaktan
iyidir.”
pādişāhį nefsinde bir vāǾdedür A, P, H: pādişāhį naśśında bir Ǿadūdur Ş
vaǾdeye A, P, H: vaǾde Ş.
Şehlerden P, H, Ş: Şāhlardan A.
“Din ehlinden sözünü tutmamak beklenmez.”
śıfat A, Ş: -P, H.
cevap virüp P: -A, H, Ş.

Enîsü’l-Ârifîn

כ כ د ا
وא

Beyt:
1

وא

[A 103a]

Neŝr: Ŧarįķ-ı vefādārįden dūr ve śoĥbet-i ehl-i śıdķ u śafādan mehcūr olma
ki sebeb-i beķā-yı nižām-ı Ǿālem ve medār-ı salŧanat u leşker ü ĥaşemdür. Ve
ĥükemā-yı sābıku’l-Ǿahd dimişlerdür.
MıśrāǾ:

ا

2

قو
4

ا

א

כ
אر ان א
כ و אدار א כ

3

א

א

وא

اכ כ
اوכ כ ا

دا

Ĥikāyet: Ĥākim-i Nįşābūr Muĥammed Ŧāhir Ǿahdinde YaǾķūb-ı Leyŝ -ki
merd-i şįr-dilįrdi- žāhir olup ĥiśār-ı Nįşābūr’ı muĥāśara ider. Erkān-ı devlet-i
Muĥammed Ŧāhir, YaǾķūb’a müžāhir olup maħfį Ǿubūdiyyet-nāmeler irsāl
idüp Ǿarż-i iħlāś ü yārį ve ižhār-ı bendegį vü hevādārį ķılurlar. Çünki [Ş 102a]
YaǾķūb zimām-ı tevsen-i eyyāmı ķabżā-yı murādına alup ve hümā-yı devlet
farķ-ı ferķad-sāyine sāye śalup Nįşābūr’a ĥākim olur, reǾāyā vü berāyāyı żabŧ-ı
eyāletine getürmege Ǿāzim olur.
ای
אی

Beyt:5

6

ر
ا
ن رود د כ آ

כ

Neŝr: Erkān-ı7 Muĥammed Tāhir’den, İbrāhįm ĥācibi ki ne nāme irsāl itmiş ve
ne ķāsid göndermege ķaśd ķılmış idi. YaǾķūb ĥāciblerine [P 113b] iĥżār itdürüp suǿāl eyler ki: “Vechi nedür ki benüm [H 111b] ribķa-i iŧāǾatümi raķabeñe
alup ser-fürū itmeyesin ve emŝālüñ miŝāli Ǿarż-ı Ǿubudiyyet idüp bir miŝāl-i
müşǾirü’l-imtiŝāl irsāl ķılmayasın?” İbrāhįm ĥācib ĥicābı refǾ idüp eyitdi:
Beyt:

אد
אد

8

1
2
3
4
5
6
7
8

כאن
ان

وا כ ی כ در
א כ ن و כאن

“Vefasızlık yapma ki insan için, vefasızlıktan daha büyük bir ayıp yoktur.”
“Verdiği söze aykırı hareket edenin ahdi eksiktir.”
“Bu dünyada sevgili, yar çok bulunur; ama hiçbiri vefalı değildir.”
“O kişi ki sadakat ve dürüstlükle davranır; onun eteğine yapış, sohbetini kaçırma ki vefalı kişi odur.”
Beyt A, Ş: Nažm P: -H.
“Bu dünyanın da kuralı budur; biri gidince başkası yerine gelir.”
Erkān-ı P, H, Ş: Erkān-ı devlet-i A.
“Ey padişah, bütün gökler senin deyneğinin altında (senin iradenin altında) olsun; yerler ve gökler senin
alanın ve meydanın olsun.”
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Neŝr: “Sen bir pādişāh-ı saǾādet-serįr, ben gedā-yı kemįn ü ĥaķįr,
MıśrāǾ:

1

אه כ כ

و

هכ

[A 103b]

Neŝr: benüm senüñle ne münāsebetüm var ve sāĥa-i devlet-i semā-misāĥaña2
nāme irsāline ne liyāķatüm var?
Beyt:

Üstüħˇānum seg-i3 kūyuña yiter nāme-i Ǿarż
Kiciden Ǿādet ise uluya varmaķ4 kāġıd5

Neŝr: Āsitānuñda sābıķa-i ħiźmetüm yoķ ki tecdįd-i merāsim-i Ǿubudiyyet ķılam6 ve Muĥammed Ŧāhir’den şikāyetüm daħi yoķ ki ižhār-ı tažallüm ķılam7
ve bunı daħi mürüvvet görmedüm ki perverde-i ħˇān-ı ǾinǾām8 iken,
Beyt:

Bize bunca keremler itmiş iken
Etimüz etmek9 ile bitmiş iken

Neŝr: bünyād-ı ĥuķūķı tįşe-i Ǿuķūķla zįr ü zeber idem ve ħırmen-i Ǿahd ü vefā
vü vifāķı şerer-i şerr ü nifāķla berbād u hebā ķılam... ”
Nažm: [Ş 102b]
10

و א دارم
از
ز
ا ن

آ כ
אز

ور

Neŝr: YaǾķūb-ı Leyŝ eyitdi: “Bunuñ nāśiye-i ĥālinde raķam-ı mihr ü vefā
nümāyān ve çehre-i aķvālinde eŝer-i şems-i saǾādet tābān ancaķ... ”
MıśrāǾ:

אد و א داران

11

آ

Neŝr: BaǾdezān nažar-ı kįmyā-eŝer-i şāhį [P 114a] ve ĥüsn-i tertįb-i pādişāhįye
muķārin olup aķrānı mābeyninde ser-efrāz12 ve ebnā-yı cinsinden mümtāz oldı. [H 112a] Ve ol erbāb-ı şeķā vü şiķāķ ve aśĥāb-ı fitne vü nifāķı -ki ruħsāre-i
mürüvveti nāħun-ı cefā ile ħırāş ve ĥurūf-ı fütüvveti śaĥįfe-i ĥaķįķatden tįġ-ı
ġadrle terāş itmişlerdi- meydān-ı siyāsete getürüp sįnelerini tįr-i belāya hedef
ve kendülerini şemşįr-i ecele Ǿalef idüp cümlesin telef itdi.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

“Ben küçük, alçak kulum ve sen gökyüzünde yeri olan padişahsın.”
semā-misāĥaña P, H, Ş: misāĥaña A.
seg-i H, Ş: ser-i A, P.
varmaķ P, H, Ş: yazmaķ A.
Bu beyit Necatî Bey’e aittir. (Bk. Tarlan, Necatî Beg Divanı, s. 170.)
ķılam P: idem A, H, Ş.
ižhār-ı tažallüm ķılam A, H, Ş: ižhār eyleyem P.
ǾinǾām P, H, Ş: iĥsān A.
etmek P, H, Ş: ekmek A.
“Ben ne olursa olsun vefa yolundan çıkmam; vücudumun her parçasını birbirinden ayırsalar bile...”
“Aferin olsun vefalı insanlara.”
ser-efrāz A, H, Ş: ser-firāz P.

Enîsü’l-Ârifîn

از و ا
و כ

ĶıŧǾa:

1

א
وא

כ

כ دی
א اכ
כ رد ز خ

כ
כ כ

ای ر

ز

[A 104a]

Bāb-ı Bįst ü Pencüm: Der-Śadāķat
Śadāķat, źirve-i Ǿulyā-yı maĥabbet ve maĥabbet, sebeb-i istikmāl-i śadāķatdur. Lākin śadįķ-ı ĥaķįķį ġāyet eķall-i ķalįl ve iksįr-i aǾžam ve ĥacer-i mükerremden Ǿazįz ü celįldür. 2אط ا ق
ا قوا
 اmeŝeline śadūķ-ı
maśdūķ düşmişdür.
אء
ا אء

3

4

ت ا دة وا
و ا ق وا

و و א כ در אن د א
ق و א כ در אن د א
و روز

אا م
و آن د א

5

از ا ز אن
כ اא

ا ا אن א
ق
ق ز אن
6

وق

ا

آن
وآن

אا
ز אن
وכ ر
وכ

[P 114b] [Ş 103a]
دة
7

1
2

3
4
5
6
7

ا אس
א
אכ ا אس

“Nankör insandan ümidini kes, vefasız insana da bağlanma. Bu âlemde sözünü yerine getirip bu özelliğinle
ön plana çıktıysan şunu bil ki, senin büyüklük bayrağın, gökyüzünün çarkından bile geçecektir.”
“Kartal yumurtasından daha değerli ve ismi Ayyuk yıldızına asılıdır.” Der-kenār: Beyż cemǾi beyże ve enūķ
ķartal ķuşı insāndan baǾįd olan yerlerde yumurdaladuġıçun vuśūli vü ĥuśūli Ǿasįr olan mevādda meŝel-i đarb
olınmuşdur. Ş.
“Sevgi ve kardeşlik değişti; doğruluk azaldı, ümit kesildi.”
“O aramızdaki şefkat ve vefadan eser kalmadı, o cihandaki sadakat ve dürüstlükten eser kalmadı.”
“Bu devirdeki insanlardan gece gündüz ümidimi kestiğim için; insanlara olan eğilimim, sohbet ve arkadaşlık etme isteğimden hiçbir şey kalmadı.”
“Allah bu devri bağışlasın; zira bu devir hak-hukuk değil sıkıntı zorluk zamanıdır. Bu zamandaki hiçbir
arkadaş uygun değil ve hiçbir dost dürüst değildir.”
“Sevgi bırakan insanlarla yoldaş ol; insanların çoğu sevgi bağı olmayan topluluktur.”
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[H 112b]
1

Neŝr: Nitekim dimişlerdür: 2

אف و
אء و إ ان ا
اززر א

دو

İmām Ġazzālį Ǿaleyhi rahmetü’l-kebįri’l-MüteǾālį buyurur: 3 اכ
ا
ون
و
وا
نز و א ن ا
 ة و4ن
ان א
ن ون ا
ا אء وا אن و
ن و ا ون
نو
ن א ن
ذ אب
אب و א
ر אن א
ان و
اכ
5
[ و א ونA 104b]

وا ر
ا אس א
وا כ
وا אن

Ve śadįķa herkes Ǿalā külli ĥāl gerek naǾmāǿ vü serrā ve gerek beǿsā vü đarrāda
muĥtācdur. Ammā yevm-i nuǾmda iĥtiyāc muśaĥabet-i dil-güşāsından ve liķāyı rūĥ-efzāsından iltiźāź idüp muvāneset ü muvāsāt içündür. Nitekim vaĥşet-i
vaĥdetden baǾż-ı erbāb-ı dil dil-gįr olup şikāyet eylemiş ve dimiş:
Beyt:

Hemdemüm sāyem durur aĥşām olıcaķ ol daħi
Oķımazsam mūm ile ey māh gelmez yanuma6

Neŝr: Ve ĥāl-i şiddetde ġam-güsār olup imdād u muǾāvenet ve muǾānāt u
muķāsāt içündür ki, 7 כ ا دة و אء אل ا ة دون ا אءCevher-i śadāķat-ı
śādıķa -ki miǾyār-ı iǾtibārda tamāmü’l-Ǿıyār ola- [P 115a] nevādir-i cevāhir-i
zevāhir-i nefāǿis-i dehrdendür. [Ş 103b] [H 113a]
Nažm:

1
2
3
4
5

6
7

Yüri Ǿālemde isterseñ eger emn ü emān ŧoġrı
Helāk itmezdi kimse yüriyeydi ger yılan ŧoġrı

“Onlardan kimisi ‘kaf’sız ‘sıddîk’tir, bu ‘sadi’ olur; pas, küftür. Kimisi fa’sız ‘maruf’dur, yani ‘urf’ huysuzdur. Kimisi de ‘elif’siz ‘ihvan’dır, yani ‘hain’dir.”
“Gerçek ve samimi dost, halis altından daha değerlidir.”
Der-kenār: אف
 ا: אم
 ا اP.
Der-kenār:
وا
ن ا א و ا
Ş. “Alışveriş bozulur diye gündüz uyumuyorlar. Halbuki bu
durum tereddüde ve yokluğa sebep olur.”
Der-kenār:  א ون و راك א نYaǾni arduñdan taǾn u taǾyįb ŧarįķıyla bir yerine göz işāretin iderler ve ن
ر ا ن
, YaǾni ĥasedlerinden śadįķlarınuñ meśāǿib ü nevāǿibine müteraķķıb u muntažır olurlar.
Ş. “İnsanların çoğunun sohbetinden sakın. Zira onlar zorluğu gidermezler, küçük bir hatayı affetmezler;
büyüğü ve küçüğü hesaba çekerler, azı ve çoğu kıskanırlar. Adalet isterler, adaleti uygulamazlar; yanlışı ve
unutmayı görmezler, fitne ve iftira ile kardeşliği bozarlar. Bunlarla arkadaşlık yapmak hüsrandır, bunlardan
uzak durmak başarıdır. Onların dışı gözüken bir elbisedir, içleri ise hain bir kurttur, zan ile keserler birbirlerine kaş göz işareti yaparlar.”
Bu beyit Zâtî’ye aittir. (Bk. Mehmed Çavuşoğlu-M. Ali Tanyeri, Zatî Divan (Edisyon Kritik ve Transkripsiyon) Gazeller Kısmı, III. Cild, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1987, s. 163.)
“Sevgi ve kardeşliğin ölçütü huzurlu rahat zamanlar değil, zor vakitlerdir.”

Enîsü’l-Ârifîn

Mürūr-ı devr anuñ üstine hergiz yar yıķmazdı
Yürise yüzi śuyıyla eger āb-ı revān ŧoġrı1
Neŝr: Ĥükemādan baǾż-ı erbāb-ı tecārib dimişlerdür: “Bir şaħśı ki śadāķat içün
iħtiyār itmek dilersen, evvel aĥvālini istiħbār eyle ki, gāh olur śadįķ-ı śādıķ žann
itdügüñ kimseden śūret-i śadāķatde śad āfet görürsin.”
Beyt:

Güldügine gülüñ aldanma śaķın2 ey bülbül
Sen anı dōst śanursın o güler düşmendür

Neŝr: Eger Ǿahd-i śıbāda peder ü māderine cerįme-i Ǿuķūķla mevsūm olduysa, cerįde-i śadāķatden ħāricdür, iǾtimād itmemek gerek; zįrā bir kimesne ki,
binā-yı ĥuķūķ-ı peder ü māderi teber-i Ǿuķūķ ile zįr ü zeber ider, ol ġayra ne
ķadar ħayr ider? BaǾdehū aĥbābla keyfiyyet-i muǾāşeretinden [A 105a] istifsār
eyle; baǾdehū veliyy-i niǾmet ile şükrān ve küfrān-ı niǾmetden istiħyār eyle. Eger
śıfat-ı küfrānla mevśūf ise, kāfir manķırıyla ķızıl manķır degmez. Zįrā evśāf-ı
eşķıyāda küfrān-ı niǾmetden meźmūm ħaślet yoķdur ve śıfāŧ-ı süǾedādan hįç
şükr-i niǾmetden memdūĥ fażįlet yoķ3 ve çün bu śıfāt-ı meźkūrenüñ cemįǾinde
pūte-i imtiĥāndan [P 115b] kāmilü’l-Ǿıyār çıķa, śadįķ-ı kāmil ü şaķįķ-ı şefįķ-ı
fāżıl bilüp cevher-i maĥabbetini naķd-i cān ile künc-i gencįne-i dilde maħzūn
eylemek gerek ki,
MıśrāǾ:

4

ا כא

א

إ

Neŝr: Ve baǾż-ı Ǿurefā [H 113b] meŝel mevridinde įrād eylemişlerdür ki, انى
5
א
نو
Lākin bu maķūle cevher eǾazzu mine’l-kibrįti’l-aĥmer ġāyet eķall ü kemterdür.
ŞiǾr:

و כאف ا כ אء א
אد ا
א
כا
ان ع

6

[Ş 104a]
ŞiǾr:

1
2
3
4
5
6

و

ا

א ا אس
א ا אا

Bu iki beyit Zâtî’ye aittir (Bk. Çavuşoğlu-Tanyeri, age., s. 503).
gülüñ aldanma śaķın H, Ş: śaķın aldanma gülüñ P: gülüñ śaķın aldanma A.
fażįlet yoķ P, H, Ş: ħaślet yoķdur A.
“Ancak olgun arkadaşla iftihar edilir.”
“İyi bir arkadaşı olanın üzülmesine şaşırırım.”
“Sıddîk (kelimesinin ilk harfi) sad ile kimyâ (kelimesinin ilk harfi) kef bir arada bulunmaz. Nefsinden
tama‘ı (aç gözlülüğü, hırsı) at.”
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1

ت د
ا א

כ ان
אن ا

Neŝr: Ve eger böyle dōst dest2 virürse evlā oldur ki bize münĥaśır ola.
MıśrāǾ:

3

כ د اری

هכ

כ אر

Neŝr: Zįrā iķāmet-i merāsim-i ĥuķūķ-ı eşħāś-ı müteǾaddide müteǾassir, belki müteǾaźźirdür. Zįrā iħtilāf-ı ŧebāyiǾ u emzice ĥasebiyle gāh olur birinüñ sebeb-i inbisāŧ u feraĥı birinüñ bāǾiŝ-i inķıbāż u teraĥı olur ve çün Ǿadāvet aġleb-i
evķātda baǾde’l-iħtilāŧ olur; zįrā hįçbir vechile maǾrifet sebķat itmeyüp aĥvāline
vuķūf ĥāśıl olmayıcaķ, Ǿadāvet müstebǾad olur. Lā-cerem ŧarįķ-ı iħtilāŧda şarŧ-ı
iĥtiyāŧı merǾį ŧutup derūn u bįrūnuna dōstunı vāķıf eylemek gerek.
ŞiǾr:

ة
ة

4

כا
ر وك ة و ا ر
כאن ا ف א
ا
אا

ا

[A 105b]
אد
אب

5

اب

6

כ
ا

כ ن

وك

אن ا اء اכ א اه
[ כ ن ا אم أو اH 114a]

Neŝr: Ve cāhil ü nādānla -ki medĥi źemden ve ġaŝŝi semįnden farķ itmeye-nitekim baǾż-ı žurefā dimişlerdür:
MıśrāǾ:

Cāhilüñ midhati meźemmet olur- [P 116a]

Neŝr: dōstį vü maĥabbet bünyādını ve śadāķat ü Ǿāŧıfet ŧarĥını7 bıraķmaya ki,
düşmen-i dānā beher-ĥāl dōst-ı nādāndan evlādur.
Nažm:
8

1
2
3
4
5
6
7
8

אن د
כ אدان د

دا א כ
د
ازآن دو

“İnsanlara vefalı dostu sordum, bana dediler ki, şu yolu tut git: Başardığında sevgi yolunu tut, dünyada hür
insan azdır.” Bu şiir P’de yok.
dest P, H: dest-i res A, Ş.
“Bir kere gönül vermeyle yetin; zira ki bir gönlün var, fazlası yok.”
“Düşmanından bir kere sakın, dostundan bin kere; dostun değişip düşmanlıkla meşhur olması yaygındır.”
“Senin arkadaşlarından düşmanın olan senden faydalanandır, bu yüzden çok arkadaşlıktan sakın.”
“Genellikle gördüğün üzre hastalık, dert yemek ve içmekten gelir.” Son iki beyit P’de yok.
ŧarĥını A, P, H: ŧarįķini Ş.
“Akıllı ve bilge düşman ki seni düşünüp gamını yer, bilgisiz ve cahil dosttan daha iyidir.”

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: Ve emŝāl-i ǾArab’da vārid olmışdur: 1 א
[ و אŞ 104b]
Lā-cerem erāźille iħtilāŧ ü muśādefet ve muśāĥabet ü muśādaķat2 hemān bunı
müntic olur ki, seri Ǿarża-i telef ve sįnesi ħadeng-i belāya hedef ola.
Nažm:
3

ا אن د כ
از درون א از ون

Ĥikāyet: Ķadįmü’z-zamānda bir bāġbān var idi. Sermāye-i Ǿömrini Ǿimāret-i
bāġ u būstāna śarf eylemiş4 ve bıđāǾat-i ķudretini źirāǾat-i gül ü gülistāna beźl
itmiş idi. ǾÖmri ĥāśılı5 bir būstān-ı firdevs-mümāŝili vardı ki nüzhet-i eşcārı
dįde-i bāġ-ı İrem’e ħāk-i ĥasret bıraķmışdı ve leŧāfet-i ezhārı sįne-i bāġ-ı Ħavernaķ’a dāġ-ı ġayret yaķmışdı. Bāġbān ol būstānda leyl ü nehār ŧururdı ve tek
ü tenhā rūzgār geçirürdi. Bir gün kürbet-i ġurbetden dil-teng oldı ve vaĥşet ü
ĥiddetden göñlüne dehşet yol buldı.
MıśrāǾ: 6د

אر

[ כ وH 114b]

Neŝr: El-ķıśśa tenhālık ġamından dil-ħaste vü ħāŧır-şikeste, cānib-i deşte geşte
çıķdı. Bir kūh dāmenini [A 106a] ŧutup giderken ve teferrüc iderken,7 nāgāh8
ķażā-yı İlāhį ile [P 116b] feżādan, yaǾni9 giñ yaķadan bir ħırs-ı sürħ-çeşm ü
zişt-sįret ü ķabįĥ-śūret žāhir olur, yaǾni kemer dönerek debdebe ile bir dübb-i
ekber debelenürek gelür. Çün gelüp bāġbāna ķarįb oldı, bāġbān-ı derdmend
nāçār ižhār-ı taǾalluķ u temelluķ10 gösterdi. Ħırs-ı pür-ĥırś bu temellüķ-ı śūrįyi
görüp taǾalluķ-ı ĥaķįķi añlayup bāġbāna dest-i şefķatle yapışup münfekk olmadı ve Ǿaķabince ol bāġ-ı behişt-āsāya dübb bile gelüp küp düşdi. Bāġbān daħi
ber-mūcib-i [Ş 105a] 11و כאن כא ا
 أכ ا اeŝmār-ı gūn-ā-gūn ile tekrįm ü
12
teşrįf eyledi. Meŝel-i meşhūrdur:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

“Akıllı düşman, cahil dosttan daha iyidir.” (Bk. Ceyhan, Türk Edebiyatı’nda Hz. Ali Vecizeleri, s. 501.)
muśādaķat H, Ş: mürāfaǾat P: -A.
“Aptalların konuşması boş bir kazana benzer; işten boş, dıştan ise kalabalık ve doludur.”
śarf eylemiş P, H, Ş: śarf itmiş A.
ǾÖmri ĥāśılı P, H, Ş: -A.
“Gül var, menekşe var; ama ne fayda ki sevgili yok.”
teferrüc iderken A, P: teferrüc idüp gezerken H, Ş.
nāgāh A, H, Ş: nāgehān P.
yaǾni P: -A, H, Ş.
ižhār-ı taǾalluķ u temelluķ A, H, Ş: taǾalluķ ižhār idüp temelluķ P.
“Kâfir de olsa misafire ikram edin.”
Meŝel-i meşhūrdur H, Ş: -A, P.
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MısraǾ:1

سا

2

ب روزى

ه

Neŝr: Ol vāsıŧa ile rābıŧa-i Ǿalāķa-i maĥabbet müǿekked ve zemįn-i dil ü cānında
bįħ-i nihāl-i meveddet berūmend oldı. Ve hergāh3 ki bāġbāna fütūr ŧārį olup
bir dıraħt sāyesinde pister-i istirāĥatde ĥużūr itse ħırs ġāyet-i şefķat ve nihāyet-i
hevādārlıġından başı ucunda oturup meges-rānlıķ iderdi.
MıśrāǾ:

4

آن

א

כ כ

ا

כ

Neŝr: Bir gün Ǿādet-i maǾhūdı5 üzre 6  ا م أخ ا تħˇāba vardı. Dübb daħi meges-rānlıġa iştiġāl idüp her çend [H 115a] ki ŧard u źebb-i źübāb iderdi, bu
ismüñ meǿħaź-ı iştiķāķı mūcibince -ki źebb ü āb lafžįdür- derĥāl7 yine muǾāvedet
iderdi8 ve bir ŧarafdan ki menǾ ü defǾ itse bir cānibden9 daħi ķudūm ü hücūm
iderlerdi. Āħirü’l-emr dübbden iħtiyār gidüp bir seng-i [P 117a] sengįni ķatl-i
meges ķaśdına ķaldurup bāġbān-ı miskįnüñ başına urdı. Nehįb-i sengden siñeklere āsįb yetişmedi, ammā ser-i bāġbān perįşān olup señek gibi pāre pāre oldı.
Ve çün bir śadįķ-ı śıddįķ [A 106b] peydā ola, riǾāyet-i ĥuķūķunı vācib bilüp
mühimmātına ķıyām göstere ve ĥįn-i mülāķātda temelluķ idüp ižhār-ı beşāşet
ve įŝār-ı ŝenā vü maĥmidet ide ve ħulūś-ı żamįr ve maĥabbet-i bāŧınla iktifā
itmeye. Zįrā ıŧŧılāǾ-ı maŧviyyāt-ı ķulūb maħśūś-ı ǾAllāmu’l-ġuyūb’dur ve ŧarįķ-ı
mürüvvet ü fütüvvetden dūr u mehcūrdur ki, meǾāyib-i ĥaķįre ve taķśįrāt-ı
cüzǿiyyeye iǾtibār idüp kişi dōstundan iǾrāż eyleye, [Ş 105b] belki lāzım u vācibdür ki iġmāż eyleye.
ŞiǾr:

Gerekmez diķķat itmek bį-żarūret
Ķopar iġmāżdan çoķ dürlü śūret

Neŝr: Zįrā efrād-ı nevǾ-i beşer ħaŧā vü şūr u şerden ħālį degüldür.
MıśrāǾ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Yārsız ķalur cihānda Ǿaybsız yār isteyen10

Bu mısra A ve P’de yok.
“Güzel meyveler ayıya nasip olur.”
gāh A, P, Ş: bār H.
“Sinek bile istemiyorum ki, o dudağa gölge yapmasın.”
maǾhūdı P, H, Ş: maǾhūdesi A.
“Uyku ölümün kardeşidir.” (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, s. 438.)
Derĥāl P, H, Ş: -A.
iderdi A, H, Ş: eylerdi P.
cānibden A, P: ŧarafdan H, Ş.
Bu mısra Ahmed Paşa Divanı’nda ve Muhibbî Divanı’nda yer almaktadır. (Bk. Tarlan, Ahmed Paşa Divanı,
s. 227; Coşkun Ak, Muhibbî Dîvânı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1987, s. 608.)

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: Herkes ki bu vežāǿife muvāžıb olur,1 Ǿalāķa-i maĥabbet muĥkem ve ħāliś
olup cevānib ü ecānib anuñ cānibine münceźib olur ve bu muķaddemeye daħi
[H 115b] vuķūf lāzımdur ki, śadįķı bere inĥiśāruñ evleviyyeti edāǿ-i merāsim-i vežāǿif-i ħıdemāt-ı maĥabbetde ķāśır olanlara göredür. Zįrā şeref-i ikŝār-ı
iħvānda niçe naśś-ı şerįf-i vācibü’l-iźǾān vārid olmışdur.
Cümleden biri ol Faħr-i Cihān buyurur: [P 117b] ان אن ر כ
أכ وا ا
ما א
ا ا
ان ب ه
כ
Ve Ĥażret-i ǾAlį kerrema’llāhu
vechehū teǾalā3 buyurur: “Bir kimesnenüñ śadįķ-ı ĥamįmi olsa Ǿaźāb-ı elįmden
ħalāś olur.” Buña bürhān-ı celį vü naśś-ı ķāŧıǾ vü ĥüccet-i sāŧıǾ ķavl-i Ĥażret-i
Ĥaķ celle celāluhūdur ki, ehl-i nārdan ħaber virür ve buyurur: َ ۪ ِ ﴿ َ َ א َ َא ِ ْ َ א
4 ٍ ۪
﴾ َ ٍ ۪ َ َ  َوVe Ĥażret-i ǾAlį rađiya’llāhu Ǿanh5 buyurur: “AǾcez-i insān,
iktisāb-ı iħvāndan Ǿāciz olandur ve andan daħi aǾcezi ĥāżır śadįķ-ı śāĥib-ħıllet
ü uħuvveti ihmāl ü imhālle elden çıķarup [A 107a] żāyiǾ idendür.” Ĥükemā
dimişler: 6אل
כ
ا
2

Bir refįķ-ı şefįķ İbn MuķaffaǾa7 eyitdi: “Śadįķıma Ǿalāķam birāderümden
ziyādedür.” İbn MuķaffaǾ taśdįķ itdi ve eyitdi: “Zįrā śadįķ rūĥuñ nasįbidür ve
aħ cismüñ nasįbidür.” BaǾż-ı AǾrābį dimişdür:
ا
اث
ا
ا دة
8
ا
و
ا
[ و אŞ 106a]
Ve vežāǿif-i śadāķatden biri oldur ki dōstunı rātib-i niǾam u merātib ve
me’kūl ü meşāribde müşterek ķılup şāǿibe-i şübhe-i minnetden9 Ǿārį vü berį
ķıla ve ķażā-yı āsumānį vü belā-yı nāgehānį ile [H 116a] bir dōstı bir muśįbete
giriftār olsa, cān u başla üstine mānend-i kebūter dönüp hevādār ola.
ŞiǾr:

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

ǾArśa-i Ǿışķda gör Ĥażret-i Mevlānāyı
Ŧurmayup daħi döner üstine yoldaşları10

muvāžıb olur A, P, Ş: muvāžebet ider H.
“Kardeşlerinizi çoğaltın; zira Rabb’iniz Hayy’dır (diridir), cömerttir; kıyamet gününde arkadaşları arasında
kuluna azap etmez.”
teǾalā Ş: -A, P, H.
“Şimdi artık bizim ne şefaatçilerimiz var, ne de yakın bir dostumuz.” Şuarâ, 26/100-101.
rađiya’llāhu Ǿanh P: -A, H, Ş.
“Dostsuz kimse solu olmayan sağ (el) gibidir.”
Der-kenār: Ebū Muĥammed ǾAbdullāh bin el-MuķaffaǾ faśįĥ ü belįġ ve Ǿaśrınuñ meşhūr kātibi ve resāǾil-i
bedǾįa śaĥibidür. Mecūsį iken nūr-ı İslāmdan iķtibās itmiş ve Kelįle ve Dimne’yi ǾArabį’den Fārisį’ye terceme
ķılmışdur. Āħir ĥāķim-i Baśra Süfyān elinden şerbet-i merg nūş eylemişdür. MuķaffaǾ teşdįd-i fāyıladur,
Ĥaccāc’uñ Ǿörfünden ķolı çıķduġı eclden MuķaffaǾ dimişlerdür. İsmi Dādbih’dür. P, Ş.
“Öncekiler arasındaki sevgi sonrakilere mirastır; ateşte de olsa dostuna sahip çık.”
şāǿibe-i şüphe-i minnetden P: şāǿibe-i minnetden A, H, Ş.
Bu beyit Bâkî’ye aittir. (Bk. Küçük, age., s. 399.)
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[P 118a]
ا אء כ ة
1
ان
فا
ز

ĶıŧǾa:2
دو

3

אء
ائ

د ىا
ا

אرآ כ در
دو
ف אری و ادر ا כ
כ כ دد
و در א כ

آن א
אن א

دو
در

Neŝr: Ve baǾde’ś-śadāķa inķılāb u Ǿadāvetden ictināb ide ki, żarar-ı bį-ġāyeti
mutażammındur. Zįrā ġavāǿil-i Ǿadāvet maĥabbetden4 śoñra efĥaş ü ebşaǾ ve
mirāǿ vü cidāl egerçi muŧlaķā meźmūmdur; ammā dōst olandan eşnaǾdur. Śadįķuñ yüzi śad ve Ǿakab-ı Ǿadū dü olmaķ aña işāretdür ki, kişi muvācehesinde
yüz dōsta ġırre olmayup Ǿaķabinde iki olan5 düşmenden endįşe idüp baśar-ı
baśįretini güşāde ķıla. Ve nemmām ü źemmāmuñ kelimāt-ı ġaraż-āmįzine
mültefit olmayalar; zįrā her çend ki binā-yı meveddet üstüvār u pāyidārdur,
[A 107b] saǾādet-i nemmām ile inħirām u inhidām bulur. Bir ĥakįm-i nāmį
nemmāmı6 ol kimesneye teşbįh itmişdür ki, bir dįvār-ı müstaĥkeme ki ŧırnaġı
ilişe, ħırāş iderek nāħun ile bir raħne peydā ide ve raħneyi tįşe ile açup bi’l-āħire
bünyādını münhedim ü hebā ide.
Ve niçe śadāķat [Ş 106b] olur ki derece-i vidāddan mertebe-i ittiĥāda varmışken ve esās-ı [H 116b] iħlāś ü iħtiśāś mürūr-ı zamānla evc-i āsumāna irmişken
nāgāh eŝer-i zaħm-ı çeşm anı mahż-ı maĥabbetden [P 118b] Ǿayn-ı Ǿadāvete
münķalib ķılur ve leŧāfet-i ĥāli ve ŧarāvet-i nihāli tenessüm-i semūm-ı hicrānla
müntefį olur. ǾAdāvet-i ķadįmi ve ħuśūmet-i mevrūŝı daħi aña ķıyās edeni
mülāŧefetle śadāķate7 müsteĥįl olup āteş-i nizāǾ vü şiķāķ hübūb-ı nesįm-i vifāķla münŧafį olur. Bu sebebdendür ki Ǿuķalā aǾdā ile şerāǿiŧ-i müdārātı bi’l-külliyye
nā-merǾį ķomazlar ve külliyyen anlaruñ muśādaķatından rişte-i ŧamaǾlarını ķaŧǾ
idüp anlarla muvāfaķatdan8 göz yummazlar ve dōstlaruñ daǾvā-yı maĥabbeti1
2
3
4
5
6
7
8

“Rahatlık zamanında arkadaşlık ve dostluk iddiası çoktur; ancak arkadaşlık zorluk zamanlarında belli olur.”
ĶıŧǾa Ş: - A, P, H.
“Nimet zamanında, varlık ve rahatlık zamanında, arkadaşlık ve kardeşlik sözünü eden insanı dosttan sayma; gerçek dost odur ki, dostunun elinden, zor ve perişan gününde tutsun.”
maĥabbetden P, H, Ş: śadāķatdan A.
olan P: -A, H, Ş.
nemmāmı A, P, Ş: -H.
śadāķate A, P, H: -Ş.
muvāfaķatdan A, P, H: muvāfaķatından Ş.
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ne iǾtimād-ı küllįyi cāǿiz görmezler ve anlaruñ vefāsına müstažhir ü müstevŝiķ
olup Ǿahdlerine iǾtiķād üzre binā-yı umūrlarına bünyād urmazlar.
Kelimāt-ı tāmmāt-ı 1כ א א
ان
כ א א
 اmeşreb-i nübüvvet-i kübrādan mütereşşiĥdür. Hemān bu maǾnāyı mūżiĥ ve bu nükteyi
mufśiĥdür:
Nažm:

Dōstluķ ol ķadar gerekmez kim
Śızmaya aralıķlarından śu
Hem Ǿadāvetde olmasun şöyle
K’olmaya yārlıķdan anda ķoħu
Her iki cānibi śıyānet ider
Kim ki oldı cihānda nįgū-ħū

Neŝr: Ve bi’l-cümle Ǿāķıl ü ĥāzım oldur ki [A 108a] aĥbāb ü eśdiķāsına telaŧŧuf
ü mürüvvet ve aǾdāsına ižhār-ı Ǿadāvete ķādir olmayıcaķ bārį müdārāt ü müdāhenet ide. [H 117a]
ا دو
א د אن ارا

Beyt:

2

آ א دوכ
א دو אن

[P 119a]
3

א

4

Nažm:

1
2
3
4
5

وك

ا א
ران

ا

כ ارزد
א
ارا כ و א دو

د א
[ אŞ 107a]

 اذاbu nizāǾı naśś-ı ķāŧıǾdur.

Kesmedigüñ eli öpegör kim budur meŝel
Gördüñ zamāna uymadı sen uy zamāneye5

“Dostunu ölçülü ve dengeli sev, belki günün birinde düşmanın olur. Düşmanına ölçülü ve dengeli düşmanlık et, belki günün birinde dostun olur.” (Tirmizî, “Birr”, 59.)
“İki cihanın da istirahati şu iki sözün tefsirinden ibarettir: Dostlara mürüvvet, düşmanlarla geçim.” Bu
beyit Hâfız-ı Şirâzî’ye aittir. (Bk. Gölpınarlı, Hafız Divanı, s. 5.)
“Dünya kavga ve çatışmaya değecek bir mal, bir varlık değildir; o yüzden düşmanlarına hoşgörülü, dostlarına da âdilce davran.”
“Düşmanın elini kesmeye gücün yetmiyorsa, onu öpeceksin.”
Nažm Kesmedigüñ eli öpegör kim budur meŝel/Gördüñ zamāne uymadı sen uy zamāneye A, H, Ş: MıśraǾ
Kimse kesmedigi eldür bu ki nāçār öpülür P. Bu beyit Kâtibî’nin muhammesinde şu şekilde geçmektedir:
“Bir kişiye nasįb gelür bu durur meŝel/Gördün zamāne uymadı uy sen zamāneye” (Bk. Ali Nihad Tarlan,
Şiir Mecmualarında XVI ve XVII. Asır Divan Şiiri Ulvî-Me’alî-Nihanî-Feyzî-Katibî, İstanbul Üniversitesi
Yay., İstanbul 1948, s. 88.)
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Neŝr: Ve bir kimesne cemįǾ-i Ǿālemi śadįķ idinmek emr-i muĥāl ve ħalķuñ
dilinden sālim1 ķurtulmaķ maĥż-ı ħayāldür.
ŞiǾr:

ا אن ا אس א
و אا
2
و ا ذاك ا ا
כ א
3

ان ا ذو و
ل
ان ا

ل
אا وا
אن ا ری כ

اא

א

Seni źemm eyler ise ħalķ-ı cihān
Gelmesün Fevri saña4 emr-i ġarįb5
Kimi iŝbāt ider Ħudā’ya şerįk
Kimi eyler Resūlüni tekźįb6
Neŝr: Hemān münāsib oldur ki aǾdānuñ ŧaǾn-ı şer-engįz ü şūr-āmįzini siñek
śadāsı yerine śaymayup, 7
ا אب
ا
 اdiye ve kendü kendüye tesliyet
idüp ide:
א אس א م وا אء
8
ا وا أכ

و
و

Dōst medĥinden ne şādį źemm-i düşmenden ne ġam
Fāriġ ü āzādeyem yanumda birdür medĥ ü źemm9
Neŝr: Zįrā herkes beher-ĥāl ya vedūd-ı mādiĥ ya ĥasūd-ı kādiĥden ħālį degüldür. Ve ĥükemā [H 117b] dimişlerdür: [A 108b]
ح

ح

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ا א
ا م

وان

sālim A, H, Ş: -P.
“Hiç kimse insanların dilinden kurtulamaz, bu (kişi) tertemiz peygamber olsa bile... ”
“Allah’ın çocuk sahibi olduğu, Resûlünün kehanette bulunduğu (bile) söylendi; Allah ve Resûlü insanların
dilinden kurtulamadı, ben nasıl (kurtulayım).”
Fevri saña H, Ş. saña Fevri A, P.
ġarįb P, H, Ş: Ǿacįb A.
Bu kıt‘a Fevrî’ye aittir. (Bk. Fevrî, Dîvân, vr. 113b.)
“Sivrisineğin kanatlarının vızıldaması mı rahatsız ediyor.”
“Yererek veya överek insanlarla ilgilenip durma; Allah’tan başkasından korkma, Allah en büyüktür.”
Bu beyit Şem‘î’ye aittir. (Bk. Murat A. Karavelioğlu, Şem‘î Dîvânı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Yayınları, İstanbul 2014, s. 197.)
“Fazilet sahibi bir insan bile kınamaya layık olmasa da, kendini bundan kurtaramaz.”

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: Ve rāst-gūyį vü rāst-kārį sebeb-i įminį vü rāst-kārįdür.
ŞiǾr:
1

را אن ر ا ر و ز אر
כ א ر כאر ی
[P 119b]

Neŝr: Ekābir-i selef dimişlerdür: “ǾArśa-i süħanda vüsǾat ve meydān-ı edāda
füsĥat ol dāǿireden bįrūndur ki medār-ı pāy-ı beyān seng-i ħilāf [Ş 107b] ve
merkez-i lāf u güzāf ola.”
2

ر אی ا
از ره را
مכ כ

را
כ

Neŝr: BaǾż-ı Ǿārifįn dimişdür: 3“ ر
از
 رve 4 ”ا אة ا قbu maǾnāyı muśaddıķdur. Ve dimişlerdür: 5 כ כ
ככ
رب
Yūsuf-ı gül-i śıdķ çemen-i süħan-perverįde Ǿarż-ı dįdār ķılurken nefs-i nāŧıķa
deste-i ħār-ı dürūġa dest urmaķ lāyıķ6 degüldür.
وכ ب
7

ا

قز
دو

Neŝr: Ve śırāt-ı müstaķįm ve şāh-rāh-ı Ǿažįm ŧururken iġvā-yı aġvāl-i nefs-i
emmāre ile rāh-ı đalālete gitmek ŧarįķ-ı Ĥaķķ’a muvāfıķ degüldür.
ĶıŧǾa:

אر
ز אن אك را
כ از ث دروغ آ ده אزی
ق
ازی

8

1
2
3
4
5
6
7
8

وכ א اری ازره
از כ دون כ دان

Zebān-ı pāki nā-pāk itme źinhār
Kelāma ħalŧ idüp levŝ-i dürūġı

[H 118a]

Eger kāźib degülseñ nūr-ı śıdķuñ
Çıķar gerdūn-ı gerdāna fürūġı

[A 109a]

“Doğrular kurtulmuşlardır; o yüzden sen de git çabala ki doğrulardan olasın.”
“Dürüstlük, doğruluk Allah’ın rızasını beraberinde getirir; hiç kimseyi görmedim ki doğru yolda olduğu
için kaybetsin.”
“Gerçekten herkesten kurtuldun.”
“Kurtuluş doğruluktadır.”
“Ağzınla yaptığın nice sadaka, elinle yaptığından hayırlıdır.”
lāyıķ A, P, Ş: lāzım H.
“Doğruluk süstür, güzelliktir, yalancılık ise çok büyük bir ayıp ve çirkinliktir; iki zıt kavram hiçbir zaman
bir araya gelmez.”
“Eğer yalan ile güzel ve temiz dilini kirletiyorsan yazıktır; eğer doğruluk yolundan çıkmazsan, boynun
gökyüzünü bile geçecektir.”
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אن
א
ق وا
ا
 ا כ ب أHerkes ki kemān-ı gümān ve şest-i
zebāndan tįr-i dürūġı pertāb ider, kendin ġaraż-ı fāsidle hedef-i sihām-ı Ǿitāb ve
ŧāķ u revāķ iĥtişāmını ħarāb u yebāb ider. [P 120a]
1

Beyt:2
3

כ و כא
اכ را

ر

ا

ازכ
از

Neŝr: Müsterşid ħalįfe ferzend-i dil-pesendine vaśiyyet yüzinden irşād idüp dir:
“Eger dilerseñ Ǿāmme-i nās senden ħavf u hirās [Ş 108a] üzre olup şemşįr-i ġađabuñdan rūǾlarına eŝer-i ravǾ düşe, dürūġ-ı fitne-engįzden perhįz eyle ki merdüm-i
durūġ-gūy ħalķ içinde bį-mehābet ü ħˇār ve çerāġ-ı durūġ bį-fürūġ u bį-nūrdur.”
Nažm:

Ne ķadar şūǾle-dār olursa dürūġ
Virmez ehline źerre deñlü fürūġ

Neŝr: Bir kimsenüñ ki şemşįr-i zebānında āyįne-vār cevher-i śıdķ nümāyān ü
āşikār olmaya, eger śad-hezār şemşįr-zen ü nįze-güzār ķabżalarına seyf-i meslūl
alup hevādār u ķafādārį olsa, yine ehl-i diller yanında iǾtibārı ve bir berg-i sūsen
ķadar te’ŝįri ve miķdārı olmaz.
ŞiǾr:

Sözüñde ŧoġrı ol fiǾlüñde hem rāst [H 118b]
Cihānda görmeyesin tā kem ü kāst
Ne deñlü kec-rev olursa bir evbāş
Belį ŧoġrılara āħir eger baş
Kemānuñ başı yigdür baġrı ķatı
Velį tįre tevāżuǾdur śıfātı

Neŝr: Ve dürūġ bir dāġ-ı ciger-sūzdur ki biri yüz yirine geçer ve Ǿāķıbet maĥmūde olmaduġından mā-Ǿadā lafžı iki yüzlülük maǾnāsını işǾār ider.
آ אכ
را
د
אری

ŞiǾr:
4

[P 120b] [A 109b]
5

1
2
3
4
5

כد
כد

אن כ
ز אن כ

را

را
از

“Yalan en kötü ahlâktır, huydur; zira o imana zıttır.”
Beyt P, Ş: -H. Bu beyit A’da yok.
“Yalanla küçüklük ve alçaklığa düşeceksin; eğer doğru söylüyorsan herkesten ayrı, herkesten üstünsün.”
“Doğruluk ve dürüstlük nerede uygulanıyorsa, o noktada Hak Teâlâ’nın yardımı da devreye girer.”
“Hiç kimse doğruluğunu gizleyemedi; hiç kimse sadakatli ve dürüst olduğu için kaybetmedi.”
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ی د כאر
1
ازכ دכאر
אى
2

آری
اى

آورכ
از
א

را

כ אر

را
را
ن

א

Ĥikāyet: Ĥaccāc-ı Žālim bār-ı mežālümi yüklenüp bir ŧāǿifeye siyāset emr eyler. Nāgāh içlerinden biri -ki günāhdan berįdür- pādişāha duǾā idüp dir:3 “Ey
pādişāh-ı rūy-ı zemįn, [Ş 108b] beni ŧuǾme-i zāġ-ı şemşįr-i kįn eyleme, üzerüñde sābıķa-i ħıdmetüm ve ĥaķķ-ı ĥürmetüm vardur.” Ĥaccāc eydür: “Nedendür?” Ĥarįf eydür: “AǾdā-yı devletden filān fācir ü bed-zebān tįġ-i zebānını
fecr-i kāźib gibi dırāz idüp Ǿırż-ı salŧanata muħill ve naķli muśaddiǾ ü mümill
bįhūde kelimāt ve nā-şāyeste türrehāt söylerken ķavlüñ üzerine śubĥ-ı śādıķ
gibi çıķagelüp [H 119a] ve ekāźįbini ibŧāl idüp söyletmedüm.” Ĥaccāc eyitdi:
“Bu daǾvāya maǾnā ve bu maǾnāya güvāhuñ var mıdur?” Ĥarįf eydür: “Belį... ”
Kendüyle esįr olanlardan birine -ki ol meclisde ĥāżır u nāžır idi- işaret eyledi,
ol daħi gelüp ĥużūr-ı şehde şehādet eyledi ki, bu kimesne4 sözinde bį-kem ü
kāst śādıķ u rāstdur. Ĥaccāc eydür: “Çünki ol meclisde ĥāżır idüñ, niçün defǾ
ü menǾde sen daħi buña muvāfaķat eylemedüñ?” Ĥarįf eydür: “Sen ki benüm
teşne-i ķanum ve düşmen-i cānum olasın, hįç ādem düşmeni cānibini ĥimāyet
ve aǾdā-yı Ǿadūsı5 [P 121a] Ǿırżını śıyānet ider mi?” Ĥaccāc buyurdı, ikisini daħi
maǾan āzād itdiler, birini sebeb-i sābıķa-i ĥaķķı ile ve birini cihet-i śıdķile... Ve
ol zamāndan berü 6 א ق ا
[ ان כאن ا כ بA 110a] meŝeli đarb olınup
beyne’l-enām iştihār-ı tamām buldı.
Nažm:

Yaz göñül levĥine bu ĥarfi tamām
Rāst olmaz muħālif olsa kelām
Her ne sözde ki ola būy-ı dürūġ
Görmez ehl-i baśįret anda fürūġ

1
2
3
4
5
6

“Doğruluk yoluna baş koy; senden doğruluk, Allah’tan da zafer... ”
“Sözlerinde doğruyu söyleyip hayatında doğruları uygulamaya başlarsan; senin sözlerin ve hayatını zafer ve
başarıya kavuşturan Allah’tır.”
-ki günāhdan berįdür- pādişāha duǾā idüp dir H: -ki günāhdan berįdür- pādişāha duǾā idüp eydür P: -ki
günāhdan berįdür- pādişāha duǾā idüp dir ki Ş: der-i pādişāha duǾā idüp dir A.
kimesne A, P, H: kimse Ş.
aǾdā-yı Ǿadūsı A, H, Ş: Ǿadūsı P.
“Yalancılık kurtarırsa, doğruluk daha çok kurtarır.”
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Śubĥ-ı kāźib ķaçan ki itdi žuhūr
Dil uzatdı ki ide ķıśśa-i zūr
Śıdķ ile śubĥ-ı śādıķ oldı bedįd
Ŧaķdı anuñ diline ħayŧ-ı sefįd
Kesdi tįġ-ı şafaķ o dem anı
Görme misin yüzindeki ķanı
[Ş 109a]
ĶaŧǾ olınsa revā ola o zebān
Ki sözinde ola ħilāf u yalan [H 119b]
Neŝr: Ĥuśūśā yemįn-i kāźib -ki andan ictināb ġāyet mühimm ü vācibdür- ki
dimişlerdür: 1“ا א
 ا אر2ا א ة ع
 ”اYaǾni maǾmūreyi maġmūre
idüp ħarāb ider ve dünyāyı zįr ü zeber idüp yaķar yıķar ve mizāĥ u faĥş u
hezlden Ǿalā-ķadri’l-imkān cidd ü cehd idüp3 girįzān olalar ki ikŝār-ı mizāĥ bi5
ĥükm-i 4אح
 כ ة ا احŧarafeynüñ Ǿarż-ı Ǿırżını kāsid ü fāsid ü erzān ve āb-ı
rūyını ħāk ile yeksān eyler. Ve sulŧān-ı śāĥib-ķırān olursa daħi hezle ķarįn olıcaķ, mülāzımān-ı āsitān-ı saǾādet-nişānları mābeyninde ķāǾa-i vaķǾını ve esās-ı
saŧvet-i salŧanatını vįrān eyler. [P 121b]
Nažm:
6

د ل آب رو
כ כ א
ن אك כ
وכ א כ

Neŝr: Ve baǾż-ı kem-ĥavśala kimesnelerüñ mizācı mizāĥa iĥtimāldür taĥammül itmeyüp,
MıśrāǾ:

Şāyed taĥammül itmeyeler iĥtimāldür

Neŝr: bi-ĥükm-i 7  כ ة ا اح אح ا اوةmūriŝ-i Ǿadāvet düşüp [A 110b] zemįn-i
sįnesine toħm-ı Ǿadāvet śaça ve mürūr-ı zamānla intiķām ķaśdına kįn biçe.

1
2
3
4
5
6
7

“Yalan yere yemin etmek, yurtları sahiplerinden ıssız bırakır.”
Der-kenār:  عyerine śıĥāĥda  رvāķiǾ olmışdur. İkisi daħi rivāyetdür terk maǾnāsına ve
cemǾi belķaǾdur
arż-ı ħāliye maǾnāsına ve maǾmūre ve maġmūreniñ żıddıdır. P, Ş.
idüp A, H, Ş: eyleyüp P.
Der-kenār: Mizāĥ, kesr-i mim ile maśdardur, mümāźaĥa maǾnāsına ve żamm-ı mim ile isimdür. P, Ş.
“Şakanın çoğu hoş görülmez.”
“Eğer şah isen yalan yanlış sözler senin itibarını yok eder; eğer gökyüzündeki ay isen, yalan söz seni yerdeki
toz, toprak seviyesine indirir.”
“Mizahın çokluğu düşmanlığın anahtarıdır.”

Enîsü’l-Ârifîn

Beyt:1

Mizāĥ ü hezli zinhār itme pįşe
Elüñle ayaġuña urma tįşe

Neŝr: Ve kimseye bilā-sebeb faĥş u sebbden ictināb ideler.
Ĥadįŝ-i şerįfde vārid olmışdur: 2
وا
ا
אא
 ا אכ واVe
ĥadįŝ-i şerįfde vārid olmışdur: “Müǿmin ŧaǾǾān u laǾǾān u fāĥiş olmaz.” Ve faĥş
miyān-ı [H 120a] ħalķdan ĥicābı refǾ idüp ādemi ħˇār u bį-iǾtibār gösterir.
ŞiǾr: [Ş 109b] Çü ħˇāce faĥş ide güftārlarda
Ĥayā ķalmaya ħidmetkārlarda
Bāb-ı Bįst ü Şeşüm: Der-İncāĥ-ı Ĥācāt
Dergāh-ı Ķāđi’l-ĥācāta vü bārgāĥ-ı Mucįbü’d-daǾavāta Ǿarż-ı ĥācet iden
muĥtāca vācibdür ki, ĥācāt-ı ehl-i ĥācātı incāĥ ide ki incāĥ dünyāda cenāĥ-ı
necāĥ ve Ǿuķbāda sebeb-i fevz ü felāĥ ve vuśūl-i Ĥaķķ’a bir rāĥ-ı raĥrāĥdur. Erbāb-ı ĥikmet dimişlerdür: “Keffāret-i mülāzemet-i tüvāngerān ķażā-yı ĥācet-i
muĥtācāndur.” Ki dimişlerdür: ان و אء ائ
ا
אن
אن ا
ا
כ אرة
3
ا ان
Beyt:

Ĥarem-i vaśluña yol vir kim aña yol virmez
Bitür anuñ dilegin kim dileyüp yalvarmaz [P 122a]

Neŝr: Şāh-ı Kerbelā vü ser-çeşme-i şühedā Ĥażret-i Ĥüseyn’den rađiya’llāhu
teǾālā Ǿanh mervįdür ki: “Bir nā-murāduñ murādını edā ve ĥācetini ķażā, heftād
sāl iǾtikāfından ercaĥ u evlādur.”
Ve ĥażret-i Dānyāl Ǿaleyhi selāmu’llāhi’l-MüteǾālden mervįdür: “Maĥżā bir
faķįrüñ4 ĥācetini [A 111a] ķażā iķtiżā idüp niçe rūzgār bir pādişāhuñ ġāşiyedārı
ve müddet-i medįde süvār olduķça rikābdārı oldum.”
Evliyā-yı kibār ve ĥükemā-yı ulü’l-ebśārdan baǾżı bi-ĥükm-i ا ك
ا ك
mülāzemet-i selāŧįn-i źevi’l-iķtidārı iħtiyār itdüklerinüñ ĥikmeti
budur. [H 120b]
5

1
2
3
4
5

Beyt A, P, Ş: -H.
“Kötülükten sakının; zira Allah kötülük yapmayı ve yaptırmayı sevmez.”
Ki dimişlerdür: ان و אء ا ا ان
ا
אن
אن ا
ا
 כ אرةA, H, Ş: -P. “Sultanın amelinin kefareti, dostlara iyilik etmek ve komşuların ihtiyaçlarını karşılamaktır.”
faķįrüñ A, H, Ş: faķįr ü muĥtācuñ P.
“Padişahların hizmetine girmek amaca yarı yarıya ulaşmaktır.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Arapça ve Farsça
Asıllı Vecizeler Sözlüğü, s. 302.)
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Ĥikāyet: Rivāyet olınur ki Şeyħ-i Ekber rađiya’llāhu teǾālā Ǿanh1 bir gün bir
faķįrüñ mühimmi2 içün yetmiş nevbet ĥużūr-i ǾAđudu’d-devle’ye mürāvedet
ü mülāzemet eylemişler ve bi-muķteżā-yı 3ا ام
 اﻻﺑﺮامilĥāh u ibrām itmişler, kārger olmamış. Āħir-i kār ǾAđudu’d-devle eyitmiş: [Ş 110a] “Ey şeyħ-i
kerāmet-şiǾār, bu murād u meǿmūlüñ ĥuśūle vuśūli emr-i muĥāldür, bu mertebeden śoñra ibrām mūcib-i taśdįǾ ü melāldür.” Şeyħ eyitmiş: “Benüm murādum rıżā-yı Ĥażret-i Ĥaķ’dur, ol muķarrer ü muĥaķķaķdur. Ümįdüm oldur ki
4
 ا א ا אل א אتol faķįrüñ murād içün murādātumda niçe ĥasenāt mercū ve
ħuŧuvātumda niçe ħaŧįǿāt ü seyyiǿāt maǾfüvvdür. Ammā senüñ kāruñ düşvārdur
ki mehāmm-ı fuķarāda ihtimām itmez kāhilsin ve bundan [P 122b] ġāfilsin ki
śāĥib-i devlet sāǿilini tehį-dest ve śıfrü’l-yed göndermez ve ġayra kārsāz olmayınca kendünüñ işi bitmez.” Nitekim Raĥmeten li’l-Ǿālemįn śalla’llāhu Ǿaleyhi
ve ālihį ve śaĥbihį ecmaǾįn5 buyurur: 6
ار

Nažm:

כאر درو
כ ا כאر א א

7

Gerçi kim āfitāb-ı raĥmetdür
Şāmil-i źerre źerre-i dünyā
Ġayra her kim ki mihr ü raĥm itmez
Olmadı źerre deñlü behre aña8
[A 111b]
9

زا כ رخ
از כ א
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

א

א

כ ر
د כ ان
ا ا

ر
در ر
א
[ ارH 121a]

Rađiya’llāhu teǾālā Ǿanh A, H, Ş: raĥimehu’llāh P.
mühimmi P, H, Ş: ĥāceti A.
“Israr amaca ulaştırır.”
“Ameller niyetlere göredir.” (İbn Mâce, “Zühd”, 26.)
śalla’llāhu Ǿaleyh ve ālihį ve śaĥbihį ecmeǾįn P: -A, H, Ş.
“Merhamet etmeyene merhamet edilmez.” (Tirmizî, “Birr”, 16.)
“İhtiyacı olan dervişin işini gör, ona yardım et; zira ki gün gelir senin de işin çıkar.”
Bu kıt‘a P’de yok. Bu kıt‘a Azmî’ye aittir. (Bk. Ceyhan, Azmî’nin Kırk Hadis Tercümesi, s. 145.)
“İnsanlara merhametli davran, insanlara acı; zira âhirette bu merhametlerden başka hiçbir şey sana kapı
açmaz, elinden tutmaz.”
“Sen başka insanların hatalarını affetmediğin sürece, affedici Allah da seninkileri affetmez.”

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: ǾAđudu’d-devle müntebih ü mütenebbih olup itdügine nedāmet itdi ve
şeyħüñ murādını murādı üzre1 görüp mühimmine kifāyet itdi.2
Nažm:
3

ای

א

כאرכ אن
د א از

در א
כאر

Ĥikāyet: Şehr-i Fāris’de bir şeyħ var idi ki, miyān-ı fārisān-ı4 meydān-ı belāġatden gūy-ı keşf ü kerāmeti çevgān-ı himmetine getürmüşdi ve [Ş 110b] kūşe-i
terk-i tācın tārik-i sipihr-i berįne vü farķ-ı felek-i heftümįne yitürmişdi. İttifāķ
Māverāü’n-nehr’den bir dervįş-i dil-rįş Ǿazįmet-i aĥrām ziyāret-i ĥarįmi taśmįm
idüp üftān ü ħįzān ķaŧǾ-ı bādiye-i ĥırmāndan śoñra dāru’l-mülk-i Fāris’e geldi.
Leb-i edeble ħāk-i āsitāne-i şeyħi taķbįl idüp dest-i ŧaleble ħalķa-i bāb-ı kerāmet-meǿābını taĥrįk itdi. Ħādim-i ħānķāh çıķup eyitdi: “Bir laĥža taĥammül
eyle ki ĥażret-i şeyħ mülāzemet-i sulŧāna gitdi, ķudūmı zamānı ķarįbdür.” Derviş mülāzemet-i sulŧānı işitdi ve eyitdi:
Beyt: [P 123a] Dirįġā bunca rāh-ı dūr u düşvār
Dirįġā bunca derd ü renc-i bisyār
Neŝr: Bir şeyħ ki ehl-i dünyā silkine sülūk idüp hevā-yı muśāĥabet-i mülūk
ide, andan baña ne fetĥü’l-bāb müyesser ve ne ķadar nefǾ mutaśavverdür? Dil-i
zārla cānib-i bāzāra müteveccih olur. Ķażāyı gör,5 anuñ şeklinde bir düzd-i rindānį ol, gice zindānı [A 112a] açup ķaçmışdı. Şaĥne-i şehr dervįş-i perįşān-ĥāli6 düzd-i girįħte ħayāl idüp [H 121b] ŧutup siyāsetgāha getürdi. Dervįş çendān
ki daǾvā-yı śıdķ u istiķāmetine ve berāǿet-i sāĥtına bürhān iķāmet itdi,7 müfįd
olmadı ve ķaŧǾ-ı yedden ġayrı śūret el virmedi. Ĥāl-i dervįş şeyħ-i mükāşife
ĥāl-i mükāşefesinde münkeşif olup fi’l-ĥāl çıķa geldi ve şaĥneye eyitdi: “Bu
bizim āsitānemüz dervįşlerindendür, bu töhmet olınan cerįmeden bį-ħaber ve
dāmen-i Ǿiśmeti bu maǾśıyet-i levŝden muŧahherdür.” Şāĥne şeyħuñ merkebi
ayaġına düşüp [Ş 111a] ve rikābına yüzin sürüp fermānına iŧāǾati8 cānına minnet bildi ve dervįşe hezār gūne iǾtiźār idüp bend-i belādan rehā ķıldı. Şeyħ-i
kerāmet-pįşe dest-i mübārekin dūş-ı dervįşe ķoyup eyitdi: “Ey dervįş, dervįş1
2
3
4
5
6
7
8

üzre A, P, Ş: üzerine H.
itdi A, H, Ş: eyledi P.
“İnsanların işlerini görüp onlara yardım edersen; senin de işlerin Allah tarafından çözülecektir.”
miyān-ı Fārisān A, P, H: miyān-ı Fāris’de Ş.
olur. Ķażāyı gör P, H, Ş: olup, ķażāyı gör A.
perįşān-ĥāli A, P, H: perįşān-cānı Ş.
itdi A, H, Ş: eyledi P.
iŧāǾati P, H, Ş: icābeti A.
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lere iǾtirāż ve sūǿ-i endįşe münāsib degüldür ki eger anlar mülāzemet-i sulŧāna
mürtekib olmayalardı, senüñ gibi mažlūmlar žālimler elinden ħalāś bulmayalardı... ” Dervįş [P 123b] bildi ki anlara iǾtirāż kemāl-i cehāletinden imiş ve
ِ feĥvāsı muķteżāsınca ġāyet-i ġabāerbāb-ı faķra sūǿ-i žānn 1﴾ ْ ﴿ا َّن َ ْ َ ا َّ ِّ ِا
ٌ
vetden imiş; zįrā irādet-i insān-ı kāmil irādet-i Ĥaķ’da mużmaĥildür, anlardan
bir fiǾl vücūda gelmez ki murād-ı Ĥaķ olmaya ve bir emr-i cüz’į śudūr eylemez
ki egerçi žāhiri muħālif-i Ǿakl ve münāfį-i ŧabǾ ise de2 żımnında bir maślaĥat-ı
küllį melĥūž olmaya. [H 122a]
Nažm:

Ol śabį kim Ħıżr ķıldı ķaŧǾ-ı ĥalķ
Sırrına vāķıf degüldür Ǿāmm-ı ħalķ
Baĥr içinde keşti kim buldı şikest
Yüz dürüsti ol şikeste virdi dest3

[A 112b]
Kāmilān ħāke yapışsa zer olur
Nāķıśān zer ŧutsa ħākister olur4
Neŝr: Herkes ki inǾām-ı Ǿāmm-ı Rabbānįye mažhar u maĥal ve ifđāl-i Subĥānį
ile mufađđal ola, bi’l-ittifāķ infāķ-ı ehl-i faķr u muĥtācān ve edā-yı ĥuķūķ-ı
źevi’l-ķurbā vü fürūmāndegān źimmet-i himmetine lāzımdur. Zįrā sedd-i Yeǿcūc-i iĥtiyāc ve defǾ-i fitne-i fāķa ķadr-i ķudrete5 mübtenį ve ŧāķ-ı ŧāķa üzerine
mebnįdür.
Ekābir-i selef dimişlerdür: “Ĥażret-i Bārį ol kimseye [Ş 111b] tamām-ı yārį
ķılur ki, vaķt-i żarūretde bendegān-ı Ħudā’nuñ yāri olur.”
Beyt:6
אی

7

ا داری
כ כאن

א
وכ م

اכ
زروی

Neŝr: Her śāhib-saǾādet ki ķabā-yı iķbāl-i saǾādet-ŧırāzla teşrįf buyurılup ħalķdan imtiyāz bula ve Ǿarśa-i cihāndārį vü kāmkārįde livā-yı Ǿažamet ü tāc-ı salŧanatla ser-efrāz8 ola,
1
2
3
4
5
6
7
8

“Çünkü zannın bir kısmı günahtır.” Hucurât, 49/12.
de A, H, Ş: daħi P.
Bu beyit P’de yok.
Bu beyit P’de yok.
ķadr-i ķudrete P, H: ķadr-i ķudretine A, Ş.
Beyt Ş: ŞiǾr P: Nažm A: -H.
“Allah tarafından affedilmeyi talep ediyorsan; cömertlikle kalbi kırık, perişan insanları affet.”
ser-efrāz A, H, Ş: ser-firāz P.

Enîsü’l-Ârifîn

دل
1
ا

Beyt:

ه כאه ا
وردכאر

אك ا א
ه כی כ

Neŝr: aña lāzib ü lāzımdur ki ĥācāt-ı erbāb-ı meǿārib ü ĥācātı ķażā itmegi ġanįmet bile ve [P 124a] meǿūnet-i müǿminįni menǾde maǾūnet idüp bār-ı berāyāya
taĥammül ķıla.
Nažm:

[H 122b]

Ne bārı olursa cihān dārınuñ
Olur arķasında cihān-dārınuñ

Neŝr: Ve çün gül-i iķbāl ki bāġ-ı devletde sįr-āb u ħandān ve şükūfe-i murād ki
çemen-i memleketde2 şāħsār-ı übbehet üzere şüküfte vü nümāyān ola, münāsib
oldur ki, nesįm-i luŧf u keremle ġonce-i maķśūd-ı erbāb-ı ĥācātı güşāde ķıla ve
çehre-i maŧlūb-ı ħalķdan niķāb-ı ŧaǾvįķ u ĥicābı refǾ idüp çāre-i bįçāregānı destāvįz-i şükr bile.
כ
א داری

ŞiǾr: [A 113a]

اداری

روا כ כ
כ א دا
א

3

ان
از

ت

ا

ر
ه اد
اد א כ

Neŝr: Mażmūn-ı meymūn-ı ĥadįŝ-i şerįf-i saǾādet-meşhūndur: Dest-i şefķatle
dil-i ġamgįn-i müǿmįni ele alup şād itmenüñ ve ġonce-i ümįd-i girih-gįrine
nesįm-i keremle güşāde virmenüñ ŝevābı, mevāzin-i ŝıķl-i aǾmālü’ŝ-ŝaķaleyndür.4
اכ

Nažm:
5

6

آور כ
دل
از اران כ כ دل
اכ
آزر

כאه
אد

دل
[ כŞ 112a]

Neŝr: Ve şarŧ-ı salŧanat oldur ki peyveste muntažır-ı sevāniĥ-i ĥācāt-ı ehl-i
Ǿālem ve mutaraśśıd-ı meśāliĥ-i cumhūr-ı ümem ola.
1
2
3
4
5
6

“Senin dergâhının tozu, gönül ehli için secde yeridir; Allah’ına şükredip onun karşısında secde et.”
çemen-i memleketde A, H, Ş: çemen-i irādetde P.
“Halkın ümidini yerine getir ki, senin de birçok ümitlerin vardır; Allah’ın kulu fakirlerin isteklerini cömertlikle yerine getirirse, Allah da onun dileklerini yerine getirir.”
ŝıķl-i aǾmālü’ŝ-ŝaķaleyndür P, H, Ş: ŝıķlü’ŝ-ŝaķaleyndür A.
“Gönül kazan ki bu büyük haçtır; bin Kâbe’den bir gönül daha değerlidir.”
“Kâbe, Âzer’in oğlu İbrahim’in yaptığı bir binâdır; gönül ise, yüce ve büyük Allah’ın nazargâhıdır.”
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Ĥikāyet:
Meger bir gün ki śubĥ-ı ĥalķa-der-gūş
Cihān ħalħālın Ǿarż itmişdi ber-dūş1
Felek farķında tāc-ı cevherį-vār
Elinde zer-nigįn engüşteri var2
Neŝr: İskender-i Źü’l-ķarneyn ĥükm ü ĥükūmet ve faśl-ı ħuśūmet niyyetine
serįr-i salŧanat-ı maǾdelet-penāha [H 123a] [P 124b] cülūs itmişdi. Bir gün
bir gice kimse refǾ-i ĥācet eylemedi. Nüdemāsına eyitdi: “Ben bu güni ĥesāba
ķatmam ve eyyām-ı Ǿömrden Ǿadd itmem.” Anlar eyitdiler:
ا ا ار אد א
כ
אن

Nažm:
ا

כ د כ אده
ان در ه א

3

ای ازرخ
در כ ت

אرك ا
آب

ככ

“Bir gün ki devlet ü saǾādetle Ǿubūr ve śıĥĥat u selāmetle mürūr ide, umūr
ber-nehc-i merām ve mühimmāt, be-murād u kām ferāġat-ı ħāŧır müyesser ü
muĥaśśal;
MıśrāǾ:

4

ا

ز

א

ا

[ دA 113b]

Neŝr: ve ħızāne maǾmūr ve sipāh mükemmel... Bu maķūle rūz-ı saǾįd eyyām-ı
Ǿömrden Ǿadd olınmamaķ bedįǾ ü baǾįddür. Bunuñ vechi yine żamįr-i münįr-i
Ǿālem-ārāy müşkil-güşā-yı pādişāh-ı Ǿālem-penāha5 müfevveżdür.” İskender-i
Źü’l-ķarneyn6 eyitdi: “Bir gün bir gice7 ki anda bir maĥrūmuñ ĥāceti revā olup
murād olmaya ve bir mažlūmuñ cerāĥat-i sįnesine merhem-i merĥamet urulmaya, erbāb-ı mürüvvet ü aśĥāb-ı Ǿulüvv-i himmet ķatında ol eyyām Ǿömrden
Ǿadd olınmaķ revā ve mürüvvet ve lāyıķ-ı fütüvvet degüldür.”8 [Ş 112b]
Nažm:
1
2
3
4
5
6
7
8

Ġaraż Ǿömr ü devletden oldur hemįn
K’ola anda nefǾ-i Ǿibād-ı Ħudā

Bu beyit Ş’de yok.
Bu beyit Ş’de yok.
“Ey kişi ki senin yüzünde padişahlık ışıkları vardır, kafanda yüz ilahî hikmet saklıdır. Senin kalemin din
mülküne aferinler çizmiş, yüzlerce hayat suyu kaynağı senin siyah gözlerinin bir noktasındadır.”
“Bir an huzur ve mutluluk her şeyden daha iyi, daha değerlidir.”
Ǿālem-penāha P, H, Ş: Ǿālem-ārāya A.
İskender-i Źü’l-ķarneyn P: İskender A, H, Ş.
bir gice P: -A, H, Ş.
mürüvvet degüldür A, H: mürüvvet ü lāyıķ-ı fütüvvet degüldür P: müretteb degüldür Ş.

Enîsü’l-Ârifîn

Ne ĥāśıl o dirlikden insāna kim
Ola dāǿimā kār-ı nefs ü hevā
Ĥikāyet: Pādişāh-ı Çįn riyāż-ı ĥikmetden ħūşe-çįn olup İskender-i Źü’l-ķarneyn’den suǿāl eyledi ki: “Eleźź-i eşyā nedür?” [P 125a] İskender eyitdi: “Üç
nesnedür: [H 123b] Evvel kişi aǾdā-yı aǾdāsını maġlūb u zįr-desti görmekdür.
İkinci aĥibbāsına dil-nüvāzlıķ idüp hevādārlarını ser-efrāz1 eylemek. Üçünci
ĥācāt-ı ehl-i ĥācātı incāĥ u isǾāf ve raǾiyyetden defǾ-i cevr ü iǾtisāf. Bunlardan
ġayrı her leźźet ki var, nažar-ı ehl-i iǾtibārdan sāķıŧ ve lāf u güzāfdur.”
Nažm:

Budur evvelā ĥažž-ı şāhenşehį
Ki mülki göre düşmeninden tehį
İkinci budur kim olup2 dil-nüvāz
ReǾāyāsı ile ola kār-sāz
Üçünci bu kim ehl-i ĥācet ki var
Murādın göre ķalmaya şermsār

Bāb-ı Bįst ü Heftüm: Der-Teǿennį vü Teǿemmül3
ا אن
وا
ا
 اBu kelāmuñ cevāhir-i maǾānįsine5 [A 114a]
silk-i nažmda bu vech ile intižām virmişlerdür.
4

Nažm:

Ķo taǾcįli ki ol şeyŧān işidür
Teǿennį śabr ile Raĥmān işidür

Neŝr: Her kārda teǿennį vü teǿemmül Raĥmānį ve Ǿacele vü şitāb kār-ı şeyŧānįdür.
ŞiǾr:
6

ان

ا

ا

א

כ

و

Neŝr: Teǿennį ile her kār-ı düşvār u nā-hencār şeref-i itmām bulur ve imżā-yı
Ǿazįmetde taǾcįlle ekŝer-i maķāśıd u aġrāż āmāc-ı tįr-i itlāf olur.
1
2
3
4
5
6

ser-efrāz A, H, Ş: ser-firāz P.
olup A, P, Ş: ola H.
Der-Teǿennį vü Teǿemmül H, Ş: Der-Teǿennį A, P.
“Acele etmeme Allah’tan, etme ise şeytandandır. (Acele işe şeytan karışır.)” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde
Arapça ve Farsça Asıllı Vecizeler Sözlüğü, s. 841.)
cevāhir-i maǾānįsine H, Ş: cevāhir-i maǾnāsına A, P.
Bu beyit P’de yok. “İstediğin şeyi vakti gelmeden acele etme, meyvenin olgunlaşmadan yenmesi hoş görülmez.”
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Nažm:

Teǿennį ĥilm ile Ǿāķıllaruñdur
Ġađab taǾcįl ile cāhillerüñdür [Ş 113a] [H 124a]

Neŝr: TaǾcįl ü şitābuñ Ǿāķıbeti ħarāb ve ħiffet ü ŧįş mūriŝ-ı mażārr-ı bį-ĥisābdur.
Ve bį-teǿemmül ü teǿennį cesāret münebbiĥ-i śūret-i ħasāretdür ve tehevvür
ü istiǾcāl [P 125b] her ĥālde meźmūm ve merd-i müstaǾcil ĥuśūl-i murād u
vuśūl-i merāmdan maĥrūmdur.
Beyt:

Her işde teǿennį gerek kim şitāb
Niçe ħānümānı idüpdür ħarāb

Ve şitāb śavb-ı śavābdan münĥarif ve dūrbįn u Ǿāķıbet-endįşlige muħālifdür
ve her maķśūda ki cihet-i taĥarrį vü āhestegį ile āġāz u ibtidā ideler, ber-ĥasb-i
dil-ħˇāh ser-encām bulur ve çün germiyyet ü sebük-bārį1 ile ħavż u şürūǾ ķılalar,
nāķıś u nā-tamām ķalur. Ve şāyed ki emr-i meşrūǾun fįh meşrūǾ olmayup tehevvürle dünyāda ħaclet ü zilzāl ü zellet ve Ǿuķbāda vebāl ü vizr ü źillet ĥāśıl ola.
Beyt:
2

[A 114b]

آر
כאر

א כ כאر א
א
כ درכאر כ

و
وا را

3

4

א را כ
אن

اغ ار כ
د را
آورد
ه راכ

כ
כ

Neŝr: Ħusrev-i Pervįz püser-i dil-āvįzine vaśiyyet idüp didi ki: “Ey ķurretü’l-Ǿayn u ŝemeretü’l-fuǾād, nitekim selāŧįn-i źevi’l-iķtidār reǾāyā-yı bį-miķdār-ı
perįşān-rūzgāra ĥākimlerdür, sulŧān-ı Ǿaķl daħi selāŧįn-i kāmkāra eyle musalliŧ ü ĥākimdür. [H 124b] Pes niteki reǾāyā fermān-ı cihān-muŧāǾ-ı selāŧįnden
tecāvüz itmez. Selāŧįn daħi lāzımdur ki pāy-ı irādeti Ǿikāl-i Ǿaķl ile Ǿaķd idüp
merkez-i dāǿire-i Ǿaķldan [Ş 113b] pergārvār ķadem-i iŧāǾati bįrūn ķılmaya.
Lā-cerem her kārda teǿemmül ü fikret ve ĥākim-i Ǿaķl ile meşveret lā-büddür.
Ħuśūśā ol maddede [P 126a] ki żarar-i nefs-i insānį ya itlāf-ı māl veya nedāmet
ü peşįmānį iĥtimāli ola.”
1
2
3
4

sebük-bārį A, Ş: sebük-sārį P, H.
“Metanetle ve yavaş yavaş bu âlemdeki işleri gör; zira ki hiçbir işte acele ve telaş, zafer ve başarı getirmez.”
“Telaş ve acele ile ışığı yakmazsan, hem kendini hem kelebeği yanmaktan kurtarırsın.”
“Sabırlı davranmak, düğümlü olan her işe çözüm, kapalı olan her kilide anahtardır. Sabırlı olan insan hiçbir
zaman pişman olmadı.”

Enîsü’l-Ârifîn

אل
1
אل

ŞiǾr:

אش در
א
ا
כ ر از

כ دارد א ا رכאر
ادات دل ر א אر

2

Veśāyā-yı Hūşeng’de meźkūrdur ki temşiyet-i umūr-ı Ǿaśākir-i žafer-meǿāŝirde ber-muķteżā-yı 3
ا ل
şenār-ı şitābdan iĥtirāz u ictināb itmek ve
hengām-ı sevret u sev’et ħışm u ĥiddet-i ġađabda zimām-ı iħtiyārı dest-i nefse
virmemek gerek ve ser-i fikr ü nažardan pāyān-ı kār u Ǿavāķıb-ı umūra müteraķķıb ve kerāne-i kāra nigerān olmaķ gerek.
از و ع א כ د

MıśrāǾ:

ج وا

4

Neŝr: Mebādā ki baǾdez vuķūǾ śūret-i peşįmānį yüz göstere ve nedāmetden
ġayrı ŝemere ĥāśıl virmeye.
MıśrāǾ:
Nažm:

5

א

כ אزارد
אب

אب

6

א

ا כאری כ
א

כ درا ر
אن
[ زراه אA 115a]

[H 125a]
ن כ دم ان ر
7
ز ه ان ا כ

כ
و

Neŝr: Sebük-bārį8 tįr gibidür; çünki kemāndan çıķa girü dönmez. Āhestegį
elde şemşįr mānendidür ki yüz ser-i bį-sāmān-ı Ǿadūyı ķaŧǾ itse, yine ķabża-i
taśarrufuñdan çıķmaz. Her işde tesvįf ile taǾcįl itme ve Ǿinān-ı irādeti dest-i
taśarruf-ı nefs-i emmāreye virme ve zįr-destānla -ki vedāyiǾ-i9 Ĥażret-i Perverdigār’dur- şitābla muǾāmele ve taǾcįl ile mücāmele eyleme.10 [P 126b]
[Ş 114a]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

“Her durumda, her işte düşünüp öyle hareket et; acele etmekten vazgeç.”
“Her kim ki işlerinde düşünüp sabrediyorsa, gönlündeki muradına ulaşır.”
“Sürat adaletten değildir.”
“Olay olmadan önlem alınmalıdır, hadise olduktan sonra yapılacak bir şey kalmıyor zaten.”
“Neden akıllı insan pişmanlık duyacağı bir şey yapsın ki?”
“Siyaset işlerinde acele etme; her işi, her şeyi doğru yolu takip ederek sabır ve metanetle çözmeye çalış.”
“Bir dakikada yüz kişinin kanını dökebilirsin; fakat o bir dakikada bir kişinin bile hayatını geri getiremezsin.”
Sebük-bārį A, Ş: Sebük-sārį P, H.
vedāyiǾ-i A, H, Ş: vedįǾat-ı P.
eyleme A, P, Ş: itme H.
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אز آ אﻦ
د
1
ان אز כ ن אن

Nažm:

אن כ כ زروی
א כ
د כ

2

כ
כ

را

Ĥikāyet: Nasr bin Aĥmed Sāmānį -ki şehzāde-i bā-ser ü sāmān idi- atası yerine
taħt-ı ĥāķānį vü mesned-i sulŧānįye cülūs idüp kendü emrinde ĥāzım ve memālik-i maĥrūseyi żabŧ-ı eyāletine getürmege Ǿāzim oldı. Egerçi envāǾ-ı feżāǿil-i
celįle ile ārāste ve eśnāf-ı ħaśāǿil-i cemįle ile pįrāste idi. Ammā ĥadāŝet-i sinn ü
Ǿunfuvān-ı civānį ve Ǿadem-i tecrübe ve ġurūr-ı salŧanat u kāmrānį cihetinden
gāhį tįz-ħışm u ġađab u ĥiddet ve bį-teǿemmül tehevvür ü germiyyet eylerdi ve
günāh-ı śaġįr ü ĥaķįre Ǿuķūbet-i kebįr ü keŝįr iderdi.
Nažm:

Ķılurdı bį-teǿemmül gāh ĥiddet
İderdi az günāha çoķ Ǿuķūbet [H 125b]

Neŝr: Bir rūz vezįrine eyitdi: “Benüm mirǿāt-i ĥālümde müşāhede eyledigüñ
Ǿuyūbı baña iǾlām eyle ki, bir śūretle tebdįl idem ve tedārikine meşġūl olam.”
[A 115b]
Nažm:

Maĥv idem śūretini sįnemden
Ķazıyam ĥarfini sefįnemden

Neŝr: Vezįr eyitdi: “Ey şāh, el-ĥamdü li’llāh ki źāt-ı Ǿālį müstecmiǾ-i envāǾ-i
maǾālįdür ve māǿide-i pür-fāǿideden Ǿāyide-i ħāśś u Ǿāmma Ǿāmm u şāmil ve śalāyı kerem ü mürüvvet eśnāf-ı benį Ādem’e vāśıldur.
Nažm:
3

ان כ

ا

ی

ا ا

[P 127a]

Neŝr: Ammā bu ħˇānuñ nemegi kemter ve ŧaǾāmı bį-nemek ü bį-meze vü ebterdür. Ħˇān-ı ĥükūmetüñ nemegi ve Ǿadl ü dāduñ dadı, bürdbārį vü ĥilmdür
ve bu ħˇānuñ ġāret-gįri sebük-sārį4 vü ħışmdur.” [Ş 114b] Naśr eyitdi: “Bende kendü ĥālüme vāķıfum ve Ǿaybuma muǾterifüm; ammā be-muķteżā-yı ا אدة
5
א
izālesinde Ǿācizin.6 Tedbįr nedür?”
1
2
3
4
5
6

“Atını o kadar çok hızlı koşturma; çünkü (gerektiğinde) onu dizginleyemezsin.”
“Kurallara uygun bir şekilde, öyle bir hükmet ki, senin hükmün Hak Teâlâ’nın hükmüyle örtüşsün.”
“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı, O’nun cömertlik sofrasına oturmak için ilk adımdır.”
sebük-sārį A, P, H: sebük-bārį Ş.
“Âdet beşinci karakterdir.”
Ǿācizin A, H, Ş: Ǿācizüm P.

Enîsü’l-Ârifîn

כ
ك ازد

Beyt:
1

ی ر در
ود

Neŝr: Vezįr eyitdi: “Vaķt-i ĥükmde müteǿemmil ol, şitābende vü müstaǾcil
olma. Ve büzürgān-ı pākįze-aħlāķı şeref-i taķarrüble ser-efrāz idüp riǾāyet eyle
ki vaķt-i istilā-yı ġađabda ižhār-ı şefāǾat ideler, bāşed ki aħlāķ-ı reźāǿil zāǿil ola.”
Naśr bu nuśĥ ile Ǿāmil olup sehl zamānda aħlāķı müheźźeb ve nażar-ı naśr-ı
müyessirü’l-āmālle [H 126a] Ǿunvān-nāme-i aĥvāli müźehheb olup debdebe-i
Ǿadāleti aķŧār-ı arżda müştehir ve ŧanŧana-i eyāleti eŧrāf-ı cihāna münteşir oldı.
א

Beyt:
ن

2

را
را

ا
ا

3

א
כ כ ش

א

אن כ روان ا
א
כ در ره

[A 116a]
כ
4

כ

آ

را د

כאری כ
א هכ כ

Neŝr: TaǾcįl ü şitāb ehl-i ħıred ķatında merdūddur ve ĥakįm-i kāmil yanında
vesāvis-i şeyŧāniyyeden maĥsūb u maǾdūddur.
Nažm:
5

[P 127b]

و אب
و ا אب

6

7

1
2
3
4
5
6
7

א

ا

د از
ز و

א

א

روز ا

ر
כ

כ
אא
א

ور אدر د اوכ כאف و ن
ز در כ م آوردن ون

“Kötü huy birinin karakterine yerleşirse, ölüm zamanına kadar o kişiden ayrılmaz.”
“Sen padişahsın, şahin kuşu gibi aceleci ve hızlı davranma; sakin sakin bir şeyleri yapmaya çalış, erkek aslan
gibi.”
“Düşünce atının dizginini eline al ki, düşünce yolunda tehlikeler vardır.”
“Senin gam ve derdini dize getiren bir işte aceleci davran, sakin davranmak hatadır.”
“Acele ve telaş şeytanın hilesi ve fitnesidir, sabırlı ve sakin davranmak ise Allah’ın lutfudur.”
“Bu dünya ve bu dünyadaki varlıklar sabırla Allah’tan vücut buldular, altı günde bu yeryüzü ve gökler
yaratıldı.”
“Yoksa Allah bir demde yüz tane yeryüzü yaratmaya kâdirdi.”
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1

א ازﭙﻰ
כ درכאرد ای و در

ا

Neŝr: Her kimse ki temşiyet-i umūrında zimām-ı iħtiyārı ķabża-i taǾcįle vire,
lā-cerem āħir-i kārı nedāmete [Ş 115a] ve ĥātimet-i emri veħāmete ire.
Nažm:2
3

כ د
אن כ دد

כ و א
ازآن כ ده

כ
ا ا

Neŝr: Ve herkes ki fevāǿid-i teǿemmül ü taĥammülden ġāfil ve kerden ĥālį
ferāǿid-i teǿennį vü fikrden ħālį vü Ǿāŧıl olup tuħm-ı şitābı [H 126b] mezraǾa-i
dilinde eke ve niĥāl-i istiǾcāli zemįn-i efǾāle dike, anuñ ŝemeri vü beri ancaķ
nedāmetdür ve Ǿāķıbet-i kārı veħāmet ü sūǿ-i ħātimetdür.
Ĥükemā dimişlerdür: “Devĥa-i istiǾcālüñ bārı, ħār-ı nedāmetdür4 ve beyża-i
istiķlālüñ netįcesi bār-ı ġarāmetdür.” Her emrde teǿennį vü teǿemmül ü taĥarrį
aĥrā belki vācibdür5 ve taǾcįl ü şitāb ġayr-ı münāsibdür.
MıśrāǾ:

6

ام

כ درد

אب

Erbāb-ı şerǾ u millet ve aśĥāb-ı Ǿilm ü ĥikmet cemįǾ-i efǾālde Ǿumūmen ve
sefk-i dimāda ħuśūśan teǿennį vü taĥarrį vācib görmişlerdür ki eger ķatle istiĥķāķı ola, [A 116b] fırśat bāķįdür ve eger Ǿıyāźen bi’llāh ber-sebįl-i taǾcįl bir
bį-günāhuñ ķabāle-i ķatli tescįl7 olına, baǾdehū ne seyf-i ĥayf ve ne tįġ-ı dirįġ
źerre ķadar nedāmetde teǿŝįr ķılur ve ne [P 128a] enāmil-i tedārik ve ser-engüşt-i tedbįrle girih-i melāmet inĥilāl-peźįr olur.
Beyt:
8

1
2
3
4
5
6
7
8

כ ش درآزار
א
אن כ دی آ כאر
א

“Bu sabır ve beklemek ise seni eğitmek ve seni yetiştirmek içindir; işlerinde sabırlı ve sakin davranmayı
öğren ki işin doğru gitsin.”
Nažm A, Ş: Beyt P: -H.
“Her kim ki düşünüp taşınmadan bir işe girişirse, işin sonunda yaptığından pişman olacaktır.”
Ĥükemā dimişlerdür: Devĥa-i istiǾcālüñ bārı ħār-ı nedāmetdür. A, P, Ş: -H.
vācibdür A, H, Ş: vācib P.
“Beni katletmek için acele etme; zira ki ben senin elindeyim.”
tescįl A, P, H: taǾcįl Ş.
“Düşünmeden hiçbir şey yapma; çünkü sonunda pişman olursun.”
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Bāb-ı Bįst ü Heştüm: Der-Müşāvere1
Server-i kāǿināt ve Mefħar-i mevcūdāt Ĥażret-i Peyġāmber ve nāmus-ı ekber, bi-ĥükm-i ħiŧāb-ı müsteŧāb-ı 2﴾ ِ ْ َ ْ ﴿و َ ِאو ْر ُ ِ ا
َ umūrda ħuddām-ı Ǿateْ
be-i nübüvvet aśĥāb-ı güzįn ile meşveretle meǿmūrdur. 3﴾ ُ َ َ ﴿و َا ْ ُ ُ ٰرى
ْ ْ
ْ ُ َ
el-āyeti. Meşāyiħ-ı kibār-ı muĥaddiŝįnden baǾżı dimişlerdür: [Ş 115b] “Bimuķteżā-yı tevfįķ u telfįķ mābeyn-i ĥadįŝ-i 4ا ري
 اول אVe ĥadįŝ-i اول א
5
ا ا
[H 127a]
Ol Efđal-i rüsül ü Hādi’s-sübül Ǿaķl-ı küll iken ve Ǿuķūl-i Ǿaşere fį-nefsi’lemr ondan bir cüzǿ meŝābesinde degül iken, müşāveretle emrüñ limmiyyeti
ve ħıŧāb-ı müsteŧābuñ ĥikmeti oldur ki, miyān-ı ümmetde sünnet olup śaġįr u
kebįr müşāveretsiz bir emr-i ħaŧįre mübāşeret ķılmaya.”
Beyt:
6

رت א ر
א دور

از

Neŝr: Ve Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām aśĥāb-ı kirāma buyurur rađiya’llāhu teǾālā
 ا واVe ĥadįŝ-i şerįf-i saǾādet-meşĥūndur: א אب ا אر و م
Ǿanhüm: 7
8
[ ا אرA 117a] Ve yine buyurur: 9 رة
 אve Tevrįt’de mektūbdur: 10 م
Ĥażret-i Loķmān Ǿaleyhi’r-rıđvān oġluna eyitdi:
א ا
11
12
13
ك כ
Oġlı eyitdi: כ ن ا
 א ا כLoķmān eyitdi: אور ا ك
Fi’l-ĥaķįķa bį-meşveret-i erbāb-ı ĥazm bir emre ķaśd ve bir mühimme Ǿazm
muķbiller ķatında nā-maķbūl ve Ǿāķıllar reǿyinde ħilāf-ı maǾķūldür.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Der-Müşāvere A, P: Der-Müşāveret H, Ş.
“... iş hakkında onlara danış.” Âl-i İmrân, 3/159.
“Onların işleri, aralarında danışma iledir.” Şûrâ, 42/38. Bu âyet A ve H’de yok.
“Allah önce benim nurumu yarattı.” (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, s. 311.)
“Allah önce aklı yarattı.” (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, s. 309.)
“Peygamber efendimiz bile istişare ve danışmaktan sorumlu tutuldu, sen niye bu yoldan uzaksın?”
“Bana işaret edin.”
“(İşlerinde) istihare eden zarar etmez, danışan pişman olmaz; tutumlu olan yoksul düşmez.” (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, s. 242.)
“Kişi meşveretle azgınlıktan uzak durur.”
“İstişare etmeyen pişman olur.”
“Ey oğlum, başkasının aklını kendi aklın yap (başkalarının görüşünü de al).”
“Oğulcuğum, bu nasıl olur.”
“İşin konusunda danış.” Neŝr: Ve Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām aśĥāb-ı kirāma buyurur rađiya’llāhu teǾālā
Ǿanhüm... Loķmān eyitdi:  אور ا كA, H, Ş: -P.
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Beyt:

Her kimüñ Ǿaķl-ı pāk ü dānişi var
Eylemez meşveretsiz ol bir kār

Neŝr: Lā-cerem selāŧįn-i cihāna -ki fi’l-ĥaķįķa esāŧįn-i bünyān-ı zemįn ü zamāndur- vācibdür ki ĥall-i maǾāķıd-ı mühimmāt-ı memleket ve fetĥ-i maķālįd-i
mübhemāt-ı salŧanatda [P 128b] ve hengām-ı nižām-ı umūr ve ķıyām-ı
mehāmm-ı cumhūrda vüzerā-yı ŝāķıb-żamįrlerüñ tedbįr-i iśābet-peźįrlerine [H 127b] mürācaǾat buyurup ķadem-i mübāşereti cādde-i müşāveretden
münĥarif ķılmayalar; [Ş 116a] tā ki ber-mūcib-i ا ا ر אد
א אور م ا
1
 ا رnetāǿic-i efkār-ı iśābet-şiǾār ve nesāǿic-ārāy-ı memleket-ārāyları muķterin-i śalāĥ-ı ehl-i Ǿālem ve mutażammın-ı nižām-ı aĥvāl-i benį Ādem ola. ا رى
2
وا
وا
ا ا
و ائ ا כאم و
ا ا
ت

ŞiǾr:

رة ا
ا ا

3

4

כا
ن

ا אون

אرد

و
ا را

Neŝr: Ve fevāǿid-i Ǿavāǿid-i müşāvere bisyār ü bį-şumārdur. Cümleden biri oldur
ki, her kār-ı düşvārı śavb-ı śalāĥ u sebįl-i sedāda ķarįb eyler. Ve biri daħi oldur
ki, bir kimse ki bir emre bį-müşāveret mübāşeret ķılur, şöyle ki tedbįri taķdįre
muvāfıķ düşmeyüp [A 117b] ol emr ĥāśıl olmaya, herkes dil-āzārlıķ yüzinden
zebān-ı ŧaǾnı dırāz idüp cihāndan bįzār ü zār iderler. Ammā baǾde’l-müşāvere
hįçbir fāǿideyi müfįd ve maŧlūbı müntic daħi olmasa, bārį ŧaǾn-ı berāyādan berį
olup maǾźūr olur. Ve biri daħi oldur ki mirǿāt-ı5 ķalb-i şaħś-ı vāĥid śuver-i
umūr-ı ġayr-ı mütenāhiye ile muśavver olmaķ muĥāl ve ġayr-ı mutaśavverdür. Ammā źevi’l-ārā-yı Ǿālem-ārā bir araya gelicek, telāĥuķ u telāśuķ-ı efkār ile
dil-ifgāra kemįn-i kümūndan niçe kār [H 128a] āşikār olur. [P 129a]
ŞiǾr:

כ

ا
6

1
2
3
4
5
6

ا

א

כ

אور
وا

“Bir topluluk meşveret edince, Allah onların işlerini doğru yola eriştirir.”
“Şura (meşveret, danışma) şeriat kurallarının başı ve hüküm vermenin gereğidir. Bilginlere ve din âlimlerine danışmayanın azli vaciptir.”
“Zorlu problemlerde meşveret etmen gerekir; iki akıl bir akıldan daha iyidir.”
“Yardımlaşma olmasaydı, geçim işleri doğru düzgün yürümezdi.”
mirǿāt-ı A, P, Ş: merātib-i H.
“Bilmediğin zor (işlerde) arkadaşına danış ve iyi bir nasihatçinin tavsiyesine kulak ver.”
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اك
و כ

1

أو
ل אور

وا

Neŝr: Pes erbāb-ı devlet ve aśĥāb-ı Ǿizzete lāzımdur bi-muķteżā-yı
اب
2
رة
[ ك اŞ 116b] her3 emr-i mühim ki müteveccih ü žāhir olur, bį-meşveret-i Ǿuķalā şurūǾı ol ħiŧābla ħaŧā bile ve meşvereti ĥall-i emr-i müşkilde ĥākim-i
Ǿādil añlaya.
رت د
ف א

Nažm:
4

א
5

א

כ

رت כ

א

אر

Neŝr: Ve Ǿalā vechi’l-yaķįn bile ki tedbįr-i Ǿuķūl-i keŝįre, tedbįr-i vāĥidden
śāǿib-ter ve ekŝer ü evfer ve şaǾrāt ki cemǾ ola, şaǾr-ı vāĥidden ķavį-terdür.
6

ا
را א

ى

כ ا
7

ا ا

رت را

در
כ

ار אب כ
כ را אن

[A 118a]
Ŧanışacaķ yoġ ise olma ġāfil
Yanuña8 börküñi ķo meşveret ķıl
Gerek her sāzda bir yār-ı dem-sāz
İşidilmez yalıñuz elden āvāz
Dürüst olmaz kişinüñ işi9 bį-yār
Yalıñuz ŧaş olur mı10 hįç dįvār
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

“Onlara danış (onlarla müşavere et) ve tevekkül et, sözüyle Allah peygamberine bunu tavsiye etti.” Bu
beyitte âyetten iktibas vardır. Âl-i İmrân, 3/159.
“Danışmayı terk etmek de doğru bulunmaz.” (Bk. Ceyhan, Türk Edebiyatı’nda Hz. Ali Vecizeleri, s. 474.)
her A, P, H: bir Ş.
Bu beyit P’de yok. “Her kim ki danışmadan bir yol seçerse, genelde hedefi tutturması mümkün değildir.”
Bu beyit P’de yok. “Danışmadan, diğer insanlardan akıl almadan bir temel atarsan, pişmanlıktan başka bir
sonuç alamazsın.”
“İstişare kapısını neden kapattın? Aklın yol gösterici olduğunu mu inkar ediyorsun?”
“Hikmet ehli şöyle söylemişlerdir: Fikirler tek akıldan daha hayırlı, daha iyidir.”
Yanuña P, H, Ş: Öñüñe A.
işi A, H, Ş: kārı P.
olur mı A, H: ola mı P, Ş.
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[H 128b]
Olan Ǿāķıl ŧanışıķsız iş itmez
Ki bildügi yañulduġına yitmez1
Neŝr: Ve çün ĥudūŝ-ı vāķıǾāt2 ve vuķūǾ-ı ĥādiŝātda müşāveret ü tedbįrden
nā-güzįrdür, lā-cerem meşvereti ehl-i ĥikmet ü aśĥāb-ı tecrübetle ve merdüm-i
nįk-kįş ü dūr-endįşle itmek gerek ki3 zümre-i mezbūrenüñ re’yi śāǿib ve fikri
ŝāķıbdur.
Behrām-ı Gūr ferzend-i dil-pesendine vaśiyyetinde dimişdür: [P 129b]
“Umūr-ı memleketde ħıredmendānla meşveret ķıl ki, ĥüsn-i tedbįr bir naħçįrdür yalıñuz şikār olmaz, ittifāķ u muǾāvenet ve cemǾiyyet-i cemāǾat ister. Ve her
ĥavādiŝe -ki kemįngāh-ı dehrden žāhir ü ĥādiŝ olur- evvel tedbįr-i śāǿible menǾ
u defǾe [Ş 117a] saǾy ķıl; zįrā her nesne ki tedbįrle müyesserdür, şemşįr ü tįrle
ġayr-ı mutaśavverdür.”
Beyt:

Maślaĥatlar bitürür bir söz ile Ǿāķıl kim
Niçe biñ leşker-i cerrār ile ĥāśıl olmaz4

Ĥikāyet: Mülūk-i māżiyeden biri bir ĥakįmden istifsār eyledi ki: “Reǿy ü şecāǾatden ķanķısı rāciĥterdür?” Ĥakįm eyitdi: “ŞecāǾat, şemşįr ü tedbįr dest-i
ķavį meŝābesindedür ki anı der-kār ider. Ve bu daħi5 maǾlūmdur ki dest-i
bį-şemşįr ü tįr ü teber her kāra aķıdur ve her işe yarar, [H 129a] ammā şemşįr-i
bį-dest Ǿamele gelmez ve hįç bir kāra el virmez. Nitekim aśĥāb-ı reǿy buyururlar: 6אن
א ا
[ ”ا أىA 118b]
Dimişler ehl-i re’y-i Ǿālem-ārāy
Ki fetĥ ü nuśretüñ miftāĥıdur rāy
Çi ger tįġ atdı tāc-ı ħusrevį beg
Ķılıcdan beglere7 re’y-i ķavį yeg
Neŝr: İskender-i Źü’l-ķarneyn’den suǿāl eylediler ki: “Bihterįn-i ārā ve aĥsen-i tedābįr nedür?” Eyitdi: “Küre-i arżda vü küre-i zemįnde nāǿire-i fitne1
2
3
4
5
6
7

yetmez A, P: degmez H, Ş. Bu dört beyit Güvâhî’ye aittir. (Bk. Hengirmen, age., s. 119.)
ĥudūŝ-ı vāķıǾāt H, Ş: ĥadįŝ-i vāķıǾāt A, P.
ki A, H, Ş: -P.
ĥāśıl olmaz A, H, Ş: olmaz ĥāśıl P.
bu daħi H, Ş: -A, P.
“Görüş (fikir) cesurun cesaretinden önce gelir.”
beglere P, H, Ş: şehlere A.
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yi teskįndür. Mülūk-i śāĥib-umūra lāzımdur ki ĥasbe’l-maķdūr saǾy-i mevfūr
idüp Ǿarśa-i memleketde Yeǿcūc-ı fitneyi sedd ide. Nitekim [P 130a] mülūk-i
Heyāŧıla’ya vāķiǾ olmışdı.”
Ĥikāyet: Cānib-i Ħorāsān’dan bir düşmen-i Ǿažįm žāhir olup ceyş-i deryā-cūşla
mānend-i seyl-i ħūn ķırmızı Ǿalemlerle yürüyüp1 ve ķaśd-ı mülk-i Heyāŧıla ķıldı.2
Bu daħi bu cānibden leşker-i bį-kerān tertįb idüp muķāvemet ü defǾe müteveccih
oldı. Ammā erkān-ı devlet-i Ǿizzet-rehįn Ǿāķıbet-endįş ü dūrbįnlik idüp düşmen-i
melike Ǿubūdiyyet-nāmeler irsāl ü įŝār ve [Ş 117b] iħlāś u iħtiśāś iżhār eylediler ve
düşmen-i melike ħōş gelüp cümle-i mekātįb-i Ǿaskeri bir ħarįŧaya derc [H 129b]
idüp serine mühr urdı. Ķażāyıla rūz-ı maśāff u kār-zārda melik ġālib olup düşmen hezįmet cānibine Ǿazįmet eyledi ve ħızānesi melik-i Heyāŧıla destine düşüp
ol cerįde-i ħarįŧa3 ki mekātįb-i erkān-ı devlet-i mülk-i Heyāŧıla anda derc olmışdı,
çün nāfe-i ser be-mühr-i Ħıŧāyıla dest-i melike düşdi ve çün maǾlūm idindi ki,
mekātįb-i maǾhūdedür, mührini büzüp ķutuyı açmadı ve kendü kendüye eyitdi:
“Eger4 bu mekātįbi açup okursam bi’ż-żarūre aǾyān-ı Ǿaskere5 [A 119a] Ǿayn-ı
Ǿadāvet ile nažar idüp buġż u ġađab lāzım gelür ve bu ĥāl ki anlara münǾakis ola,
her biri tersān u hirāsān kendü żararlarını defǾi içün baña żarar-ı küllį ķaśdı lāzım
gelür ve āteş-i fitne ki müşteǾill ola, baǾdehū teskįni ġāyet müşkil olur.” Ve derĥāl
[P 130b] ħavāśś u muķarrebān-ı dergāhını cemǾ itdi ve ol ħarįŧa-yı ħaŧįreyi6 dermiyān idüp eyitdi: “Bu ol Ǿubūdiyyet-nāmelerdür ki aǾyān-ı Ǿasker ü ümerā-yı
leşker-Ǿaķabimüzden Ǿāķıbet-endįşlik yüzinden düşmene irsāl eylemişlerdür ve
henüz daħi anlaruñ mühriyledür.” Ve dįvānında āteş peydā idüp cümlesini
yaķdı ve āteş-i fitne munŧafį oldı. Çün erkān-ı memleket7 bu luŧf u mekremeti
[H 130a] gördiler, mütābaǾatında yek-dil ü yek-cihet oldılar.
ا
ا أى ا
8
 ا ى اBu re’y-i sütūde [Ş 118a] vü vażǾ-ı pesendįde, cümle-i ħalķı muŧįǾ-i
fermānı vü rehįn-i minneti ķıldı.
Nažm:
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

כאری ان א
و אن א
ان

כ

yürüyüp P, H, Ş: yürüdi A.
ķaśd-ı mülk-i Heyāŧıla ķıldı A, P: mülk-i Heyāŧıla ķaśdına revāne oldılar H, Ş.
cerįde-i ħarįŧa A, H, Ş: ħarįŧa-i cerįde P.
Eger P, H: -Ş.
Ǿaskere P, H, Ş: leşkere A.
ħarįŧa-yı ħaŧįreyi A, P, Ş: ħarįŧayı H.
memleket P, H, Ş: devlet A.
“Sağlam görüş güçlü elden daha fazla koruyucudur.”
“Tedbirle o kadar büyük işler başarabilirsin ki, (bunlar) kılıç ve silah ile başaramadığın büyük işlerdir.”
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אه
1

اه

و

و

כ
כ כ
ز زا כאن رای و

Neŝr: Ve ekābir ü aśāġirden herkes ki emįn ü muǾtemed ola, bi-ĥükm-i אر
ا
2
meşveret idüp Ǿār itmeye. Şāyed ki ħıred-i ħurdedāna baǾżı ħāŧıra ħuŧūr
ide ki āyįne-i żamįr-i münįr-i büzürgān andan śūret-peźįr olmamış ola.
Ĥikāyet: Ķāđį-i ķuđāt-ı Merv’üñ bir duħteri nįk-aħteri vardı ki ĥüsn ü cemālde şöhre-i şehr ü āşūb-ı dehr idi. Ķāmeti dıraħt-ı ŧūbāya hem-ser ve ġamzesi
nergis-i bāġa [A 119b] tįr-i ŧaǾn atar. Māder-i dehrden anuñ gibi bir nāzenįn
vücūda gelmemiş ve Zāl-i sipihr ancılayın bir şekl ü şemāǿil-i zįbā müşāhede
ķılmamış idi. [P 131a] AǾyān-ı memleket ü erbāb-ı devletden herkes cān u
dilden viśāline rāġıb ve eşrāf-ı eŧrāf śaded-i ħˇāstārįde olup ħāŧib ü ŧālib oldılar. Meger ķāđįnüñ bir tersā hemsāyesi var idi, götürüp eyitdi: “Duħterüm
[H 130b] emrini senüñle müşāvere itmek isterin.” Tersā eyitdi: “Egerçi şeref-i
mücāveretle müşerrefüm ammā dįn-i İslām’dan bįgāneyin. Ne lāyıķ-ı muĥāveretüm ki benümle müşāveret idersin?” Ķāđį eyitdi: “Egerçi müslim degülsin
ammā emįn ü muǾtemedsin ve reǿy u tedbįrde müsellemsin.”3 Büzürgān dimişlerdür: “Merdüm-i emįnle müşāveret itmek gerek, her söz ki söylersin, ĥüsn-i
ķabūlle maķbūlümdür, hemān söyle.” Tersā eyitdi: “Tezvįcde kifāǿet şarŧdur
ve kifāǿet meźheb-i müslimįnde dįn ü millet [Ş 118b] ve bizüm āyįnimüzde neseb ü aśāletledür. Ammā ehl-i zamān ķatında māl ü cāh ü devletledür.
Teǿemmül ü taĥarrį ile aĥrā vü elyaķ ne ise anı işle. Eger dįn cānibini riǾāyet
iderseñ, bir mütedeyyini iħtiyār ķıl,4 eger bizüm āyįnimüzle Ǿamel iderseñ, nesebe iǾtibār ķıl. Eger Ǿādet-i ehl-i zamāna nāžır olursañ, iħtiyār-ı śāĥib-māl ü cāh
ü iķtidār ķıl.” Ķāđį kelām-ı tersāyı gūş-ı hūşla müstemiǾ olup eyitdi: “Emr-i dįn
cümleden mühimdür.”
Bes5 bir ġulāmı vardı. Mübārek-nām, ġāyet Ǿālim ü Ǿāmil ü mütedeyyin ve
meşhūr-ı beyne’l-enām idi. Ķāđį,6 kendü kendüye eyitdi: “Hįç bundan mübārek kimse olmaz.” diyüp Mübārek’i tervįc [P 131b] idüp [A 120a] ve duĥterini aña tezvįc ķıldı. Anuñ berekātıyla Ĥaķ teǾālā [H 131a] ve tebāreke ferzend-i
1
2
3
4
5
6

“Parana, puluna kılıcına ve orduna çok güvenme; bilgelere fikir danışıp tedbir al.”
“Kendisiyle istişare edilen güvenilir kimsedir.” (Bk. Yardım, age., s. 34.)
Ve rāy u tedbįrde müsellemsin A, H, Ş: -P.
iħtiyār ķıl A, P, H: riǾāyet idersin Ş.
Bes P: -A, H, Ş.
Ķāđį P: -A, H, Ş.

Enîsü’l-Ârifîn

ercümend virdi. ǾAbdullāh-ı Mübārek nām ki imām-ı ehl-i İslām ve zāhid-i
zamāne ve Ǿārif-i yegāne oldı.
Nažm:

د
1

ا

رت زا و כ ار אب
אر ا دو כ

از
رو
رت را

Neŝr: Pes2 selāŧįn-ı rūzgāra lā-büddür ki her Ǿuķde ki olur, ser-engüşt-i tedbįrle
ĥall ķıla ve her ħalel ki ĥavādiŝ-i eyyāmdan žuhūr ider3 kemiyyet-i müşāveret ü
muǾāżadat-ı re’y-i śāǿible tedārik ü telāfį eyleye.4
כ

ای כ ی را
ى כ א

و دا

ور

Nažm:
ان כ

5

6

7

ان آכאه
د د راه

د

در
ى

آ

ى از

د

כ אא

Neŝr: Ve hem bu bāb-ı fevāǿid-iktisābda8 erbāb-ı elbāb9 dimişlerdür:
Nažm:
10

אورت כ
د כ ان

[ כאر אŞ 119b]
א در ان

אورت אزی
ان
11
م ان כ آن ز אن
Neŝr: Erbāb-ı ĥikmet dimişlerdür: 12 ا ا

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

و

ا

رة أ

ا

“Fikir danışmaktan uzaklaşma; zira ki bilgeler danışmayı, devlet ve kudret sahiplerinin yol göstericisi olarak
tanıtmışlardır.”
Pes A, H, Ş: -P.
ider A, P: bulur H, Ş.
eyleye P, H, Ş: ķıla A.
“Bir ordunun temeli zarar görürse, bir kılıçla bu ordudan yüz kişi öldürülebilir.”
“Akıl ve bilgin için kibirlenme, tedbir aynasını önüne koy.”
Bu beyit H’de yok. “Bilgi sahibi olanlardan yardım al ki, seni istediğin amaca doğru götüren yolu bulasın.”
bāb-ı fevāǿid-iktisābda P: bābda A, H, Ş.
erbāb-ı elbāb A, H, Ş: erbāb-ı ulü’l-elbāb P.
“Danışmadan hiçbir iş yapma, ta ki işlerinde çok fazla kâr elde edesin.”
“Fikir danışmadan yaptığın herhangi bir iş, kesinlikle seni zarar ve ziyana götürecektir.”
“Meşveret kınanmaya karşı bir güvence ve pişmanlığa karşı bir korunmadır.”
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Bāb-ı Bįst ü Nühüm: Der-Ĥazm
Ĥazm, Ǿavāķıb-ı umūrı endįşe ve her kārda dūr-bįnligi pįşe itmekdür. Śāĥib-i
nažarān-ı ulü’l-elbāb dimişlerdür: 1א אب
ا אب
Ve ĥükemā-yı
2
źevi’l-ārā [A 120b] [H 131b] dimişlerdür: ا ا اء
ا م أ ا راء وا
[P 132a] Kelimāt-ı ĥikmet-nikāt-ı Efrāsiyāb’da mesŧūr u meźkūrdur.
3
אم ا כאئ
 ادرع ا م اHer kimse ki rūz-ı rezmde ĥazmı zırh ve Ǿazmi
siper eyler, tįr-i keyd-i Ǿadū-yı kįne-ħˇāh aña ķande żarar eyler?
ی
و ش را
א
4

مود

اى כ כ
ذات

د
آ
وز ا א رزم آرا

م

כ

Neŝr: Ekābir-i Ǿulemādan birine suǿāl eylediler ki: “Ĥazm ne nesnedür?” Eyitdi:
“Aśl-ı ĥazm, ehl-i zamān ĥaķķında bed-gümān olmaķdur.” Nitekim ا م ء
5
 اdimişlerdür.
Nažm:

אش و כ אن אش
6
د در ا אن אش

ور

Neŝr: Ve Ĥażret-i Mevlānā Celāleddįn-i Rūmį Meŝnevį-i MaǾnevį’de buyurur,
meźkūrdur:7
Beyt:

ی
8

ی

و

5
6
7
8
9

م آن א
אכ ى و

م دان د כ در
כ אن א
در
9

1
2
3
4

כ
ی از

כאر ا אط כ
כ در ا אن א

در
אز

“Ormanda pençesinin tırnaklarını illetli olarak görsen de... ”
“Basiret, görüşlerin en iyisi; gaflet, düşmanların en zararlısıdır.”
“Basireti kendine zırh edinen hile oklarından emin olur.”
Bu kıt‘a P’de yok.“Senin kalemin insanın kaderini yazan kalemdir, senin varlığın zafer, azim ve cesurluk
kaynağıdır. Her an, her dakikada seni düşünmek zafer ve başarı getirir. Senin akıllılığın ve uyanıklığın
zamanı geldiğinde orduyu savaşa hazırlayandır.”
“Tedbirlilik, kötü ihtimalleri düşünmenin sonucudur.” (Bk. Yardım, age., s. 36.)
“Kötü niyetli olma ama şüpheyi de elden bırakma, bu dünyadaki fitnelerden uzak kalasın.”
Ve Ĥażret-i Mevlānā Celāleddįn-i Rūmį Meŝnevį-i MaǾnevį’de buyurur, meźkūrdur P: Meŝnevį-i MaǾnevį’de
meźkūrdur H, Ş: Meŝnevį-i MaǾnevį-i Ĥażret-i Mevlevįde meźkūrdur A.
“Akıllı insan, bilmediği bir işe şüphe ile yaklaşır; aksi ispatlanınca da bu şüphesini bir kenara bırakır.”
“Akıllı insanlar her zaman olaylara şüpheci yaklaşırlar, her işte temkinli davranırlar; böylece her hile ve
fitneden kurtulurlar.”

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: Ve ĥaķįķat-ı ĥazm oldur ki, bir māddede ki Ǿalāmāt-ı şerr ü şūr ve
emārāt-ı şürūr cezm idesin, [Ş 119b] esbāb-ı fitne ķuvvet bulmadın ve şerār-ı
şürūr müştaǾil olmadın defǾ ü refǾine müştaġil olasın. [H 132a]
Nažm:

א

نכ د
وی כ אل او

אب
אر

م

اכ ا אس
אه و ل او

אی ر

1

2

Neŝr: Ammā cahil, ġāfil başına ŧoķunmayınca bilmez [A 121a] ve miyān-ı
āteşe düşmeyince gözi açılmaz.
MıśrāǾ:

אش

3

از و ع אد در כ

[P 132b]

Ŧarįķ-ı ĥazm yolın ŧut cihān ħaŧar4 yiridür
Teǿennį ile ķadem baś ki şūr u şer yiridür
Bahār yaġmurını göricek taśavvur ķıl
Ki geldi seyl-i fenā menzilüñ güźer yiridür
Neŝr: Hūşeng-i pür-ferheng ferzend-i dilbendine vaśiyyetinde dimişdür: “Dilerseñ ki fermān-ı cihān-muŧāǾıña herkes ser-fürū idüp pāye-i kihterįden derece-i mihterįye vāśıl ve śaffu’n-niǾāl-i fermān-berįden śadr-ı śuffe-i fermān-dihįye mütevāśıl olasın, her kimse ĥaķķında ki sū-i žann iderseñ, anı meclisüñden
dūr ve muśāĥabetüñden mehcūr eyle.”
Ĥazm-ı selāŧįnden biri oldur ki her kime ki sū-i žann ideler, rāh-ı iltifātdan
kāmāŧatü’l-eźā izāle eyleyeler.
Beyt:

از כ د כ ا כ د
دار
اورا כ از א

5

Neŝr: Ve Ǿāķıl ü ĥāzıma lāzımdur ki mevāķiǾ-i ĥavādiŝ ü mesāǿib ü nevāǿibi
fikr-i śāǿible sedd itmege ve rāh-ı āfāt u veķāyiǾi reǿy-i rūşenle bend itmege
[H 132b] sāǾį ola ve muśādaķat-ı ebnā-yı zamāna iǾtiķād ve muvāfaķat u murāfaķat-ı iħvān-ı rūzgāra6 iǾtimād ķılmaya.
1
2
3
4
5
6

“Tecrübe bir kenara itilirse fitneler ve sıkıntılar ortaya çıkar, yoksa hiçbir eksiklik onun mükemmelliğini
bozamaz.”
“Yükselmesinin temelini akıl üzerine kurarsa, onun büyüklüğüne hiçbir zarar gelmez.”
“Olay olmadan kendini düşünüp tedbirini al.”
ħaŧar A, H, Ş: güźer P.
“Gönlünden uzaklaşan kişiyi, hızlıca çevrenden de kaldır.”
muvāfaķat u murāfaķat-ı iħvān-ı rūzgāra A, P: muvāfaķat-ı iħvān-ı rūzgāra H, Ş.
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Nažm:

م ورز ن
1
ز ن

ك

אران

ا

אدی

اכ

א

[Ş 120a]

Neŝr: Ve serāy-ı serāǿirine ecnebįyi2 maĥrem ķılmaya; tā şemātet-i aǾdā vü şerāret-i ĥāsidāndan sālim ü ġānim olalar.3
ود א

ĶıŧǾa:

م
4

כ כ ا אن د
م ل
ر

[P 133a]

כ را ن
آ
אروی اد ا ران

ان د

Neŝr: Erbāb-ı ĥazm seng ü āhen görse istināre-i nārı taśavvur ider ve ķable’l-iştiǾāl [A 121b] defǾine iştiġāl gösterir.
MıśrāǾ:

5

ا

د א

כ

آن

در

Neŝr: Nitekim dimişlerdür:
כ ا
6

تا

א

ا در
כ اכ

ره
و

در
در

Neŝr: Ve kār-ı düşvārda meşveret daħi ĥazmdandur. Nitekim dimişlerdür: اول
7
رة
ا ما
 א8رة
9
אزم

اذا ا أى ا
او
م

Neŝr: Ve źiǿb zįb-i ĥazmla zįnet bulmaġın kemāl-i ĥazmı olana 10 ا م ا ئ
dirler. Źiǿbüñ kemāl-i ĥazmındandur ki bir gözi nāǿim olsa bir gözi bįdārdur ve
mūş daħi ĥazmla śāĥib-i iştihārdur.
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

“Eğer uyanık insanlar gibi akıllı davranmak istiyorsan, bir söğüt yaprağı gibi herhangi bir rüzgârdan etkilenmemelisin.”
ecnebįyi A, H, Ş: ecnebį kimseyi P.
sālim ü ġānim olalar A, P: sālim ola H, Ş.
“Dininde ve dünyasında başarı peşinde olanlar, istediği yere aklın yardımı olmadan varamadı. Fikrinin
aynasını akıl ve tedbir ile berraklaştır, zira sadece bu şekilde muradına erebilirsin.”
“Ağaçta akıllı adamın sadece ahşap (kütük) görmesi daha iyidir.”
“Korukta şarabı, goncada gülü, küçükte büyüğü gör. İşin ehli olmak sadece bu şekilde mümkündür.”
“Hazmın evveli meşverettir.”
Der-kenār: Maķāmāt-ı Ĥarįrį śāĥibi Dürretü’l-Ġavvāś adlu kitābında dir: Meşveretde śavāb fetĥ-i mįm
ve żamm-ı şįn ile olmaķdur. Meŝūbetün vezni üzerine ve Beşşār’uñ bu beyti ile iştihār ider. P: Maķāmāt-ı
Ĥarįrį śāĥibi Dürretü’l-Ġavvāś adlu kitābında eydür: Meşveretde śavāb fetĥ-i mįm ve żamm-ı şındır. Meŝūbetün vezni üzre ve Beşşār’uñ bu beyti ile iştihār ider. Ş.
“Görüş olgunlaştığında onu bir nasihatçinin basiretine veya basiretli bir kimsenin nasihatine danış.”
“Kurda karşı kemer tak (önlemini al).”

Enîsü’l-Ârifîn

Ĥikāyet: BerdaǾda bir ŧaġda bir dıraħt var idi ki şecere-i ŧūbādan dırāz ve sidretü’l-müntehādan ser-efrāz idi.1 [H 133a]
Nažm:

Kerāmet gölgesin śalmış zemįne
İren rāĥat olurdı2 sāyesine
Cihānda görmemiş miķdār-ı źerre
Ne zaħm-ı tįşe vü ne renc-i erre

Neŝr: Taĥt-ı dıraħtda bir mūş-ı tįz-hūş u cüst ü çālāk muĥtāl-ŧabǾ u serįǾ-idrāk3
ki bir teǿemmülle hezār Ǿuķde-i müşkili ĥall iderdi ve bāb-ı füsūn u telbįsde
İblįs’e tedrįse ķādir idi.4
Nažm:

Füsūngerdi o mūş-ı çāre-endįş
Aña śanǾat füsūn u siĥr5 idi iş

[P 133b] [Ş 120b]
Anun bildügini bilmezdi İblįs
O deñlü idemezdi delle telbįs
Neŝr: Bir āşiyān düzmişdi, ittifāķ ol ĥavālįde bir gürbe-i beyābānį daħi vaŧan
ŧutmışdı ve kāşāne itmişdi. Bir gün bir śayyād zįr-i dıraħt-ı mezbūrda bir dām
bünyād itdi [A 122a] ve bir miķdār gūştı taǾbiye eyledi, gitdi gürbe-i ĥarįś bu
bāzįden6 ġāfil. Bįçāreyi būy-ı gūşt keşān keşān cānib-i dāma getürüp çāşnį-i
murād henüz kām-ı ārzūya yetmedin, çarħ-ı çenberį ķaddini çenber-vār idüp
ĥalaķını ĥalķa-i dāma giriftār itdi.7
MıśrāǾ:

را ام ا ازد

8

כ

Neŝr: Bu eŝnāda mūş daħi ŧuǾme ŧalebine sūrāħından çıķup eŧrāfa nigāh iderken gördi ki gürbe-i beste-i bend-i belā,9 [H 133b] śayyāda cān u dilden10 duǾā
itdi. Nāgāh bir cānibe daħi nigāh itdi, gördi bir rāsū kemįn-gāhda oturmış ve
tįr-i nažarın anuñ cānibine rāst idüp kemān-ı ķasdı anuñ śaydına ķurmış. Bu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ser-efrāz idi A, Ş: ser-firāz P: ser-efrāz H.
olurdı P, H, Ş: bulurdı A.
serįǾ-i idrāk A, P, H: serįǾü’l- idrāk Ş.
tedrįse ķādir idi P: ders dirdi A, H, Ş.
siĥr P, H, Ş: mekr A.
bāzįden A, P: ziyāndan H, Ş.
itdi H, Ş: eyledi P: buldı A.
“Hırs bütün insanları tuzağa düşürür.”
gürbe-i beste-i bend-i belā A, P, H: gürbe-i beste-i dām-ı belā Ş.
śayyāda cān u dille A, P, H: cān u dilden śayyāda Ş.
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eŝnāda gördi ki bir zāġ daħi bālā-yı dıraħtdan nįze-i şuǾāǾ-ı baśarın anı şikāra
ŧoġrultmış. Hūş-ı mūşa vaĥşet ü dehşet ġalebe idüp ķalbine ħavf u ħaşyet müstevlį oldı ve eyitdi:
روز ا

Beyt:

כ

כ
א
آه از
א כ
ره א

1

Ķıśśa-i ġuśśamı kime diyeyin
Ķanķı birisi ile söyleşeyin
Neŝr: ǾAķlın başına cemǾ eyleyüp eyitdi: “Şarŧ-ı ĥazm oldur ki, bu cümle ile
yine [P 134a] ķalbümi ķavį ŧutam ve çevgān-ı tedbįr ve reviyyetümle gūy-ı
vehmi bir cānibine atam. [Ş 121a] Tedbįrüm budur ki gürbeyile muśālaĥa
bābını ķarǾ ve dest-i muħālaśatla bįħ-i muħāśameti mābeynimizden2 ķalǾ idem.
Bāşed ki baña anuñ mužāheretiyle bu āfetden ħalāś müyesser ola ve aña benüm
muǾāvenetümle bu varŧadan necāt muķarrer ola.” Hemān mūş, gürbe3 ķatına
gelüp ĥālini śordı. Gürbe āvāz-ı ĥazįnle eyitdi: [A 122b]
Nažm:

از ز درون
وا כ א

و
כو

4

درد
[ دH 134a]

“Görmez misin ki gerdenüm beste-i bend-i belā vü bedenüm sūħte-i āteş-i
derd ü Ǿanādur.”
Beyt:

Ħarāb olupdur ol ābād gördügüñ göñlüm
Ġam ile ŧopŧoludur şād gördügüñ göñlüm5

Neŝr: Mūş eyitdi: “Ey gürbe, bilmiş ol ki şimdiye degin ben senüñ ġamuñdan
şād ve seni ħarāb görsem ābād olurdum. Ammā bu gün beliyyede seni kendüme şerįk ü müşārik görüp yandum yaķıldum ve bunı tedbįr ķıldum ki ben senüñ daǾvā-yı mihr ü maĥabbetüñden dem uram ve ĥalķa-i bāb-ı meveddetüñi
taĥrįk idüp ŝābit-ķadem ŧuram.
Beyt:
6

1
2
3
4
5
6

ر

א

כ

ا

د

ا
اא

“Ah ah, bu benim bahtıma eyvahlar olsun ki; beni her gün daha fazla sıkıntılı yerlere sürüklüyor.”
mābeynimizden P, H, Ş: -A.
gürbe A, P, H: gürbenüñ Ş:
“Biz dert sahibiyiz; kuru ağzımız, susuz dudağımız ve gözyaşlarımız içimizdeki ateşten haber verir.”
Bu beyit Hayâlî-i Kadîm’e aittir. (Bk. Abdülbâki Gölpınarlı, Fuzûlî Dîvânı, İnkilâp Kitabevi, İstanbul
2005, s. LX.)
“Bu dostlukta bir garaz vardır; fakat bu garaz kâr getirir, zarar getirmez.”

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: Tā senüñ sāye-i devletüñe penāh itmekle zāġ u rāsūnuñ rişte-i ŧamaǾı
benden münķaŧıǾ ve bereket-i śoĥbetüñle üzerümden bu belālar1 mündefiǾ ola.
Ben daħi,
2

אن אن م
כ ی
אن م
[ אن כ وارP 134b]

Neŝr: senüñ yoluñda śu gibi akam, yil gibi esem ve cānum dişüme alup iki
dişüm ķalınca çalışup gerdenüñden bendlerüñi kesem.
MıśrāǾ:

ا

د א

3

دا

ع

از

Neŝr: Senüñle [Ş 121b] benüm meŝelüm hemān keştį vü keştįbān meŝelidür
ki kişi saǾy-i keştįbānla sāĥil-i necāta vāśıl olur ve keştįbānuñ daħi maķśūdı püştį-i keştį ile ĥāśıl olur.” Gürbe, mūşdan bu kelimātı4 gūş idicek eyitdi: “Ben bu
bāzāra cānla ħırįdārum [H 134b] ve bu fermāna muŧįǾ vü fermān-ber-dārum.
MıśrāǾ:

5

ا

زد

כ آن

[A 123a]

Min baǾd ben daħi eś-śulĥu ħayr6 fermān-ı cihān-muŧāǾına Ǿan-śamįmi’l-ķalb
ittibāǾ itdüm.
د

Nažm:

ا אل در כ
כ ا
ا ا

و

Neŝr: Ve bu rubāǾįnüñ mażmūn-ı fevāǿid-meşĥūn u mefhūm-ı Ǿavāǿid-merķūmunı,7
ان כ د در כ ن
א
ره כ ن
א אم ان

RubāǾi:

8

1
2
3
4
5
6
7
8

כ ن

ارا כ א

אن ره
ای و ی

belālar A, P: belā H, Ş.
“Bu iş için kemerimi bağlayıp hazırlanıyorum; canımı da bu işin üstesinden gelmek için ortaya koyuyorum.”
“Bu sevdadan hem bana hem sana fayda gelecektir.”
kelimātı P, H, Ş: kelimāt-ı feraĥ-fezāyı A.
“Elinden ne gelirse yap, bir şey eksik bırakma.”
“Anlaşmak daha hayırlıdır.” Nisâ, 4/128.
Ve bu rubāǾįnüñ mażmūn-ı fevāǿid-i meşĥūn u mefhūm-ı Ǿavāǿid-i merķūmunı P: Ve bu rubāǾįnüñ mażmūnını A, H, Ş.
“Barış yaptığın sürece savaşı seçme, adını kendinden sonra iyiye bırakabildiğin sürece seni kötü hatırlatacak
şeylere başvurma. Halka hoşgörü ile davran, öne gel ve su testini taşa vurarak kırma.”
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Neŝr: gūş-ı hūşla istimāǾ itdüm. Hemān bį-tekellüf buyur bu bābda baña ne
eylemek vācibdür ve senüñle ne yüzden muǾāmele münāsibdür?” Mūş eyitdi:
“Çün senüñ ĥużūr-ı mevfūru’l-ĥubūruña1 varam, lāzımdur ki şerāǿiŧ-i ķıyām
u taǾžįm ü tekrįmi2 tamām taķdįm3 idesin. Tā düşmenler anı Ǿayn-ı yaķįnle
müşāhede ideler [P 135a] ve miyānımuzda olan levāzım-ı iħlāś u merāsim-i
iħtiśāśa cāzim olup ħāǿib ü ħāsir döneler, gideler. Ben daħi ferāġ-ı ħāŧırla gerdenüñden bendi ve pāyüñden ķaydı giderem.” Gürbe bu ķavle ķāǿil olup bu
şerāǿiŧe iltizām gösterdi. Mūş daħi aķdām-ı iķdāmla ilerü gelüp aña4 selām virdi. Gürbe daħi resm-i ķıyām ve şarŧ-ı5 ikrām u iĥtirāmı yerine getürüp ĥālin ve
ħāŧırın [Ş 122a] śordı ve envāǾ-ı mülāyemet ü mülāŧafet [H 135a] ve eśnāf-ı
muħālaśat u mumālaĥat gösterdi. Çün zāġ u rāsū ĥāli bu minvāl üzere müşāhede kıldılar, rişte-i ümįdlerin ķaŧǾ itdiler ve şikār-ı mūşı ferāmūş idüp döndiler, gitdiler. Çünki kesegen6 ĥimāyet-i gürbe ile bu iki belādan ħalāś oldı,
gürbenüñ bendelerini kesmege āġāz eyledi. Bu eŝnāda bu endįşeye düşdi ki,
kendünüñ Ǿāķıbet-i ĥāli neye nihāyet bula [A 123b] ve gürbenüñ elinden niçe
ħalāś ola? Gürbe firāsetle bildi ki mūş fikr-i dūr u dırāza düşdi. Vehm itdi ki
bendelerini kesmeden ferāġat ide ve anı dām-ı belāda pāy-beste ķoya, gide.
Eyitdi: “Ey yār-ı Ǿazįz, āyįne-i ħāŧıruñ jengār-ı melālle neden tįre ve dendān-ı
ħārā-şikāfuñ keder-i kelālle ne tįz ħįre oldı? Senüñ Ǿaķd-i Ǿahd ve luŧf u mürüvvetüñe iǾtiķādum böyle degüldi. Çün ĥācetüñe žafer bulduñ ve murāduña vāśıl
olduñ, vefā-yı Ǿahdde tekāsül ve incāz-ı vaǾdede [P 135b] teġāfül eylersin.”
Mūş hemān bir sıçan yolını bulup yıldı ve sūraħından dönüp eyitdi: “Meşhūr
meŝeldür: Ķarı düşmen dōst olmaz ve Ebū Hureyre-i ŝānį geçinse Ǿāķıl ü ĥāzım
Ǿadūsuna iǾtimād ķılmaz.”
MıśrāǾ:

7

אز כ د

א

כ כ

ه

Neŝr: Dāǿimā aǾdā giriftār-ı bend-i belā gerekdür dimişler. [H 135b]
Beyt:

1
2
3
4
5
6
7

Fırśatında düşmene viren amān
Ķayŧafā gibi olsa bį-gümān

ĥużūr-ı mevfūru’l-ĥubūruña P: ĥużūruña A, H, Ş.
tekrįmi A, P, H: iĥtirāmı Ş.
tamām-ı taķdįm P, H, Ş: taķdįm A.
aña Ş: -A, P, H.
şarŧ-ı P, H, Ş: şerāǿiŧ-i A.
kesegen A, H, Ş: fare P.
“Bir iki ibadet edip namaz kılıyorsan kibirlenip böbürlenme.”

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: Ve aħbār u āŝārda gelmişdür ki, terk-i ĥazmla niçe tācdāruñ başına tācı
ŧar gelüp niçe serverler serden çıķupdurur.1 [Ş 122b]
Nažm:

Şāh olan fitne-i bed-ħˇāhdan olmaz ġāfil
Şįr olan ĥįle-i rūbāhdan olmaz ġāfil
Sālik-i rāh-ı ĥarem ĥazm ŧarįķın gözler
Reh-güźārında olan çāhdan olmaz ġāfil

Neŝr: ǾĀķıl u ĥāzım teǿemmül itse hįç ĥazm u iĥtiyāŧdan muĥkem bir ĥiśār ve
ġaflet ü tehāvünden muħavvif-ter bir memleket ü diyār yoķdur.
از
رو

Nažm:
2

م כ ش כ ا ره ر
ا אط م دروכ

رכ
אرد אن
در כ ر
و א

3

[A 124a]

אش

و از م כ ا
ى ز א را

4

א

و دور
א

5

6

כ ا

כ

אش א
م
כ

ا
כ כ א
כ א د
ر

د از د אل دو
א
ا وام אغ اد אرور

Neŝr: Ve ĥazm, fi’l-ĥaķįķa kişi kendü emrini żabŧa dirler. Ve dimişlerdür: Fāris-i meydān-ı ĥazm, [P 136a] ĥarbde bįñ fārisden rāciĥdür. Zįrā fāris ancaķ
yine bir fārisi ķatl ider; ammā ĥāzım ĥazm u tedbįrle bir Ǿaskeri hāzim olur.”
Bu daħi ġāyet-i ĥazmdandur ki [H 136a] kişi Ǿadūsunı ĥaķįr7 görmeye, egerçi
ki źelįlse daħi, ġāfil olmaya ĥaķįrse daħi. Nitekim dimişlerdür:

1
2
3
4
5
6
7

niçe serverler serden çıķupdurur A, P, H: niçe server ser virmişdür Ş.
“Akıllı ol ki bu yol, tehlikeler ile doludur. Coşku ve heyecan dolu bir duruma (şahısa) temkinli yaklaş.”
“Gökyüzünde bulut görürsen şöyle düşünmelisin ki; yağmur yağınca seller akacak ve senin evin de tehlikede olacak.”
“Rahat oturup akıldan uzak durma ki, akıllı düşünüp tedbir almak, kaderden gelen her oka siperdir.”
“Geleceğini görüp uzun vadeli düşünerek davranabilen insan, her zaman hayatından ve geleceğinden haberdardır.”
“Kendi halinden haberdar olan insan, daima murat bahçesinden meyve toplar.”
ĥaķįr A, P, Ş: ħˇōr H.
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ŞiǾr:
1

وا ر אك
א

ن

و
وان כאن

ا אب
ف
2
א אل ا

אن ا
و

اوة

Nažm:3
4

5

و

ا
ا ا وإن כאن ا

ان ا ى ذى ا ن
و א حا ضا

Bāb-ı Sįvüm:6 Der-ŞecāǾat
ŞecāǾat, ümmehāt-ı feżāǿil-i ħaśāǿildendür [Ş 123a] ve cübn ü tehevvür
miyānında bir ķuvvet-i mutavassıŧa vü muǾtediledür.
Beyt:

Şāh-ı eyvān-ı Mekke vü Yeŝrib
Māh-ı tābān-ı maşrıķ u maġrib

Neŝr: Pįşvā-yı enbiyā vü Server-i ser-ħayl-i aśfiyā Ǿaleyhimü’ś-śalātü ve’s-selāmu ve’t-taĥiyyat buyurur ki: 7
ا א و
 ان اVe bir maĥalde daħi
8
buyururlar: [A 124b] א
א
ا
אن א ا
אء وا
כ ا אء ا
Bunlaruñ ĥüsn-i žanlarına bilā-şek yaķįn ifāde eder ki, merdüm-i żaǾįfü’l-ķalb
ü cebān rūz-ı rezm ü kārzārda firāra iǾtimād eyler; ammā merdān-ı meydān ve
dilāverān-ı dil-āverān ol varŧada fażl-ı Źü’l-minene [H 136b] ittikā vü istinād
eyler. Hādi’s-sübül ve ķāfile-sālār-ı rüsül [P 136b] eşcaǾ-ı nās u saǾādet-istįnās
nefs-i nefįsleri ve źāt-ı melekiyyü’ś-śıfātlarınuñ kemāl-i şecāǾatine nükte-i
9
ر
 رزĥadįŝiyle işāret buyurmışlardur ve 10 ل ا ف
ا
Bu mażmūn-ı saǾādet-meşĥūnda naśś-ı ķāŧıǾdur.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bu beyit P’de yok. “Kanatları kısa olsa da sana ok atan düşmanını küçük görme.”
Bu beyit P’de yok. “Kılıçlar boyunları biçip keser, ama iğnenin yaptığını yapamaz.”
Nažm P: Dįger Ş: -A, H.
“Az olsa bile kesinlikle birisine karşı düşmanlık besleme.” Der-kenār:
: el-raķįķ P, Ş.
“Bir çapak az olsa da gözü yaralar ve nice filler sinekten yaralanmıştır.”
Bāb-ı Sįvüm A, P, H: Bāb-ı Sįem Ş.
“Bir yılana karşı bile olsa Allah cesareti sever.”
“Cömert ve cesurların duasıyla bereketlenin, zira onlar Allah’a karşı hüsn-i zan ehlidirler.”
“Benim rızkım okumun gölgesi altındadır.”
“Cennet kılıçların gölgesindedir.” (Buhârî, “Cihad”, 22; Tirmizî, “Fezâil-i Cihad”, 23.)

Enîsü’l-Ârifîn

Nažm:

Tįġi engüşt-i şehādet mi durur ķaldursa
Gelüp įmāna şehādet getürürdi küffār
Nįzesinde görinürdi dil-i pür-ħūn-ı Ǿadū
Gülşen-i dehrde mānend-i şaķāǿiķ her bār

Neŝr: Ve bu kelimāt-ı ĥikmet-şiǾārda1 rūz-ı kārzār u peygār istiǾmāl-i ālāt-ı ĥarbe çün tįr ü şemşįr ve ĥarbe tahrįż ü taĥrįś vardur.
ĶıŧǾa:

אن
כאر כ

ان כ
دل د

ات א ا رכאر
2
را رכ ار כ
Neŝr: Nitekim dimişlerdür: 3אم
kelime-i 5
כا
ا ت

א
כ
واכ

 ا4ا ام و ا אم
 اVe [Ş 123b]
 א صbu maǾnādan mebnįdür.

Ĥikāyet: Ħālid ĥażretleri6 -ki veled-i Velįd’dür- Ǿasker-i İslām içinde Seyfu’llāh’la7 maǾrūf [A 125a] ve cürǿetle mevśūf idi. Dār-ı fenādan dār-ı beķāya8 rıĥlet deminde derūn-ı dilden āh idüp, eyitdi: “Derdā vü ĥasretā ki, niçe maśāfflar
görüp [H 137a] śaflar söküp başlar kesmişken Ǿacūz-ı Ǿācize gibi ferş-i firāşda
ĥatfe enfihi ölem, miĥnetle cān virenlerden olam. Ve çün [P 137a] bi-ĥükm-i9
﴾ون َ א َ ً َو َ َ ْ َ ْ ِ ُ َن
َ ُ ِ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ ﴿ َ ِא َذا َ ٓ َאء اgerden-i cānı tįġ-ı ecelden ħalāśa
çare muĥāldür. Bārį ķılıcum üstine ölüp ve zevraķ-ı vücūdı deryā-yı şehādete
śalup, ol saǾādete vāśıl olmış olaydum ki dem-i şehįd10 yevm-i ķıyāmetde nūr-ı
sāŧıǾ ve şühedā vü āśfiyā zümresine tābiǾdür.” Kelimāt-ı ĥikmet-ġāyāt-ı Ħālid
bin Velįd’dendür ħalleda’llāhu teǾālā 11
دار ا
 א אدة اbuyurur:
“Bed-dil ü cebān eyle ħayāl eyler ki ķaçmaġla pençe-i ecelden cān ķurtarırın.”
Nitekim muħanneŝlerüñ biri dimişdür ve ġāyet alçaķ ķaçmışdur:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ĥikmet-şiǾārda A, H, Ş: ĥikmet-şiǾār P.
“Dünyayı cesaret ile fethedebilirsin, her kim ki gönlünde kötü duygular besliyorsa hiçbir iş başaramaz.
O kişi ki işlerinde cesaret gösterir, kendisini en yüksek noktalara kadar çıkartır.”
“Selamet ileri atılmakta, ölüm geri durmadadır.”
Der-kenār:  אمfetĥ-i ĥāyıla mevt maǾnāsınadur,  ا אمĥānuñ taķdįmiyle imtināǾ maǾnāsınadur. P: אم
fetĥ-i ĥāyıla mevt maǾnāsınadur,  ا אمtaķdįm-i ĥāyıla żıdd-ı iķdāmdur, imtināǾ maǾnāsınadur. Ş.
“Ölüme istekli ol ki sana selamet verilsin.”
ĥażretleri Ş: -A, P, H.
Seyfu’llāhla P, H: şecāǾatle A, Ş.
dār-ı beķāya A, P, H: serāy-ı beķāya Ş.
“Ecelleri geldiği zaman onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.” Nahl, 16/61.
dem-i şehįd A, H, Ş: dem-i şühedā P.
“Ebediyet mekanında sonsuz saadetle...”
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Beyt:

Ķo süksün bahādur olan yoldaşum
Löke olayın tek saġ olsun başum

Neŝr: Ammā ġāyet ħayāl-i kec ve taśavvur-ı bāŧıldur.
MıśrāǾ:

Zihį taśavvur-ı bāŧıl zihį ħayāl-i muĥāl

ا כ ت
אن وأو
ا
 اZįrā ķuvvet ü ĥamiyyet ve şevket ü
cürǿet ü celādet ŧamaǾ dendānını ķalǾ ü ķamǾ ider ve [Ş 124a] żaǾf ü süstį vü tirs
ħaśmı ķavį vü dilįr eyler. Ve li-hāźā ekŝer ezmānda cebān u ħāǿif Ǿalef-i şemşįr
ve mübāriz ü dilįr varŧa-i telefden mānend-i tįr ħalāś [H 137b] bulduġınuñ
ĥikmeti budur.
1

د درכאر زار
ار و כאر زار

Nažm:

כ دل
א ش אن

2

[A 125b]
دان د
از دان د

3

א

כ

ا
א آ

Ĥikāyet: Mülūk-i māżiyeden biri rūz-ı maśāffda şįrāne [P 137b] naǾralar urup
ümerā vü Ǿasākirine eyitdi: “Bu gün rūz-ı imtiĥāndur ve ĥarb-i meĥekk-i merdāndur ve pūte-i şücǾāndur. Her kim bahādur u ķavįdür, bi-Ǿavni’llāhi teǾālā
pūteden źer-i ħāliś gibi sālim çıķar ve ol ki żaǾįfü’l-ķalb ü cebāndur, büti śınup
maġşūş u müşevveş olup ķızılı çıķar.”
אن

Beyt:
4

א

آ

כ درو

כ

ش دכ
א روی د

Neŝr: Merd-i şücāǾ oldur ki medāric-i derecāt-ı evc-i Ǿažamet ü iĥtişāma irtiķā içün nefsine umūr-ı Ǿižāma irtikāb cānibini taŧyįb ve taĥammül-i şedāǿid
ü mekāǿid ve ālām-ı kārzārı terġįb eyleye.  و5 ا ائ ادراك ا אئ
ا
6
א
 ا אTā śįt ü śadā-yı śavleti āfāķ-ı Ǿāleme münteşir ve āvāze-i saŧvet
1
2
3
4
5
6

“Şeytanın aklından daha zayıf, örümcek ağından daha çürük...”
“Her kim ki bu dünyada karamsar olup gönlünde hep olumsuzluklar besler; hep ruhu huzursuz, hayatı
huzursuz ve işleri kötü olur.”
“Büyük ve savaşçı adamların karşısında kendinden cesaret sergile, ancak bu şekilde ismin büyük ve gerçek
mertlerin adı üstünde parlayacaktır.”
“Tecrübe ile sınanmak söz konusu olduğunda, yalan söyleyen kişi yalanını unutur; böylece tecrübe, sınanma yöntemiyle gerçek ortaya çıkar.”
Der-kenār: ا אئ:
ر ای ا
P: ا ائ:
ا
א
. ا אئ:
ر ای ا
Ş.
“Sıkıntılara karşı sabretmenin içinde arzu ve amaçlara ulaşmak saklıdır, cesaret bir saatin sabrıdır.”

Enîsü’l-Ârifîn

ü şevketi aķŧār-ı arżda miŝl-i meŝel-i sāǿir ü dāǿir ola. Nitekim erbāb-ı himmetden biri dimişdür: [H 138a]
Nažm:
1

2

3

ال

ار

ا אم א כ כ دد
כ از אم כ دد כ

دى د ذכ آزاده אش
כ אن אش
אم כ

Nitekim dimişlerdür: [Ş 124b] ال
رכ ب ا

ا אل ودرك ا

ال

ا

כ

Hikāyet: Bįşe-i şecāǾatüñ şįri ve meydān-ı cürǿetüñ dilįri, esedu’llāhi’l-ġālib
ǾAlį bin Ebį Ŧālib fārisü’l-meşāriķi ve’l-meġārib4 rađiya’llāhu Ǿanh ve kerrema’llāhu vechehū5 rūz-ı veġāda düşmenüñ [A 126a] [P 138a] ķavį olan ķolın
gözlerdi ve yemįn ü yesārdan nįzevār kendüyi ķalb ve cenāĥ-ı Ǿadūya urup
ķolın ķanadın ķırardı. Ve bi-mübteġā-yı 6 ا ائ
ا ا
כ
Ve bi-mübteġā-yı kelām-ı esedu’llāhi’l-ġālib Alį bin Ebį Ŧālib
ا
7
כ ا م
 وmülāĥaža-i ĥāl ü meǿāl ķılmazdı. Bir gün ħavāśś-ı bārgāh-ı ħilāfet-penāhından biri eyitdi: “Ey emįr-i kebįr, ne Ǿaceb dilįrsin hįç cemm-i ġafįr
ü cemǾ-i keŝįrden ħavf u ħaşyet çekmezsin?” Emįr eyitdi: “Bunı yaķįnen bilürüm8 ki, şįr-i ecel ki yaķın gelüp bi-emri’llāhi teǾālā hücūm ider,
ا ر
9
10
 ا رpençesinden ħalāś ġayr-ı mutaśavverdür ve eger ĥükm-i fevāt ü fenā
dįvān-ı ķażādan śādır olmadıysa cürǿet ne11 ziyān eyler.” [H 138b] BaǾż-ı ebŧāl
yevm-i ĥarbde dimişlerdür: א אر ا אب و אر م
ا
ا
אد وا כ و ا
12
 ا אبVe cihād-ı aǾdā efđal-i cezāyıla mevǾūddur.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

“Benim adım büyük olsun isterim, ki iyi bir ad insanı onurlandırır.”
“Mertlik ve cömertlikle hürlük anlam kazanır, insandan güzel ad kaldıktan sonra canı kalmasa da olur.”
“Sıkıntılara, korkulara katlanmayan emellerine ulaşamaz; güce, kuvvete erişmek sıkıntılara göğüs germekle
olur.”
fārisü’l-meşāriķu ve’l-meġārib A: -P, H, Ş.
ve kerrema’llāhu vechehū P: -A, H, Ş.
“Sonuçları düşünen zorluklara cesaret edemez.” (Ceyhan, Türk Edebiyatı’nda Hz. Ali Vecizeleri, s. 478.)
ا ا
ا ا
כ
Ve bi-mübteġā-yı kelām-ı esedu’llāhi’l-ġālib Alį bin Ebį Ŧālib
כ ا م
و
 اA, H, Ş:
ا ا
כ
P. “(İşi) yüklenen ganimeti alır, düşünen mahrum olur.”
bilürüm P, Ş: bilürin A, H.
“Sakınmanın İlâhî takdir(i değiştirmey)e faydası yoktur. (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Arapça ve Farsça Asıllı
Vecizeler Sözlüğü, s. 283.)
ve eger P, H, Ş: gelüp bi-emrillāhi teǾālā ve eger A.
ne A, P, H: neme Ş.
“Döndü ve saldırdı, kaçmaktan hayâ edin, utanın; zira o sonunda utanç, hesap gününde ateştir.”
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Ĥażret-i Risālet-penāh buyurur: “Fį sebįli’llāh ķaŧre-i demden ya cevf-i leylde ķaŧre-i demǾden eĥabb Allāhu teǾālāya bir ķaŧre yoķdur.” Ve ĥaķįķat-i ĥāl
budur ki, herkes ki çeşme-i cāndan el yuyup leb-i şemşįr-i ābdārı telŝįm itmez,
śāĥib-hünerler içinde nāmdār olmaz. Belki nā-murād ķalup menzil-i maķśūda
yitmez.1 [Ş 125a]
Nažm:

دل
2

א اری و אن در
א درכ אر

א دل در
اد
כ

Hikāyet: Bir zamānda leşker-i Ĥabeşe müstevlį-i Yemen olmaġla Seyf-i
Źü’l-Yezen [A 126b] bi’ż-żarūrį [P 138b] celā-yı vaŧan idüp3 Nūşįrevān’dan
istimdād idüp Ǿasker istedi. Ol daħi buyurdı, zindānda bulınan düzdān u Ǿayyārān u ķalleşāndan bir ķaç gemi ŧonadup bile ķoşdılar. Niçe rūzgārdan śoñra
çün deryā-yı bį-kerāndan sāĥil-i necāta irişüp kenāra çıķdılar.4 Seyf-i Źü’l-Yezen buyurdı, gemilerüñ kimin ġarķ ve kimin ĥarķ eylediler. Ve dįvān idüp
levende eyitdi: “Geldük Ǿadū diyārına ķadem baśduķ ve gemileri fenā bāzārında5 śatduķ, śavduķ. Şimdi ĥāl ikiden ħālį degüldür. Ya rūzgārımuz müsāǾid
olup [H 139a] mellāĥ-ı ķudret ü bādbān-ı nuśret keştį-i vücūdımuzı sāĥil-i
necāta süre,6 çıķara ya varŧa-i helāk ve girdāb-ı ĥayrete düşürüp seng-i ĥavādiŝden şikest irgüre.” ǾAsker daħi bildiler ki firārla ħalāśa mecāl muĥāldur. Nāçār
ķarār idüp ŝābit-ķadem ŧurdılar. Bi’l-āĥire manśūr u mužaffer oldılar ve ceyş-i
Ĥabeşe bir yüz ķaralıġı oldı ki ķıyāmete degin źāǿil olmaya. Rüstem-i Destān
dehānından7 Firdevsį-i Ŧūsį dimişdür:
Beyt:
8

م روا
ك را

אم כ כ כ
ا אم א כ

Neŝr: Ve her kimse ki taĥammül-i şedāǿidde pāyidār ve cürǿet ü şecāǾatle nāmdārdur, her neye Ǿazm itse dest-res bulur ve çehre-i murādını āyįne-i Ǿazįmetinde nümāyān görür. [Ş 125b]
1
2
3
4
5
6
7
8

yitmez A, H, Ş: irmez P.
“Canın gönlün, gönlün de canına bağlı olduğu sürece, kendi istediğine ve arzu ettiğin dileğine ulaşamazsın.”
idüp H, Ş: -A: eyleyüp P.
irişüp kenāra çıķdılar A, P, H: çıķdılar Ş.
fenā bāzārında P: - A, H, Ş.
süre P, H, Ş: sürüp A.
dehānından A, P, H: aġzından Ş.
“Ölüp de benden iyi bir ad kalırsa bu ölüme razıyım; çünkü bana iyi bir nam lazım, vücudum zeten ölümcül ve fanidir.”

Enîsü’l-Ârifîn

Nažm:
1

[P 139a]
2

כ כ روی
כ
و
ور כ

در
כ
درا ش א

א

د

אز و
وا כ אرا
כ د כאرش در אن دار و

[A 127a]
داد כ از ا כ כ
אد א در
3
כ
א و د אزכ از אر
Neŝr: Ĥażret-i ǾAliyyü Velį mažhar-ı 4ا ذو ا אر
ābdārında buyurur:
ŞiǾr:
5

ر א א
وا س

وا
ا

دم أ ائ א
ا כאس

6

ا

eşǾār-ı

ا
اف
ورا א
وכא א

[H 139b] Ve tercümesi bį-nažįr düşmişdür.
Nažm:
7

א

و
و اس

ند
כאس

8

כ و ر אن א
כאر א א כ
اب א
ا אس כ او

Neŝr: Pes ŧālib-i mülke lāzımdur ki nevk-i sinān-ı ābdārla cevher-i cān içün
ħazįne-i sįne-i pür-kįne-i aǾdā-yı bed-ħˇāha naķb śala ve nevk-i şemşįr-i tābdārla mānend-i serhengān-ı Ǿayyār-pįşe gevher-i rūĥ ķaśdına burc-ı bedeninde
bir fürce bula. Her pādişāh ki kendü dilįrdür, leşkeri daħi cerį vü cįrdür ve her
pādişāh ki bed-dildür, ol saǾādetden berįdür. Neśāyiħü’l-Mülūk’da mesŧūrdur
ki: Bir pįr9 ki Ǿaķl u ħıredden ħālįdür, bir çeşme-i bį-āb miŝālidür. Ve bir civān
1
2
3
4
5
6
7
8
9

“Mülk ve kudret çabalayarak, kılıç ve hançer ile nikahlanan kişiye şahitlik yapar.”
“Bu dünyadaki zevkleri ve eğlenceleri ayağının altına alan kişiyi Allah, büyük ve makam sahibi yapar.”
“Bahçedeki padişahlığı güle verdiler; çünkü gül o kadar narinliğine rağmen kendine dikenden bir yatak
edinmiştir.”
“Ali’den başka genç (yiğit), Zülfikâr’dan başka (keskin) kılıç yoktur.” (Bk. Serdaroğlu, age., s. 129.)
“Kılınç ve hançer bizim reyhanımızdır; nercis ve üsse (mersin türü bir çiçek adı) oflar olsun.”
“Bizim rahatımız düşmanımızın kanındandır, kafatası da bizim bardağımızdır.”
“Bizim gülümüz de reyhanımız da kılıç ve hançerdir; güller, çiçekler, nergisler bizim işimize gelmez.”
“Düşmanımızın kanı bizim için en iyi şaraptır; kafatası ise şarap içmemiz için en iyi kâse, en iyi kadehtir.”
pįr P, H, Ş: ser A.
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ki libās-ı fāħir-i edebden Ǿuryāndur, bir būstāndur ki bį-gül ü reyĥāndur. Ve
bir dervįş ki maǾrifetden bį-behre vü dūrdur bir dįde-i bį-nūr, belki çeşm-i
kūrdur. Ve bir Ǿālim ki taķvā ile taķavvį taĥśįl idüp Ǿilmiyle Ǿāmil [P 139b]
degüldür, bir şecer-i bį-ŝemer ü bį-ĥāśıldur. [Ş 126a] Ve bir tüvānger ki iĥsān
ü keremden ĥālįdür, bį-berg ü bār bir dıraħt-ı Ǿālįdür. Ve bir śāĥib-i cemāl ki
ĥilye-i ĥayādan Ǿārįdür, bir ŧaǾām-ı bį-nemek ü şāhid-i bāzārįdür. [A 127b] Ve
bir sulŧān ki şecāǾat ü Ǿadl-i felek-pāyesi yoķdur, bir bāzirgāndur ki sermāyesi
yoķdur. [H 140a]
Ĥikāyet: Selāŧįn-i ǾArab’dan birine ümerāsı rūz-ı rezmde eyitdiler: “Ey emįr,
ümerā ikiden ħālį degüldür: Ya nuśret ya hezįmet. Eger Bārį yārį ķılup nuśret
müyesser olursa, febihā ve niǾmet; ammā elǾiyāźu bi’llāh hezįmet olursa sizi
ķande yoķlayalum?” Eyitdi: “Zįr-i sümm-i semend-i Ǿaskerde1 ħāk ü ħūn içinde yoķlañ.”
خכ د ه
2
א اכ ه

Nažm:

3

ى

ن

כ

א آ
א مز

א כ روز
כא ر אن אك و

آن
آن

Neŝr: Tā āfitāb-ı zerrįn nįzesini ser-i eflāke dikince ceng oldı. Dil-i mübārizāna
ĥarāret ü Ǿaŧaş ġalebe eyledi. Pādişāhuñ rikābdārı pādişāha maŧhare ile śu Ǿarż
eyledi. Pādişāh eyitdi: “Tā tįġ-ı ħūn-ħˇārum ħūn-ı düşmenden sįrāb olmayınca
and içmişümdür ki bir içim śu içmeyem.” Bu Ǿazįmet-i dürüstį vāsıŧasıyla fį’lvāķiǾ Ǿadūya manśūr u mužaffer oldı.
4

כ را כ ا د כ אوری
[ כ אرد כ א او כ داوریP 140a]

Neŝr: İskender-i Źü’l-ķarneyn’den istifsār itdiler ki: “Emįr-i dilįre nişān ü
emāret nedür?” Eyitdi: “Oldur ki, Ǿadūnuñ Ǿaded ü Ǿidādın tefaĥĥuś itmeye ve
ķurt ķoyuna ve ķoyun ŧuza varur gibi vara.” [H 140b]

1
2
3
4

semend-i Ǿaskerde A, P, H: semend-i leşkerde Ş.
“Ya dönen gökyüzüne çıkacağım ya da ayakların altında ezileceğim.”
“Savaş meydanında sırtını çevirip terkeden birini görürsen o ben değilim; kan ve toprak içinde kafası koparılmış kişi benim.”
“Allah’ın yardım ettiği kulun işi, diğer kulların eline düşmez.”

Enîsü’l-Ârifîn

Nažm:
1

ی כ د
ا אدی در آرد כ

[Ş 126b] [A 128a]
2

כ ز כ ان כ و
روان در אن ا כ ر

Neŝr: Nūşįrevān-ı ǾĀdil,3 Ebūzercmihr’den suǿāl eyledi ki: “ŞecāǾat nedir?”
Eyitdi: “Ķuvvet-i ķalbdür ve ķuvvet-i bāzū ķuvvet-i ķalbe tābiǾdür.”
Nažm:
4

ازدل ا
آد را ت
כ اورا دل ی אزو ی

Neŝr: Ĥükemā dimişler: “Mübāriz ü bahādurda aħlāķ-ı behāǿimden bir ķaç
nesne lāzımdur: ŞecāǾatü’d-dįk ve ķalbü’l-esed ve ĥamletü’l-ħınzįr ve reveġānü’ŝ-ŝaǾleb5 ve śabru’l-kilāb-ı Ǿale’l-cerāĥat ve ĥirāsü’l-kürkį6 ve ĥaźerü’l-ġurāb
ve ġāretü’ź-źiǿb.” Ve bu daħi emr-i muķarrerdür ki her zamānda kişi manśūr u
mužaffer ve her cengde Ǿadūya ġalebe müyesser olmaz. Nitekim dimişlerdür:
7
ا ة
ا ة
اذا
و
ض א
وا
و
 ا بVe Ǿadūda ġalebe iĥtimāli olıcaķ, ĥįleye daħi ruħśat virmişlerdür. Belki erlikden Ǿadd
itmişlerdür ve dimişlerdür: “Erlik on, ŧoķuzı ĥįledür.”
Beyt:

ŞecāǾat resmini śanmañ ki ancaķ ħūn-feşānlıķdur
Sipāhįler içinde ĥįle hem bir pehlevānlıķdur
[P 140b]

 ا بbundan mübnįdür ve 9
א
 إذا כandan münhįdür.
10
[H 141a] Ve ehl-i rāy-ı Ǿālem-ārāy dimişdür:
 ا اى ا ب ا אم ا אBelki
lāzım gelicek firār daħi erlikdendür.11 Nitekim dimişlerdür: 12
ا ار و
8

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

“Hint kılıcını eline aldığında, yenilgiyi düşmanlara armağan eder.”
“Ağır gürzü ve keskin kılıcıyla, dünyada sanki kıyametler koparıyor.”
Nūşįrevān-ı ǾĀdil P: Nūşįrevān A, H, Ş.
“İnsanların gücü, kuvveti kalbinden gelir; her kimin gönlü güçlüdür, pazusu da güçlüdür.”
Reveġān P. Derkenār: Reveġān: Ĥįle P, Ş.
Der-kenār: Kürkį: Kāfuñ żammesiyle ve ranuñ sükūnı ile ŧurna dedikleri ķuş P, Ş.
“Savaş verir ve alır, savaşa itiraz eden ya doğru söyler ya hata eder. Vakti geldiyse sebeplerin faydası olmaz.”
Der-kenār:  ا ةǾAynuñ żammesi ve dāluñ teşdįdiyle esbāb-ı ceng P:  ا ةǾAynuñ żammesi ve dāluñ şeddesiyle yaraķ ve esbāb-ı ceng Ş.
“Harp hiledir.” (Buhârî, “Cihâd”, 156; Tirmizî, “Kitâb-ı Cihâd”, 5; İbn Mâce, “Cihâd”, 28.)
“Galip gelemiyorsan sözle kandır.”
“Savaşta düşünme cesaretten önce gelir.”
daħi erlikdendür A, P: ķarārdan rāciĥdür H, Ş.
“Vaktinde kaçmak zaferdir.”
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Ve 1
ا
 ا ار א אقVe bunı bilmek ehemm-i mühimmātdandur
[A 128b] ki, śulĥa śalāĥiyyet varken bāb-ı mücādeleyi fetĥ itmeyeler.2
MıśrāǾ:

3

ان כ د در כ ن

[ אŞ 127a]

Neŝr: Ki ĥükemā-yı Ǿižām dimişlerdür: 4
ا
baǾż-ı Ǿulemā dimişlerdür: 5
ا
 اve 6م

ا

א

אر

م

אא

ا

ا

 اVe

Bāb-ı Sį vü Yeküm: Der-Ġayret
Ġayret, ser-rişte-i taǾalluķı māsivādan ķaŧǾ7 ya nažar u iltifāt-ı ĥabįbi mā-Ǿadādan8 ķaŧǾdur.
دو
9

א

כ כ

و א

א ا ر א
ا א ا

Ġayruñ maĥabbetine göñülde yir eyleme
Çün pādişāh-ı Ǿışķı bilürsin Ġayūrdur
Neŝr: BaǾż-ı Ǿārifįn dimişlerdür:10 إ ا
כ אده ی
ز تا ی
11

12

13

ت אכ
ت אכ

ا

ا

ان כ ن

ر

ان ا

اى
درد

כ د ی
כ از

Neŝr: Ve baǾż-ı Ǿārifįn-i muĥaķķiķįn ve kāmilįn-i müdaķķiķįn dimişlerdür:14
“Ġayret, [P 141a] kerāhet-i şirket-i ġayrdan nāşį olan ŝeverān u sevret-i ġađabdan Ǿibāretdür.” [H 141b]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

“Güç yetiremeyeceğinden kaçmak peygamberlerin sünnetindendir.”
itmeyeler A, P, H: itme Ş.
“Barış yapabiliyorsan savaşa girişme.”
“Hataların en büyüğü barış isteyenle savaşmaktır.”
Der-kenār: Silm, kesr-i sįnle śulĥ maǾnāsınadur. İslām evvel efǾāl bābından māżįsi eslemdür. Elif izāle içündür, yaǾni śulĥı izāle eyledi dimekdür, bu maǾnāya İslāmdan murād ceng dimekdür. Ş. “Selamet barıştadır.”
“İslâm’a ancak barış yakışır.”
ķaŧǾ P: -A, H, Ş.
mā-Ǿadādan H, Ş: ġayrdan A, P.
“Gerçek âşıklar hem görünürde hem kalben dosttan başkasını görmezler. Aşk ve gönül ehli için kalpleri,
kalplerin içini görmek dış görüntüyü görmek gibidir.”
BaǾż-ı Ǿārifįn dimişlerdür H, Ş: BaǾż-ı Ǿārifįn dimişdür A: -P.
“Allah kıskançtır, kulunun kalbinde kendisinden başka birinin olmasını sevmez.”
“Ey (insan) ki herhangi birine bakıyorsun, namustan gönlünde ve kafanda eser yoktur.”
“Namuslu olduğunu iddia etsen de, namustan en ufak bir eser hayatında yoktur.”
Ǿārifįn-i muĥaķķiķįn ü kāmilįn-i müdaķķiķįn dimişlerdür P: ve baǾż-ı muĥaķķiķįn dimişlerdür A, H, Ş.

Enîsü’l-Ârifîn

Nažm:
1

כ אن م כ א
زدل رت כ و ر א
אن اب ا
אده
دی ا אده
از ح

2

א אن אط م
אن ر אط م

3

אه
راه

Neŝr: Zümre-i evliyā vü fırķa-i etķıyā4 mābeyninde olan buġż u Ǿadāvet ki
Ādem-i Śafį śalavātu’llāhi Ǿalā nebiyyinā ve Ǿaleyh5 miyān-ı Mekke ve Ŧāǿif’de
iken anlar gird-i ĥaremi ŧāǿiflerdi ve rükn ü maķāmdan [A 129a] eŝer yoġ-iken
anlar Ĥacerü’l-esvede yed-i beyżā gösterirlerdi. Kemāl-i ġayretden ve kerāhet-i
şirketden nāşį bir ĥāletdür.6
زدای
7
אی

تر

آ

ای ز

[Ş 127b]
ا אر ى
8
دار ى

ه כ در
وز כ

כ
כ ن و כאن
9
د ت ازو
10

א

א

در

در

در
אכ
כ دכ

Neŝr: Ve ġayret bir şemǾ-i Ǿālem-efrūzdur ki çerāġı meşǾale-i Ǿışķdan11 yaķar ve
bir berķ-ı cihān-sūzdur ki küre-i āteş-i şevķden12 çıķar.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

“Allah’ın dergâhına sığınan sufiler, kibir ve ikiyüzlülüğü gönüllerinden arındırmış olanlardır.”
“Ezel şarabını içenler, yokluk kadehinden içerek sarhoş olmuşlardır.”
“Yeryüzünün şahları, yokluk kervansarayının yolcularıdır.”
fırķa-i etķiyā A, P, H: fırķa-i aśfiyā Ş.
Ādem-i Śafį śalavātu’llāhi Ǿalā nebiyyinā ve Ǿaleyh P: Âdem A, H, Ş.
ĥāletdür A, P: ĥāldür H, Ş.
“Ey (insan) ki, özelliklerin dolayısıyla başkalarından ayrılıyorsun; başkalarının aynalarını parlat, berraklaştır.”
“Başkalarında tecelli eden sensin, her şeyde, herkeste görünen sensin.”
“Tüm kâinatta senden başka biri yoktur ki, insanlar seni ondan ayırt etsinler.”
“Bu evi boydan boya gezdik, dolaştık; senden başka kimse yok.”
meşǾale-i Ǿışķdan A, P, H: meşǾale-i şevķden Ş.
küre-i āteş-i şevķden A, P, H: küre-i āteş-i Ǿışķdan Ş.
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Beyt:

ǾIşķ bir şemǾ-i İlāhįdür benem pervānesi
Şevķ bir zincįrdür göñlüm anuñ dįvānesi1
2

[H 142a]

אب او
اب او

و ده
و

א

دم زد
א زد

ز

3

[P 141b]

اغ ا وزد
4
زد
אن

و

כ

وآ
כ

ا

درازل

ا
ت ر

ق

Neŝr: Ĥabįb-i Ħudā ve Resūl-i müctebā buyurur: א אت
5
ا
ه
6

ا و כ אن
ىا تا

وכ

إذا

Neŝr: BaǾż-ı Ǿārifįn Ǿışķı terġįb ve maĥabbeti terhįb idüp dimişlerdür:
ى

ر אا
אر

7

ا א
8

و
אوا
اכ
و ا

وا

اذا ا

د
אم ا אد و

Neŝr: BaǾż-ı Ǿārifįne eyitdiler: “Oġluñ bir perį-ruĥsāruñ Ǿışķı dāmına giriftār
oldı.” [A 129b] Eyitdi: ا אرا و
א و
و9 ا
ا نر
ا
وا
ا
אئ و وا
אرا و אدت ر אئ و
כא א و
10
ا
ǾĀlemde Ǿāşıķ-ı şeydā pervāne-i bį-pervādur ki; [Ş 128a]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bu beyit Hayâlî’ye aittir. (Bk. Tarlan, Hayâlî Divanı, s. 302.)
“Aşk bir sırdır ve bu kâinat bu sırrı örten bir hicab gibidir. Güzellik bir hazine gibidir ve bütün âlem o
hazine için hayran ve perişandır.”
“Ezelde, senin güzelliğinin bir ışıltısı tecelli etti; ateş peyda oldu ve tüm âlemi ateşe verdi.”
“Akıl bu kıvılcımdan ışık yapmak isterdi; fakat şevk yıldırımı çakıp dünyayı yok etti.”
“Âşık olduğu halde namuslu yaşayan, aşkını gizli tutan ve sonra ölen kimse şehittir.” (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ,
II, s. 345.)
“Sabredemeyen ve sır saklayamayan kişiye ölüm dışında fayda verecek bir şey yoktur.”
“Âşık olmadıysan, heva heves nedir bilmediysen, kalk ve samanı hazırla zira sen bir eşeksin.”
“Aşksız insanın adı insan olabilir; adı güzel ve süslü, şehrin içi ise viranedir.”
Der-kenār: ا ا:
وا
ر ا ا اى ر
אل
 ا اP.
“... Allah’a hamdolsun çevresi nazik oldu; manaları güzelleşti, işaretleri doğruladı. Hikâyeleri ve ibareleri
güzelleşti, elçileri doğru oldu, sıfatları açık oldu; doğruya devam etti kötü olandan uzak durdu.”

Enîsü’l-Ârifîn

MıśrāǾ:

1

زى אرا

ور

Neŝr: diyüp şemǾüñ zamāne yaluñ yüzlüleri gibi her cemǾ ü bezmine Ǿarż-ı cemāline taĥammül itmeyüp, nitekim bu maķām-ı meserret-encāma2 mülāǿim-i erbāb-ı ġayretden biri dimişdür:
Beyt:

Görmesem bir dem seni ġam derdnāk eyler beni [H 142b]
Ġayr ile görsem eger ġayret helāk eyler beni3

Neŝr: Cemāl-i şemǾa vü şemǾ-i cemāle ķarşu zār u giryān ve nār-ı ġayretle
maĥv-ı vücūd idüp sūzān olur. Ammā bi-ĥükm-i
MıśrāǾ:

4

ى אن א

آ اכ

Neŝr: ne şemǾ gibi ifşā-yı rāz perdesinden ser-āġāz eyler ve ne kimseye yanup
yaķılup ĥālini aġlar. Nitekim vaśfında dimişlerdür: [P 142a]
ز وا א ز
را אن و آواز א

Nažm:
5

ای غ
כאن

Neŝr: Ehl-i Ǿışķ6 arasında ġayretle şöyle şöhret bulmışdur ki meŝel meŝābesinde olmışdur. Nitekim bir Ǿāşıķ-ı şeydā dilber-i rūĥ-efzāsına metāǾ-ı cānını Ǿarż
idüp dimişdür:
Nažm:

Ben niçün sen şemǾ-i tābāna revān cān virmeyem
Yoķ mıdur Ǿālemde bir pervāne deñlü ġayretüm7
دارد

8

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

دارد

אق אدا א
א از א
شآ כو ح
כ

ا
א از
אن درا

را درכ
כ
آن ا אن

כ

“Herhangi bir toplumun mumu (aydınlatıcısı) olma; çünkü böylece bizi yakarsın.”
maķām-ı meserret-encāma P: maķāma A, H, Ş.
Bu beyit Alâaddin Ali Çelebi’ye aittir. (Bk. Bülbül, agt., s. 413.)
“Gerçeklerden haberdar olan kişiden, geriye bir haber gelmedi.”
“Ey sabah kuşu, gerçek aşkı kelebekten öğren; çünkü canı yanıp yok oldu, fakat hiç sesi çıkmadı.”
Ehl-i Ǿışķ P, H, Ş: ǾIşķ ehli A.
Bu beyit Tâcizâde Cafer Çelebi’ye aittir. (Bk. Eyduran, Beyânî Tezkiretü’ş-Şu`arâ, s. 41.)
“Bu dünya âşıkların feryat ve figanından boş kalmasın, zira ki bu feryatlar ahenkli ve coşku verici bir sestir.”
“Aşkın dergâhı, akla göre daha yüksek bir mevkidedir; ancak canından vazgeçen bir kişi aşk dergâhına
yetişebilir.”
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Neŝr: Ve şunlar ki şerāb-ı Ǿışķla sermestlerdür: BaǾżı cām-śūretde śūret-i dįvār
gibi ķalmışdur.1
א
2

آن כ از אب
رت دכ
[A 130a]

Neŝr: Ve baǾżı ol cāmdan dil-i tārįkine şuǾle ĥāśıl olup cemāl-i maǾnā müşāhede
ķılmışlardur.
Beyt:

ى

3

ا כאس ا ار ا

כ

ا

Yār Ǿaksin meyde kör dip cāmdın çıkdı śadā
אز

Nažm:

4

د
وان دכ כ
و د او زا אز
ر ن

[Ş 128b] [H 143a]
د

ف אر
ل

د

5

وכ ا
وכ ا

6

هכ
هכ

7

8

א
ره

ه آن در
زان ح
بو כ
כ ا אز

ها

ها

از

אز

אر
ه
[ כ כP 142b]

Neŝr: Ve erbāb-ı ĥaķįķatdan biri dimişdür:
Beyt:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Virüñ9 dil ŧıflını Ǿışķ-ı mecāza
Ĥaķįķat Ǿilmini taǾlįm ķılsun

BaǾżı cām-ı śūretde śūret-i dįvār gibi ķalmışlardur A, P: BaǾżı cām-ı śūrete baķup śūret-i dįvār gibi dembeste
ķalmışlardur. H, Ş.
“Katman katman örtülerden yüzden başka bir şey görmüyordur.”
“Güneşin yansıması ile camlar Hüda’nın nurlarıyla parladı.”
“Diğeri yasak olmayan bir aşka rağmen, baştan akıl ve dinini çaldı götürdü.”
“Kendini gerçek olmayan sözlerden arındırdıktan sonra, gerçeğin evine ulaştı.”
“O ağaçtan bir meyve koparıp koydu, o kadehten bir yudum alıp koydu.”
“İyi söz ve saf hikmetlere değindi, o ârif ki mecazen köprüden bahsetti.”
“Senin yolunda mecazen anlam ifade etmek köprü gibidir, hiç kimse bu köprüden daha yüksek bir yerde
duramaz.”
Bu kelime “virek” şeklinde de okunabilir.

Enîsü’l-Ârifîn

Ĥaķįķat idemezseñ Ǿışķ-bāzį1
Getür bārį ele Ǿışķ-ı mecāzį
Kih iken daħi bį-derd olmayasın
Ķamu germ olsa sen serd olmayasın
ǾIşķdan Ĥaķ göñlimüz bir laĥža ħālį itmesün2
Źātiyā āteşsüz olmasun ocaġı kimsenüñ3
Neŝr: Ol kimsenüñ ki nįrān-ı şevķ u ġarām kānun-ı dilinde mülteheb olur.
4
כ
 ا אء ا אVe benlik ĥicābını merfūǾ u pest ķılmayınca, -nitekim ser-i
erbāb-ı ĥayret Mevlānā Ĥayretį raĥimehu’llāh dimişdür:
Beyt:

Benlik imiş ayıran ben bendeyi cānāneden
Ey dirįġā bilmedüm arada nāşį var imiş-5

Neŝr: Ne ser-menzil-i maķśūda vāśıl ve ne ser-rişte-i murād eline girüp maŧlūbı
ĥāśıl olur. Ve herkes ki kemer-i ġayreti miyān-ı cāna berk idüp ve rāĥile-i azįmete maĥmil-i ĥamiyyeti berk idüp [A 130b] Ǿāzim-i KaǾbe-i āmāl ü emānį ve
müteveccih-i ķıble-i iķbāl ü kāmrānį olur, [H 143b] Ǿāķıbet ŧayy-ı menāzil6 ü
ķaŧǾ-ı merāĥil7 idüp Minā-yı menāda sevm-i sümüvv-i medāric ü Ǿavl-i Ǿulüvv-i
meǾāric müyesser olup çāh-ı zemzem-cāhdan nedā-yı zemzeme-i nidā-yı beşer
ile reyyān ve Müzdelife-i Ǿizz ü iclālde [Ş 129a] müzd-i ülfet-i neyl-i emānį ile
şādmān olur.
Beyt:

ǾĀşıķ odur görem diyü bir kerre yārını
Cānı çıķınca bekleye kūy-ı nigārını

Neŝr: Ol kimsenüñki diŝārı vü şiǾārı ġayret ü Ǿārdan [P 143a] Ǿārįdür, merdān-ı
meydān miyānında daǾvā-yı merdį anuñ ne kārıdur?
Nažm:

1
2
3
4
5
6
7
8

İder Ǿār Ādem’e oddan beter kār
Anuñçün dirler en-nāru ve le’l-ār8

Ĥaķįķat idemezsüñ Ǿışķ-bāzį A, H, Ş: Ĥaķįķi idemezsüñ kār-sāzı P.
itmesün P, H, Ş: ķılmasun A.
Bu beyit Zâtî’ye aittir. (Bk. Tarlan, Zatî Divan, s. 233.)
“Enaniyetin kabı kırıldı.”
Bu beyit Hayretî’ye aittir. (Bk. Çavuşoğlu-Tanyeri, Hayretî Divan, s. 231.)
ŧayy-i menāzil A, P, H: ŧayy-i merāĥil Ş.
ķaŧǾ-ı merāĥil A, P, H: ķaŧǾ-ı menāzil Ş.
“Cehennem olsun, utanılacak bir iş olmasın.”
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Neŝr: Ve đurūb-ı emŝāl-i Müvelledįn’dendür: 1

و ا

ا אر و ا אر ا

Ve ġayret iki nevǾdür: Biri ġayret-i dįnį ve biri ġayret-i dünyevį. Ġayret-i
dįnį oldur ki temşiyet-i emr-i maǾrūf ve nehy-i münkerde saǾy ve maǾāśį vü
menāhįye irtikābdan menǾ ü nehy2 ķıla. Eĥādįŝ-i nebevį ve kelimāt-ı Muśtafāvį’de vārid olmışdur: “Herkes ki şerǾ-i şerįf-i vācibü’t-teşrįfe muħālif bir
emr-i münker göre; lāzımdur ki anı tāziyāne vü şemşįrle ibŧāl ü taġyįr eyleye.
Bu mertebe-i ehl-i iħtiyār u ŧarįķa-i śāĥib-iķtidārdur. Ve eger bu mertebeye
iķtidārı yoġ ise, evvel luŧf ile zecr ide, eger münzecir olmazsa Ǿunf ile ĥacr ide.
Bu mertebe-i Ǿulemā vü zühhād ve Ǿibād-ı Ǿubbāddur. [H 144a] Eger şemşįr-i
zebān ile daħi menǾ müyesser olmazsa bārį śamįm-i ķalbden ve derūn-ı dilden
mıķrāż-ı buġż ile kįn biçe. [A 131a] Bu mertebe-i żuǾafā vü Ǿavām-ı reǾāyādur.” Ve baǾż-ı Ǿulemā-yı aǾlām dimişlerdür: “Bu ĥadįŝ-i ĥikmet-şiǾāruñ źeyli
vü tetimmesi 3م
وراء ذ כ ا
dür. YaǾni ol ki ne şemşįr-i bürrānla ķaŧǾ ve
ne dest ü zebānla menǾ ķılur ve ne ķalbinden buġż u Ǿadāvete mutaśaddį olur,
[Ş 129b] kemāl-i İslāmla müslim ve ġađab-ı Ĥaķ’dan sālim olmaz.”
א כد
ا כאر
4

ان
ا כאر

א

כ وכ
כ

כ

ور
אن
[ دردلP 143b]

Ĥikāyet: Şeyħ Ebū’l-Ĥasan Nūrį’nüñ5 nevvera’llāhu merķadehū ki,
ŞiǾr:

Śaĥįfe-i emeli nakş-ı māsivādan pāk
İrişmemiş etegine ġubār-ı merkez-i ħāk

Neŝr: Ǿādet-i meǿlūfesi buydı ki, bir emr-i münker görse, bį-iħtiyār nehy ü inkār
iderdi. Bįm-i cāndan endįşnāk olup ħaŧar-ı helākden bāk itmezdi. İttifāķen
bir vaķt muķaddime-i śalāt içün kenār-ı Dicle’ye revān olur. Şeyħüm nažar
ider, görür; bir keştį-i gerdūn-miķdārda sį6 ħum-ı ħusrevānį ki her birinüñ
dehānı ħātem-i cihān-bānį ile maħtūm ve üzerlerinde kelime-i laŧįf merķūm ve
1
2
3
4
5
6

“Ateş ve affedilen utanç dinî değildir.”
menǾ ü nehy A, P, H: nehy Ş.
“Bunun ötesinde (arkasında) İslâm da yoktur.”
“Kötülük ve günâhları elinle engellemelisin; eğer bu işi yapamıyorsan dilinle ondan men’ etmelisin, bunu
da yapamıyorsan gönlünde kınamalısın.”
Ebû’l-Hüseyin en-Nûrî’nin künyesi bazı kaynaklarda Ebû’l-Hasan olarak zikredilmektedir. (Bk. Mustafa
Kara, “Ebü’l-Hüseyin en-Nûrî”, DİA, c. 10, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1994, s. 328.)
sį A, H, Ş: otuz P.

Enîsü’l-Ârifîn

[H 144b] “Bu laŧįf nām ne diyāruñ metāǾı ola?” diyü müteǾaccib olup mellāĥdan mülāŧafet ü mümālaĥatla suǿāl ider. Mellāĥ muĥāl olur, cevāb virmez,
gider. Bi-ĥükm-i 1 א
 اŞeyħüñ ol sırr-ı ser-be-mührüñ ĥaķįķatini
2
bilmege şeġafı gitdükçe ziyāde olup mellāĥa iŧāle ider.
MıśrāǾ:

Küpe küp diyicek küp daħi düp dir3

Neŝr: Mellāĥ daħi şeyħe nā-sezā söyler. [A 131b] Bi’l-āħire ġađabla cevāb virüp
eydür: “Bu senüñ işüñ degüldür, ol muħammer ħumlar -ki görürsin ħamr-ı
ħāśdur- ki ħalįfenüñ nefs-i nefįsi içün tedārik olınmışdur.” Hemān ġayret-i
Ĥaķ şeyħüñ derūnundan ħum-ı mey gibi cūşa gelüp, [Ş 130a]
MıśrāǾ:

در

4

ن

دل

دم ازآ

Neŝr: şeyħ-i kerāmet-şiǾār bį-iħtiyār yed-i beyżāsına Ǿaśā-yı ejderhā-girdārını
Mūsā-vār [P 144a] alup laŧįf ŧutar. Ol ħusrevānį ħumları şöyle pāre pāre rįze
rįze eyler ki, Ħorāsānį şeklin baġlar ve şerāb-ı şer-āb pāyimāl olup Dicle’yi cūy-ı
ħūn eyler. Bu ĥāletden mellāĥuñ endāmı lerzān olup tersān u hirāsān feryād u
fiġān itmesinden,
MıśrāǾ:

אم ا אد

5

در د

راز

Neŝr: fi’l-ĥāl şaĥne-i cisr-i Baġdād irişüp şeyħi Ǿases, serħōş ŧutar gibi keşān
keşān ĥużūr-ı ħalįfeye iletürler ve “Ķana berāber iş itdi.” diyü śūret-i vāķıǾayı
ħalįfenüñ6 Ǿizz-i ĥużūruna taķrįr eylerler. Ħalįfe ġāyet [H 145a] ġayūr u cebbār
ve ġażūb u ħūn-ħˇār kimesne idi. Şeyħe Ǿitāb-āmįz ħıŧāb idüp dir:
MıśrāǾ:

Lāyıķ mı bir iş eyleyesin ķana berāber

Neŝr: “Sen muĥtesib misin? Ne eksigüñ ve ne maślaĥatuñdur ki böyle bįhūde cürǿet idersin?” Şeyħ eyitdi: “Belį muĥtesibüm.” Ħalįfe eyitdi: “Seni kim
muĥtesib itdi?” Şeyħ eyitdi: “Seni kim ħalįfe itdiyse beni daħi ol muĥtesib
itdi.” Ħalįfeye ħumm-ı bāŧın-ı pįrden feyż irişüp cemįǾ-i ālāt-ı bezm ü ŧarabı
meclis āħirine ķalan cām gibi şikest eyledi. Nitekim kim ħum-ħāne-i dehrden
cām-ı cefā tecerruǾ idüp bāde-i belā7 nūş iden aśĥāb-ı derūndan baǾżı dimişdür:
1
2
3
4
5
6
7

“İnsan, yasaklanan bir şeyi yapmaya düşkündür.”
gitdükçe A, H, Ş: -P.
Bu mısra Güvâhî’ye aittir. (Bk. Hengirmen, age., s. 206.)
“Her an gönüldeki ateşten dolayı şarap küpü gibi coşup kavruluyorum.”
“Kapalı bir sır (kimsenin bilmediği, kapalı bir kutuya benzer sır) tüm halkın ağzına düştü.”
ħalįfenüñ P: -A, H, Ş.
bāde-i belā A, P, H: lāy-ı belā Ş.
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[A 132a]
Beyt:

Śoĥbet śoñunda mey-gede cāmı gibi müdām
Pāmāl olup şikeste-i devrān olan başum

Neŝr: Ve bir zamān başın öñüne śaldı ve deryā-yı ĥayrete ŧaldı. Zamāndan śoñra başın ķaldurup [Ş 130b] yaşın silüp [P 144b] girye-künān eyitdi: “Min baǾd
her kerįh ü münker ki görürsin, kāǿinen men kān saña hįç eĥad māniǾ olmasın,
menǾ eyle.” Bu ķıśśadan ĥiśśe oldur ki, her kimse ki emr-i Rezzāķ-ı ُ َ ْ ِ ُ ْ ﴿و َ ُز
ْ
ْ َ
1
﴾ ُ ِ َ ْ َ َ ile muĥtesib-i ĥaķķānį ola, ol kimseden ħavf ü ħaşyet eylemez ve
aña benį Ādem’den āfet irişmez.
Nažm:
2

د כ אכ
آن כ א
כ כ ا رز
3

כ ازا
כ
ا درروزכאر ر

[H 145b]
כ
4

اכ ا כאر
אى دو א ا

כ
از

Neŝr: Ammā ġayret-i dünyevį bir ķaç nevǾdür: Biri emŝāl ü aķrāna nisbet ve
biri ħavāśś u ħānümāna nisbetdür. Ammā emŝāle nisbet ġayret oldur ki, ādem
aķrānından mütefevviķ u mümtāz ve emŝāl ü endādı miyānından5 ser-efrāz olmaķ murād idine ve cāh ü celāl ü Ǿizzetde cümleden pįş ve śavlet ü ķudret ü şevketde cemįǾinden bįş olmaķ isteye. Her āyįne bu ġayretüñ žuhūrı ve bu ĥamiyyetüñ vüfūrı kārhā-yı bestenüñ güşādına müfżį ve mühimmāt ĥasbe’l-murād
olmasını muķtażįdür. Bu ġayret tedbįr-i mühimmāt ve teǿkįd-i siyāsāt emrinde
riǾāyeti lāzım bir śıfatdur ve bir ħaśletdür ki eħaśś-ı ħaśāǿiś-i ehl-i himmetdür.
Bir şehzāde-i büzürgvār, bir ĥakįm-i nāmdārdan istifsār eyledi [A 132b] ve
eyitdi: “Dilerin ki aķrānumdan mümtāz u ser-efrāz6 olam ve kūy-ı devleti meydān-ı iħtiyārda [P 145a] çevgān-ı iķtidārla7 rübūde ķılam. Ne yüzden Ǿamel
1
2
3
4
5
6
7

“Ve ona beklemediği ve tahmin etmediği yerden rızık verir.” Talâk, 65/3.
“Biri dönemin pirine dedi ki: Ben insanları kötülük ve günah işlemekten engelliyorum.”
“Yalnız şundan korkuyorum ki, haset ehlinden hayatıma herhangi bir âfet ya da zarar gelir.”
“Pir de cevap verdi ki: Eğer sen bu işi Allah için yapıyorsan, hem bu dünya hem de ahiretteki tüm belalardan korunursun.”
müteferriķ ü mümtāz ve emŝāl ü endādı miyānından A, P: -H, Ş.
ser-efrāz A, H, Ş: ser-firāz P.
çevgān-ı iķtidārla A, P, H: çevgān-ı iķtidārdan Ş.

Enîsü’l-Ârifîn

ķılmaķ gerek1 ve ne ŧarįķa sālik olmaķ gerek?” Ĥakįm eyitdi: “Ey şāh ü şehzāde,
[Ş 131a] dilerseñ ki āyįne-i ĥālüñde śūret-i iķbāl nümāyān ve ufķ-ı saǾādetde
dāǿimā āfitāb-ı rifǾatüñ dıraĥşān ola, himmet semendini her yaña śal ve ġayret
kemendini bāzū-yı ihtimāmuña al.”
Nažm:
2

[H 146a]

כ ز ت ا ا
را כ را ز

آ ت אم و כ
ت
3
ت اد دآرى כ
4

ار
אج و

כ
ز
ز

כ آن د
כ از ت آ כ

Neŝr: Eŧvār-ı Ǿāleme Ǿayn-ı Ǿibretle ve aĥvāl-i benį Ādem’e dįde-i ĥikmetle nažar
ķılan ulū’l-iǾtibār ve mücerribān-ı rūzgār dimişlerdür: “Muķteżā-yı ġayret ve
müstedǾā-yı ĥamiyyet oldur ki, ādem bi-feĥvā-yı maġzā-yı 5ه
و
ا
ĥāl-i ġayrdan pend-gįr olup aħlāķ-ı źemįmesini ĥaseneye tebdįl ü taġyįr eyleye.”
ى دا از
ا ر
غ
دכ ان
6

ود غ
ن دכ

כ از א
א כ د כ ان ز

Ġayretüñ māddesi mādde-i taġayyürle mütteĥid ve śūreti śūret-i Ǿibretle
vāĥid olması bu maǾnāya iki ķavį şāhiddür.
Ammā ħavāśś-ı ħānümān u ħānedāna nisbet ġayret oldur ki, kişi ħavāśś-ı
ĥarįm ve ĥarem-i muĥteremini çeşm-i nā-maĥremden dūr u mestūr idüp ve
muĥāfažat-ı ĥudūd-ı Ǿiśmet ü Ǿiffetde beźl-i vüsǾ ü maķdūr ķıla. [P 145b] Ve
şerǾan ve Ǿörfen müstaĥsen olanuñ [A 133a] riǾāyetini üzerine vācib bile; tā
źeyl-i Ǿiśmeti levŝ-i vaśmetden muŧahher olup çehre-i Ǿiffeti ġubār-ı fitneden
mükedder olmaya ve mürüvveti muħill olan mevāżiǾüñ [Ş 131b] ġayrda ke1
2
3
4
5
6

gerek P, H: -A, Ş.
“Eğer bir kişi kutsal bir amaç için, istek ve coşku ile kılıç çekerse, onun kılıcının ucu göklerden geçer.”
“Gayret ile hem iyi hem kötü adı kendinden geriye bırakabilirsin. Gayret ile ne muradın varsa elde edersin.”
“O bahtlı adam şöyle dedi ki: Gayret ile hem taç hem taht kazanırsın.”
“Bahtiyar, başkalarının halinden öğüt alandır.” (Bk. Ceyhan, Türk Edebiyatı’nda Hz. Ali Vecizeleri, s. 477.)
“Bir kuş başka bir kuşu tuzakta görürse yeme doğru uçup yükselmez, sen de diğer insanların derdinden
ibret al ki bir gün başkaları senden ibret almasın.”
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limāt-ı ġaraż-āmįzlerini ıśġā ve [H 146b] ķavl-i fitne-engįzlerini ĥükm-i nefāźla imżā itmeyeler.
رى
כאرزن ان
1
رى
ر در

Nažm:

כ
כ ا

Śulĥ ħōşdur velį yirinde gerek
Śabr eyüdür belį yirinde gerek
Zen-i ter-dāmene çü śabr ide merd
İrişür ġayreti cemāline gerd
Ödi śıdsun ol ādemüñ śad-bār
Bir seg içün geyik olur bį-Ǿār2
Neŝr: BaǾż-ı aśĥāb-ı Ǿiśmet, perdegiyān-ı ĥarem-i Ǿiffetine vaśiyyetinde dimişdür:
אم ل
כ א ل

3

א ا
ه ا

روی א כ אد
4
אد
כ ی א
כ
כ

5

ف

ا

د ه
אی
ا
از

د ه و ش در در
را ف
א ی

6

د
7

د

א

אכ

כ
رخ

Neŝr: Ve kemāl-i mürüvvet ü ġayretdendür ki, bir kimesne ki āsitānını püşt
ü penāh idüp ĥabl-i ĥavza-i Ǿiśmetine8 temessük ve ĥıśn-ı ĥimāyetine taĥaśśün
ide, žıll-i ĥimāyetinde ve kenef-i kifāyetinde āsūde olup girįbānını dest-i Ǿadū1
2
3
4
5
6
7
8

“Kadının işine o kadar çok sabır gösterme ki, cesaretin seddine de delik düşebilir.”
Bu üç beyit Hamdullah Hamdî’ye aittir. (Bk. Onur, age., s. 333.)
“Yüksek bir makama gelmiş ismet sahipleri için âdâbına aykırı olan işve ve cilve haramdır.”
“Gözünü her yere açmaman lazım (her tarafa bakmaman lazım), her sokağa adım atmaman gerek.”
“Senin vücuduna gelen bu kadar çok âfet ve bela, tövbelerini kırdığın için geliyor.”
“Kabuğundaki inci gibi gözünü her şeye bakmaktan koru, ta ki belalara hedef olmayasın.”
“Sana helâl olan eşinden başka yüzünü kimseye gösterme; her ne kadar güzellik sahibi olsan da.”
ĥabl-i ĥavza-i Ǿiśmetine A, H, Ş: ĥavza-i Ǿiśmetine P.

Enîsü’l-Ârifîn

dan [P 146a] śıyānetle ĥimāyet ide. Nitekim ehl-i bādiyenüñ ve ǾArab-ı Ǿarbānuñ Ǿādeti ve resmü āyįni [H 147a] budur. Ĥālā bu Ǿādet [A 133b] ehl-i Ĥicāz
mābeyninde cārįdür. Ĥattā bir çārpā merǾa u çerāgāhlarına dāħil olsa, bį-çūn u
çirā merǾį olup dest-i cevr-i śayyāddan bį-ķayd u āzād olur.
Ĥikāyet: Behrām-ı Gūr şehzāde iken [Ş 132a] atası Yezdicerd terbiyet içün
diyār-ı ǾArab’da NuǾmān bin Münźir ĥiźmetine göndermişdi. İttifāķ bir gün
şikārgāhda bir āhū-yı müşgįn-nāfuñardına düşdi. Āhū giderek şiddet-i germā vü ĥarāret-i hevādan bį-ŧāķat olup bir AǾrābįnüñ sāyebānı sāyesine śıġındı. ǾAķabince Behrām-ı Gūr daħi naǾre-zenān, elinde sinān-ı cān-sitān der-i
ħaymeye gelüp AǾrābįye eyitdi: “Ol āhū benüm oķlanmış şikārumdur, elbette
çıķar.” AǾrābį şehzādeyi bilmedi, lākin gördi bir pādişāh yigit...
Nažm:

Raħşı kūh-ı bād-cünbiş tįġı berķ-ı āb-gūn
Raħşına gerdūn fedā tįġına ķurbān āfitāb

Neŝr: Bir serv-reftār u şeker-güftār çār-ebrūdur ki ħaŧŧ-ı sebzi Ħıżr gibi leb-i
āb-ı ĥayātda perveriş bulmış ve sebze-i ħaŧŧı çemen-icinān gibi kenār-ı cūybār-ı
Kevŝer’de ĥāśıl olmış.
Beyt:

Gird-i laǾl-i dür-feşānında yazılmış sebz-ħaŧ
Ħālden ol ħaŧ ĥavālįsini zeyn itmiş nuķaŧ

Neŝr: Ve bu maǾnā-yı rengįnde1 bu beyt ħayli şįrįn düşmişdür. [H 147b]
Beyt:

LaǾliñüñ cānā fuķāǾı üzre ħaŧŧ-ı ābdār
Müşg ile ķılmış raķam şerbet yürekli tāzeler

Neŝr: AǾrābį eyitdi: “Ey şehsüvār-ı fütüvvet, ŧarįķ-ı mürüvvetden dūrdur ki,
bir āhū gele,2 bizim [P 146b] dūdmānımuzı penāh ide, biz aña bį-vefālıķ idevüz. İşbu3 der-i ħaymede zįn ü licāmla zeyn olınan esb-i tāzį-i tįz-tāzı al senüñ
olsun, ol āhūyı bize baġışla.” Bu ĥamiyyet ü ĥimāyet [A 134a] Behrām’a ĥōş
gelüp esbe iltifāt itmeyüp Ǿinān-ı iltifātı bir cānibe daħi munśarif ķıldı. Ol dem
ki [Ş 132b] şeb-çerāġ-ı tāc-ı salŧanat farķında tābende ve ŧavķ-ı fermānı cemįǾ-i
ǾAcem’üñ gerden-i iŧāǾatlerinde efkende oldı, AǾrābį ŧaleb idüp terbiyetler eyledi ve faħru’l-ġazelān lāķab ķodı.

1
2
3

maǾnā-yı rengįnde P: maǾnāda A, H, Ş.
gele P: -A, H, Ş.
İşbu P: -A, H, Ş.
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Nažm:

Çü bį-kes ide āsitānuñ penāh
Aña Ǿayn-ı şefķatle eyle nigāh
İdüp terbiyet ķıl riǾāyet anı
Ĥamiyyetle eyle ĥimāyet anı
Çü bir ķaŧre deryāyı eyler penāh
Śadef śadrın eyler aña tekyegāh
İder terbiyetler niçe rūzgār
Ķılur anı bir güher-i şāhvār

Bāb-ı Sį vü Düvüm: Der-Siyāset
Siyāset iki nevǾdür: Biri kişinüñ kendü1 nefsi siyāsetidür ve biri ġayrı siyāsetidür. Ammā siyāset-i nefs, aħlāķ-ı źemįme vü evśāf-ı demįmeyi śıfāt-ı ĥamįde
[H 148a] vü ħıśāl-i pesendįdeye tebdįldür. Ammā siyāset-i ġayr iki ķısımdur: Biri siyāset-i ħavāśś-ı bārgāh ve muķarrebān-ı dergāhdur. Bu ķısm bāb-ı
çihlümde meźkūr olsa gerekdür. Ve biri siyāset-i berāyā ve Ǿavām-ı reǾāyādur.
Bundan maķśūd, peyveste ķallāşları tersān ve evbāşları hirāsān idüp [P 147a]
bį-günāh ü nįk-kirdārları ümįd-vār itmekdür.
Ĥakįm Ebūzercmihr’den istifsār eylediler ki:2 “Selāŧįnüñ büzürgvārı kimdür?” Ĥakįm eyitdi: “Oldur ki sāĥa-i źimmetleri naķś-ı meźemmetden berį
olanlar sāye-i saǾādetinde [A 134b] müreffehü’l-ĥāl ve mücrim ü cānį vü ħāǿinler tįġ-ı ķahrından tersān u mużŧaribü’l-bāl olalar ve ħande-i tįġ-ı berķ-nişānı
muķterin-i girye-i sitemkārān ve bāriķa-i nesįm-i feyż-resānı [Ş 133a] muķārin-i dil-i pejmürde-i sitem-dįdegān ola.”
Hūşeng-i pür-ferheng dimişdür: “Ben nįk-nefs ü żuǾafāya raĥmet-i Erĥamü’r-rāĥimįn’üm ve bed-nefs ü cebbārįne ķahr u ġađab ve saħŧ-ı Rabbü’l-Ǿālemįn’üm. Nįş-i ķahrum nūş-ı luŧf u şefķatle ve zehr-i heybetüm şükr ü merĥametle āmįħtedür.”
Beyt:
אن

3

1
2
3

ا

دو اد ز
אك و ز
آن را و אن د ا را

kendü Ş: -A, P, H.
eylediler ki A, H, Ş: iderler ki P.
“Panzehir ve zehir ikisi de aynı kaynaktan elde edilir; onu dostlara, bunu ise düşmanlara veririm.”

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: BaǾż-ı felāsife-i sālife dimişlerdür: “Medār-ı riyāset-i şāhān ve nižām-ı
cihān siyāsetdür ki, [H 148b] 1 ا א א
 ا אVe siyāset ıślāĥ-ı Ǿālem-i
kevn ü fesād içün şaĥne-i śāĥib-riyāsetdür.”2
MıśrāǾ:

Riyāset siyāsetsiz olmaz tamām
3

ا א

دا

א

ا

و

Ekābir-i ĥükemā dimişlerdür: “Māl-i bį-ticāret pāydār ve mülk-i bį-siyāset
ber-ķarār degüldür. Eger aĥkām-ı siyāset cārį olmasa, eŧvār-ı benį Ādem bu
nesaķ üzre olmazdı ve ķānūn-ı teǿdįb ü taǾźįb olmasa kār-ı Ǿālem nižām u intižām bulmazdı.” BaǾż-ı efāżıl dimişlerdür: “Siyāset, sebeb-i nižām-ı Ǿālem ve
ِ
ِ
ِ [ ﴿و َ ُכP 147b] bāǾiŝ-i ĥayāt-ı benį Ādem’dür.”
bi-ĥükm-i 4﴾ٌאص َ ة
َ ْا
ْ َ
ٰ
Beyt:
כ
אم א
از א
5
د
א
Neŝr: Egerçi Ǿarūs-ı  כ ا א ل6 bir nigār-ı dil-peźįrdür, ammā pįrāye-i
7
لا א א
den nā-gürįzdür. Her pādişāh ki muķteżā-yı
ا ا א
8
[ ا אA 135a] dan bį-ħaberdür, az müddetde erkān-ı memleketi mütezelzil
ve esās-ı salŧanatına ħalel-i müteħalħıl olur. Zįrā zįnet-i mülk ü millet ve maślaĥat-ı dįn ü devlet siyāsete menūŧ u merbūŧdur. [Ş 133b]
Nažm:
9

כ ر אر כ را
א
אزد אن وز در אن آ אب
اب

10

دכ

אو

اכ

אری א
כ دد אن ز

Neŝr: Ve bį-ķāǾide-i şerįǾat hįçbir ĥaķ merkezinde [H 149a] ķarār-gįr ve bį-żābıŧa-i siyāset kār-ı şerǾ ü dįn intižām-peźįr olmaz. Pes siyāset-i mülūk şerǾį
muķavvį ve aĥkām-ı şerǾ meliki mürevviĥdür.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

“Liderlik siyasetsiz tamam olmaz.”
ve siyāset ıślāĥ-ı Ǿālem-i kevn ü fesād içün şaĥne-i śāĥib-riyāsetdür A, P, H: -Ş.
“Liderliğin devamı siyasetin güzelliği iledir.”
“Kısasta sizin için hayat vardır.” Bakara, 2/179.
“Siyaset ile memleket düzen bulur; siyaset olmayınca da işler aksar, sıkıntıya uğrar.”
“Memleket ancak adaletle (kâim) olur.”
“Adalet ancak siyasetle olur.”
“Başkanlığın tehlikesi yönetimdeki zayıflıktır.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Arapça ve Farsça Asıllı Vecizeler
Sözlüğü, s. 21.)
“Siyasetin kılıcıdır ki memleketin yüzünü, güneş gibi parlak ve güzel yapar.”
“Dünyada siyaset olmasa düzen namında bir şey kalmaz, dünya zülumlerle yıkılıp gider.”
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Nažm:
ار

1

ى אل אدت אغ כ
אر ع

د روان
د כ
2
א אن א ار

א

כ ز ل
א

Neŝr: Ve fį-nefsi’l-emr siyāset medār-ı intižām-ı raǾiyyet ve bāǾįŝ-i sükūn u
ārām ve ķarār-ı memleketdür.
د

Nažm:
3

رد
א אن

א
אכ آب

شכ
ه כ دد

4

כ
در א

نכ
د אن כ

Neŝr: Eĥādįŝ-i şerįfede vārid olmışdur ki: “Eger pādişāh-ı Ǿadl-perver ü dād-güster [P 148a] olmasaydı yeryüzinde benį Ādem biri birini yerdi ve mānend-i
źübāb, biri birinüñ ķanına aş yirerdi.”
Ħulefādan biri minbere śuǾūd idüp bir eline tįġ-ı ħūn-rįz ve bir eline
Muśĥaf-ı şerįf alup eŝnā-yı ħuŧbede ħalķa ħiŧāb idüp eyitdi: “İyülere Muśĥaf-ı
şerįf besdür, ammā bedlere5 şemşįrden ġayrı tedbįr yoķdur.” [A 135b]
כ آ ا
وز

Nažm:

6

ز

א
آ
כא ن

א

ز

وز آ
ا אن
כ ا א ا
אن

Neŝr: Ŧamġaç Ħan -ki pādişāh-ı nāmdārdı- miǾmār-ı siyāseti Ǿarśa-i memleketi
[Ş 134a] maǾmūr ve [H 149b] şemşįr-i heybeti bünyād-ı bį-dād ü sitemi şehr
ü vilāyetden dūr itmişdi.
Nažm:
7

1
2
3
4
5
6
7

כ

او

ازر
ی

א
زان

“Memleket bahçesinde, saadet ve mutluluk fidanın yeşilliği, din nehrinin temiz ve kutsal suyu sayesindedir.”
“Bu din çeşmesinin saf ve berrak suyu nasıl daima akıcı kalabilir? Ünlü padişahların siyaseti sayesinde... ”
“Sultanların siyaset kılıçları olmasa, bu dünyada kimse huzur ve rahatlıkla bir su bile içemez.”
“Padişahların kılıç uçları kan ağladığında; memleketteki halkın ağzı kahkahalarla dolar.”
bedlere A, H, Ş: yaramazlara P.
“Siyaset öyle bir ateştir ki, onu kötü niyeti olan, anlaşmaya niyeti olmayanlara yakarlar. Bunlar zulüm
ateşini yaktıklarında, bu siyaset ateşi de onları yakıp kül eder.”
“Onun kahrından dünyanın her tarafına fitneler yayıldı ve her yerde hareketlenme oldu.”

Enîsü’l-Ârifîn

1

او
א
ر از
ازرخ אن دور כ
ژכ

Neŝr: Bir gün evbāşlardan bir baş ķallāş dįvān-ı şāha gelüp eyitdi: “Şikeste vü
beste nažar-ı sulŧāna tuĥfe gül-deste getürdüm.” Sulŧān eyitdi: “Bu gül-desteyi
ķanda bulduñ?” Eyitdi ki: “Gülzārdan divşirdüm.” Eyitdi ki: “Bu gülzār kendü
mülküñ midür, ya śāĥibinden śatun mı alduñ?” Eyitdi: “Bu şehrde güli kimse
füls-i aĥmere almaz, ġāyet bį-ķadr ü ķıymetdür.” Ŧamġaç eyitdi: “Bį-destūr
ġayruñ bāġından gül diren, mįve daħi ķoparur.
MıśrāǾ:

2

د

ز ا כ زכאر כאر

Neŝr: Bu Ǿamellerden daħi niçe śūret žuhūru śudūr bulur, varuñ elini kesiñ.
[P 148b] Bir daħi bir kesüñ esbābına destini dırāz eylemesün.” Eŧrāfdan eller ol ķadar şefāǾat idüp dest-gįrlik eylediler, engüştini ķaŧǾdan ġayrı śūret el
virmedi. Ve Ŧamġaç Ħan, peyveste dendān u düzdān ve evbāş u ķallāşlaruñ
vücūd-ı nā-pākini cerįde-i rūzgārdan tįġ-ı siyāsetle ĥakk itmegi Ǿādet idinmişdi.
Bir rūz3 dervāze-i şehrüñ üzerine yazmışlar ki: “Biz giyāh u nebāt gibiyüz kesüp
[H 150a] biçdükçe ziyāde olıruz.” [A 136a] Bu ħaber sulŧāna yetişdi, buyurdı:
“Yanına yazdılar ki biz daħi bāġbānuz, muntažıruz, her kimse ki mānend-i
giyāĥ baş çıķarur ve çemen gibi barmaķ gösterir, kökin güne gösterirüz, ayrıķ
bitmez.”
כ

Beyt:4

5

ز از כ
א دا
ش

אر כ
ا אل

[Ş 134b] Ĥikāyet:6 Hürmüz bin Nūşįrevān ki Ǿadlini siyāsete ķarįn ü hemdem ve luŧfını ķahr u cevre munżamm ķılurdı ve nįk-ħilķatleri nevāħt idüp
bed-ħūları rüsvāy iderdi.
Nažm:
7

1
2
3
4
5
6
7

اوراه כאروان
ان ل در א

א

زده
כ ه

“Onun siyasetinin etkisi altında bu iki yüzlü dünyanın yüzünden zulüm rengi temizlendi.”
“Çünkü işten iş çıkar; her iş başka bir işe vesile olur.”
rūz A, H, Ş: gün P.
Beyt P: Nažm Ş: -A, H.
“Memleketteki bahçelerinde diken kafa çıkartırsa, aniden kılıçla kafasını kesmek gerek.”
Ĥikāyet A, H, Ş: Neŝr P.
“Onun siyaseti, dünyadaki zulüm kervanının yolunu kesmiş, âlemde merhameti adaletten kocaman bir
sofra açmış.”
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Neŝr: İttifāķ rikābdārı bir bāġa güźer idüp bį-icāzet-i bāġbān bir ħūşe-i engūr
ķopardı, bāġbān Ǿinānını ŧutup eyitdi: “Beni irżā ķıl ve illā pādişāha senden
şikāyet ü tažallüm iderin.”
MıśrāǾ:

Seni āveng ider üzüm yirine1

Neŝr: Ġulām ol ķadar ki dįnār u direm virdi, mütesellį vü rāżı olmadı. El-ķıśśa
Hürmüz’üñ heybet-i siyāsetinden hezār dįnār kāmilü’l-Ǿıyārla güçle ħāŧırdan
taŧyįb ü teslįt [P 149a] itdi. Ĥükemā dimişlerdür: “Salŧanat miŝāl-i nihāldür
ve siyāset mānend-i āb-ı źülāl... Pes lāzımdur ki bįħ-i dıraħt-ı salŧanat dāǿim
āb-ı siyāsetle sįrāb ola; tā ŝemere-i emn ü emānı müŝmir olup her dem ŧarį vü
şādāb ola.” [H 150b]
ĶıŧǾa:

אرى כ ازروی دا
ش آن
א כ درכ אب א
را

א

2

او כ
و אزه دارد אب

Ĥikāyet: Selāŧįnüñ biri bir ĥakįmden suǿāl eyledi ki: “Müstaĥaķķ-ı siyāset benį
Ādem’den ķanķı ŧāǿife ve ne milletdür?” [A 136b] Eyitdi ki: “Hįç ādem olanuñ
siyāsete istiĥķāķı yoķdur. Belki siyāset, Ǿavām-ı ke’l-enǾām ve sibāǾ u hevāmm
içündür. YaǾni nāsdan baǾżı maĥż-ı ħayr ve ħayr-ı maĥżdur. Bu ŧāǿife el-ĥaķ
mülke mülĥaķdur ve baǾżı şerr-i maĥż ve maĥż-ı şer ve Ǿayn-ı đarr ve āzār-pįşe
[Ş 135a] vü bed-endįşedür, bi-ĥükm-i 3﴾ ّ َ َ ﴿اُو۬ ٰ ٓ ِئ َכ َכא ْ َ ْ َ ِאم َ ْ ُ اsibāǾ u hevāْ
ma mülĥaķ, belki andan daħi4 ednā ve alçaķdur. Ve müsteĥaķķ-ı siyāset bu
ŧāǿifedür ki, ādem maķūlesi degüldür.”
Nažm:
5

כ

ن و אل
6
و אل

1
2
3
4
5
6

ه א
כ א

כ

א
و כ

ر دم آزار را
כ از غ כ ه

Seni āveng ider üzüm yerine P: Üzüm yerine seni āveng ider A, H, Ş.
“O padişah iyidir ki, bilgeliği için siyaset kitabını okuyup onun üzerine düşünür. Böylesi bir padişahın kılıç
ucu saltanat bahçesini, siyaset suyuyla hep taze tutar.”
“İşte bunlar hayvanlar gibi hatta daha sapıktırlar.” A‘râf, 7/179.
daħi P: -A, H, Ş.
“Siyaseti bilmek çok iyi bir özelliktir; fakat bu siyasetten de herkesle konuşmamak gerek.”
“İnsanlara eziyet eden kişilerin kanını da malını da ye; zira ki tavuktan daha çok etlenip butlanmışlar.”

Enîsü’l-Ârifîn

Ĥikāyet: ǾAhd-i Nūşįrevān-ı ǾĀdil’de1 bir žālim bir żaǾįfüñ yüzine bir sille urdı
ki gözinden odlar çıķdı. Nūşįrevān’uñ bu vażǾından [P 149b] nāǿire-i ġađabı
şuǾle çeküp buyurdı, meydān-ı siyāsete getürüp ħaśmınuñ gözine ķarşu boynını urdılar. Ħavāśśından biri eyitdi: “ǾAdl-i melikden baǾįddür ki bu ķadar cürm
ile bir ādemi bį-cān ide...” Nūşįrevān [H 151a] eyitdi ki: “Ĥāşā, ben ādem bįcān itmedüm; belki kelb-i Ǿaķūr ve mār-ı pįçānı bį-cān eyledüm.”
Nažm:
2

כ د آزار دم
از אر و دم

כ

כ

Neŝr: Ve siyāset bir niçe mertebedür, evvel vaǾd ü vaǾįd, andan tehdįd, andan
taĥdįd ve đarb-ı şedįd, ĥadden3 tecāvüz iderse ĥabs-i medįd, anuñla daħi olmazsa bi-ĥükm-i 4  ا ا واء ا כnoķŧa-i vücūd-ı nā-pākinden śafĥa-i rūzgārı
pāk idüp helāk ideler.
Beyt:
5

ازو ز
ج ان כ د

را כ
כ

آ

[A 137a]

Neŝr: Ve fevāǿi-i Ǿavāǿid-i siyāsetden biri daħi şerri redd ve Yeǿcūc-i fitneyi seddür. Zįrā merdüm-i ķattāl ü şūr-engįz āteş-i siyāseti tįz göricek, bir gūşeye
nā-güzįr gürįz ider. Ve eger kār-ı siyāsetde imhāl ü ihmāl müşāhede itseler, her
gūşeden hezār fitne-i nāǿime ĥareket idüp her cihetden şerr ü şūr žuhūr ider.
[Ş 135b]
א
א
فرא

Nažm:
6

אن
אכ

ز روى ز را
د ا
را א א

دو

7

8

1
2
3
4
5
6
7
8

درכ ر
دכ כ

د

اכ
ز

دم

[P 150a]

ǾAhd-i Nūşįrevān-ı ǾĀdil’de P: ǾAhd-ı Nūşįrevān’da A, H, Ş.
“Halka eziyet etmeye başlayan kişi, aslında yılan ve akrepten beterdir.”
ĥadden A, P, Ş: andan H.
“Son çare hastalıklı organı dağlamaktır.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Arapça ve Farsça Asıllı Vecizeler Sözlüğü, s. 24.)
“Ateş ki bütün halkı yakabilir, öldürüp söndürmekten başka şekilde kontrol altına alamazsın.”
“Eğer sultan siyaseti yerine getirmezse, gereksiz insanlar baş olup gücü ellerine almaya çabalayacaklardır.”
“Bela yeryüzündeki düzeni bozacaktır, ne devletten ne de dinden eser kalacaktır.”
“Halk memlekette düzen ve güç görmezse, fitne çıkarmaktan başka bir şey yapmazlar.”
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Neŝr: Hem bu bābda dimişlerdür:
Nažm:
د

אد אه د

1

א

را
اכ د

2

ازد
د

כ مز
د

اכ

אכ
כ د

ار

כ

[H 151b]

Bāb-ı Sį vü Süvüm: Der-Teyaķķuž u Ħibret3
Teyaķķuž, baśar-ı baśįretden perde-i ġafleti refǾ idüp aĥvāl-i rūzgāra dįde-i
iǾtibārla nažar idüp4 bįdār olmaķdur. Ve ħibret, eŧvār-ı aķŧar-ı arża mutafaŧŧın
ve ħabįr olup ĥāl-i ġayrdan mütenebbih ü naśįĥat-peźįr olmaķdur. Merdüm-i
dānā-yı tįz-hūş u maǾrifet-gūş ve hüner-cūy u fażįlet-pervere lāzım u lābüddür
ki çerāġ-ı Ǿaķl ile kendü Ǿuyūbunı tecessüs ü tefaĥĥuś ide. Eger Ǿādet-i nigūhįde
ve śıfat-ı nefrįdesi varsa, cidd ü cehd ve beźl-i cühd idüp izālesine sāǾį ola.
Ĥikāyet: Bir düzd-i Ǿayyār-pįşe var idi ki vehmden tįz-rev ve ħayālden şeb-revdi. [A 137b] Ve ĥiśār-ı keyvānı naķb ile ŝaķb idüp zühre-i zehrānuñ ruħsārından niķābın çekerdi ve raħne-i revzenden māhtābvār5 içeru düşüp semmü’l-ħıyāŧ ķadar şikāfdan ħayŧ-ı şuǾāǾla āfitābvār inerdi ve şebüñ gözine gül
śaçup śubĥuñ başından Ǿamāmesin ķapardı. Ol vilāyetüñ vālįsi niçe rūzgār ķaśd
itdi ki kemend-i ĥįle ile śayd idüp ķayd u bend ide, müyesser olmadı. Bir
şeb düzd-i mezbūr Ǿādet-i maǾhūdesi üzere [Ş 136a] gürbe [P 150b] müteraśśıd-ı mūş olduġı gibi bir künc-i dįvāra siñüp ħāmūş ve dilbend şikār itmege6
[H 152a] dįde vü gūş olur. Nāgāh nigāh ider görür, bir cemāǾat, bir bernā7 ve
bir zeni zinā itmişler8 diyü ŧutup ķarılar pūl çıķının düger gibi muĥkem bend
idüp9 maĥkeme-i ķāđįye alup giderler. Zen feryād eydür ki: “Hey müselmānlar, ādem öldürmedüm, ħırsızlıķ itmedüm, ben bįçāreden ne istersiz?” Düzde
bu süħan ziyāde gūşmāl virüp kendü kendüye eyitdi: “Nefrįn ü hezār nefrįn
bir Ǿamele ki bir ķaĥbe-i rūzgār u zen-i bāzār ve rūspį-i bį-ser ü sāmān u bį-Ǿār10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

“Padişahın kılıç korkusu olmasa, bir anda şehirde binlerce fitne ve olay çıkar.”
“Sağ elini sol elinden ayırt edemeyen kişi, yeri geldiğinde binlerce fitne ve belaya sebep olur.”
Der-Teyaķķuž u Ħibret H, Ş: Der-Teyaķķuž A, P.
idüp A, H, Ş: ķılup P.
māhtāb-vār P, H, Ş: niķāb-vār A.
itmege A, H, Ş: eylemek içün P.
bernā A, H, Ş: civān P.
itmişler A, H, Ş: itdiler P.
diyü ŧutup ķarılar pūl çıķının diker gibi muĥkem bend idüp A, H, Ş: -P.
ve rūspį-i bį-ser ü sāmān u bį-Ǿār A, H, Ş: -P.

Enîsü’l-Ârifîn

andan neng ü Ǿār ide!..” Tevfįķ-ı İlāhį irişüp1 ol pįşeden א
2
diyüp tevbe vü rucūǾ idüp ħˇāb-ı ġafletden3 bįdār oldı.

و

א

ا

Ħuśūśā melik-i Ǿādile lāzım ve mühimdür ki tecessüs-i mühimmāt-ı memleket4 ve tefaĥĥuś-ı aĥvāl-i raǾiyyetde beźl-i vüsǾ-i maķdūr ve saǾy-i mevfūr ide.
Tā žulm ü zelelden esās-ı kāħ-ı maǾdelet ħalel bulmadın ve dest-i tedāriküñ
dāmen-i telāfįye vuśūli ĥayyiz-i imkāndan [A 138a] dūr olmadın meremmete
śalāĥiyyeti varsa ıślāĥ eyleyeler.
Nažm:
5

اول ان כ د ا ح כאر
כ כ رود ا אر
از آن

Ĥikāyet: Naķl olınur ki Ĥażret-i Dāvud Ǿaleyhi’s-selāmi’l-Vedūd zırh gibi
serāpā dįde olup tā evvel-i şebden encāma dek tebdįl-i cāme idüp [H 152b]
şehr ü bāzārı gedā śūretinde geşt idüp herkesden ĥaber śorardı ve dirdi ki:
[P 151a] “Dāvud sizüñle ne yüzden muǾāmele ider ve ħadem ü ĥaşemi ne
ŧarįķa sülūk eyler?”
כאر آכ
6
אدا

Nažm:
[Ş 136b]

ارد
د

7

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ا

כ

ز א
در אر א

כאم ع روان
כ כאى

ان

כ

כ آن د א
زا אر א אن ا ان ز

8

9

א
א

ا

وا
وا

و

כ

ات
א
אن و כ

tevfįķ-i İlāhį irişüp P: -A, H, Ş.
“Yaptıklarımdan döndüm ve işlediklerimden tövbe ettim.”
ħˇāb-ı ġafletden P: -A, H, Ş.
tecessüs-i mühimmāt-ı memleket A, P, H: tecessüs-i mühimmāt Ş.
“Olaylar iyice rayından çıkmadan, işin başında her şeyi düzene sokmak gerek.”
“İşi bilmek çok iyi bir nimettir, âlem bu nakit sermayeden boşaltılmasın, mahrum kalmasın.”
“Bu dünyadaki işlerden başı dik bir şekilde çıkan kişi, akıllı ve uyanıkça davranandır.”
“Sözlerine güvenebileceğimiz o adam, İran padişahlarının haberlerini şöyle verdi:”
“Ki Hürmüz ruhunu teslim etmeye yakın bir zamanda, Hüsrev’e şöyle dedi: Ey delikanlı!”
“Bir cihan senin huyuna suyuna, senin fermanların ve hükümlerine bağlıdır.”
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اب و ار אش
1
دار אش
אم
א
د وا م

2

ه
ازכאر

כ
زا ال כ
א

در

Neŝr: Ve şarŧ-ı āgāhį vü saǾādet-i destgāhį oldur ki, her ķażiyye ki aśĥāb-ı Ǿırż-ı
bį-ġarażdan maǾraż-ı Ǿarża bürūz ider, ĥükm-i ķażā-mażāda taǾcįl buyurmayalar
ki ĥükemā dimişlerdür: “Ĥükm-i pādişāh-ı Ǿadālet-güster nāzile-i ķażā vü ķadere beñzer ki çün Ǿālem-i meşiyyetden temeşşį idüp Ǿazm-i Ǿālem-i beşeriyyet ide,
hįçbir vecihle [A 138b] defǾ u menǾ müyesser ve iĥtirāz ü ictināb mutaśavver
degüldür.”
Beyt:

Ķażā ķavsinden atılsa ķaçan tįr
Gerü döndürmez anı hįç tedbįr

[H 153a]

Neŝr: Pes şarŧ-ı vāliyān-ı ħıŧŧa-i salŧanat ve ĥāmiyān-ı ĥavza-i memleket oldur ki
umūr-ı meśāliĥ-i cumhūrda bį-ĥüccet-i ķāŧıǾ u delįl-i sāŧıǾ ve bį-beyyine-i rūşen
ü bürhān-ı vāżıĥ hįçbir ĥükmi imżā ile ķażā ve bį-teǿemmül-i imǾān [P 151b]
u tedebbür-i įķān hįçbir emri ķażā ile imżā itmeyeler.
Nažm:
3

و ع
ه
אه אن د

ا כ او
אن د

4

ر

ن אى
אن א כ

א

כ
כ
[ כŞ 137a]

Neŝr: Ve bir şarŧ daħi oldur ki, kemān-ı gümān ile bir bį-günāhı tįrvār mużįķ
ِ çoķ žann ü gümān śāĥibine vizr
żarara pertāb itmeyeler ki 5﴾ ْ ﴿ا َّن َ ْ َ ا َّ ِّ ِا
ٌ
ü ziyāndur. Eger bir kimse bį-taĥķįķ u įķān mücerred gümānla bir mühimme ĥükm ü fermān ide, nāgāh ol gümān ħaŧā olursa, bį-şekk ü reyb kendüyi
maĥall-i saħŧ ve ġađab-ı Rabb-i Mālik ider. NeǾūźu bi’llāhi min źālik, yoķ yere
hālik olur.

1
2
3
4
5

“Gaflete düşme ve uyanık ol, dünyadaki olan bitenlerden haberdar ol.”
“Bütün memleketten sen sorumlu olduğun sürece, işinden bir dakika için bile habersiz kalma, bu kadar.”
“Bir padişahın habersiz ve yersiz ferman vermesi, akıl ve din tarafından beğenilmez.”
“Çünkü onun fermanı Allah’ın takdiri seviyesindedir, bir padişahın fermanı memleketi için çok önemlidir;
bazen can alabilir, bazen de can verebilir.”
“Zannın çoğundan kaçının; çünkü zannın bir kısmı günahtır.” Hucurât, 49/12.

Enîsü’l-Ârifîn

Nažm:

Saķın bir şaħśa žann-ı bāŧıl ile
ǾUķūbet itme olursın peşįmān
Peşįmānlıķ ħod aśla aśśı itmez
Ķaçan şek gitse žāhir olsa įķān

Ĥikāyet: Rūzgār-ı Ķubād Şehriyār’da aǾvān-ı şaĥneden biri finā-yı şehri geşt
ü güźār1 ider iken yolı bir vįrāneye uġrar, görür bir ser-bürįde beden yatur
[A 139a] ve sįnesi üstinde [H 153b] bir tįġ-ı ħūn-āşām ŧurur, çeşme-i cāndan
el yumış ve peymāne-i ĥayāt ŧolusın içmiş.
MıśrāǾ:

Götürüp bezm-i cihāndan ayaġı yā Hu dimiş

Neŝr: Ve bir şaħś bu meyyitüñ yanında müteĥayyir ü medhūş ŧurmış, derĥāl
yüzine bir ķaç ŧabanca ve gerdenine zencįr ve eline bilekçe urdı. Derdmendi
dest ü gerdenine bend keşān keşān dįvāne zencįrin sürer gibi yanınca yüzin
yerlere süre süre2 ĥużūr-ı ĥākime getürdi. Ĥākim [P 152a] āvāz-ı cān-güdāzla
ĥarįf-i mažlūm üzere hucūm idüp didi: “Ol kimesneyi niçün ķatl eyledüñ?”
Ĥarįf eyitdi: “Ĥāşā ve ŝümme ĥāşā ki ben ne ķātili bilürin, ne maķtūli... Ancaķ
bunı bilürin ki yolum bir vįrāneye düşüp gördüm, bir mürde-ten [Ş 137b]
ve bir başsız beden ķana müstaġraķ, sįnesi üstinde bir bıçaķ yatur. Bu ĥāleti
görüp medhūş u müteĥayyir oldum. Ne gitmege ŧāķatim ve ne ŧurmaġa ķudretüm oldı, meyyit-i müteĥarrik olup ķaldum.3 Bu kimse4 beni bu ĥāletde görüp
ben müstemendüñ pāy ü gerdenine bend urup buraya getürdi.5
Beyt:

Śaldı zencįr-i ĥükmi çün taķdįr
Boynumı ŧutdum oldum aña esįr
Çün yazılmışdı alnuma bu raķam
Ne ķılam çünki oldı ceff-i ķalem

1
2
3

4
5

geşt ü güźār A, H, Ş: geşt P.
Derdmendi dest ü gerdenine bend keşān keşān dįvāne zencįrin sürer gibi yanınca yüzin yerlere süre süre A,
H, Ş: Derdmendi keşān keşān yüzin yerlere süre süre P.
bir bıçaķ yatur. Bu ĥāleti görüp medhūş u müteĥayyir oldum. Ne gitmege ŧāķatim ve ne ŧurmaġa ķudretüm oldı meyyit-i müteĥarrik olup ķaldum. A, H, Ş: tįġ-ı bürrān. Bu ĥāleti hemān ki gördüm medhūş u
müteĥayyir olup bį-iħtiyār ŧurdum meyyit-i müteĥarrik gibi ne gitmege ŧāķatim ve ne ŧurmaġa ķudretüm
oldı P.
kimse P, Ş: kimesne A, H.
ben müstemendüñ pāy u gerdenine bend urup buraya getürdi A, H, Ş: yüzümi yerlere sürüp boynuma
bend urdı ve bunda getürdi P.
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Neŝr: Bāķį fermān dergāh-ı Ǿadālet-penāhuñdur.” Ĥākim eyitdi: “Ben žann-ı
ġālibümle ĥükm iderin ki ķātil sensin. Şimdi kemend-i ĥįle [H 154a] vü
bend-i1 inkārla benüm çāh-ı maĥbesümden ħalāś olmaķ istersin.” Bį-çāre
eyitdi: “Vehm ü gümānla bir kāra mübāşeret eyleme ki Ĥaķ celle celāluhū ve
Ǿamme nevāluhū2 buyurur: [A 139b] 3﴾﴿و ِا َّن ا َّ َّ َ ُ ْ ۪ ِ َ ا ْ َ ِّ َ ـًא
َ ki gümān
ْٔ
yaķįn pāyesine ķadem baśmaz.” Berāǿet-i sāĥa-i źimmetine ol deñlü ki sāǾį oldı, müfįd olmadı. Ĥ ākim sözini gūş itmeyüp buyurdı ki: “Bunuñ daħi başın
bedeninden cüdā ideler.” Emr-i ĥākimle cellād-ı bį-dirįġ u ĥayf sell-i seyf idüp
ķaśd-ı cān itdükde bir civān gelüp eyitdi: “Bu kimesne4 bį-günāhdur, śoñra
teǿessüf-i bį-fāǿide [P 152b] itmekden ise ki 5ا ا אت
א אت
 ا אbir
pāre tevaķķuf idüp beni mevkıf-ı Ǿarż-ı ĥākime iletüñ; śūret-i vāķıǾayı bir bir
taķrįr ideyin...” Civānı ĥużūr-ı ĥākime getürdiler. Levāzım-ı duǾā vü ŝenāyı
edādan śoñra eyitdi: “Ol kimesneyi ben ķatl itmişümdür. Siyāset buyurılan
kimesnenüñ andan ħaberi ve āgāhı6 ve bu ħuśūśda günāhı yoķdur.” [Ş 138a]
Melik teǿemmül-i bisyārdan śoñra eyitdi: “Mücerred gümānla ĥükm itmek
olmazmış.” Civānı ŧaleb idüp7 eyitdi: “Egerçi birini öldürmiş, ammā birinüñ
ĥayātına sebeb oldı.”8 ĦilǾat giyirüp āzād eyledi ve buyurdı. Veśāyāsınuñ źeyline ŝebt itdiler ki, şān-ı [H 154b] şāhān-ı nāmdār u śāĥib-iķtidāra lāyıķ u sezāvār oldur ki tįġ-ı vehm ve şemşįr-i gümānla kimsenüñ ķanını rįzān olmayalar.
Nažm:
9

د
א ر
10

כ אن ر
د نכ

א

כ א

د אر כ آزرده כ אن א
ود زود א ازان د אر כ

Neŝr: Ĥükemā dimişlerdür: “Şekk ü yaķįn mābeyni ancaķ uśbuǾ-ı erbaǾdur.
Her nesne ki Ǿayn ile Ǿıyānen [A 140a] görilmeye -nitekim dimişlerdür:
11
כא אن
ا
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

bend-i P: -A, H, Ş.
celle celāluhū ve Ǿamme nevāluhū A, H, Ş: celle ve Ǿalā P.
“Şüphesiz zan, haktan (ilimden) hiçbir şeyin yerini tutmaz.” Yûnus, 10/36.
kimesne A, P, H: kimse Ş.
“Kaçırılan şeye teessüf etmek, boş yere konuşmak kabilindendir.”
āgāhı A, P, H: bu ĥuśūśda āgāhı Ş.
Civānı ŧaleb idüp A, H, Ş: Civāna P.
oldı A, H, Ş: olduñ P.
“Siyasette zannederek (emin olmadan) adalet uygulanmamalıdır, emin olunmadan birinin kanı dökülmemelidir.”
“O diyar ki herkes zannederek, bir şeyleri tahmin ederek hareket eder, oradan çabuk kaçıp gitmek gerekir.”
“Haber gözle görme gibi değildir.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Arapça ve Farsça Asıllı Vecizeler Sözlüğü, s. 573.)

Enîsü’l-Ârifîn

MıśrāǾ:

1

د ه

د א

هכ

Neŝr: Anda iĥtimāl-i şekk ü gümān ber-ŧaraf degüldür.” Ve çün ĥükm-i fermān-fermāy aĥkām-ı ķażā vü kader gibi nāfiźdür. Pes lāzımdur ki bir nesneyi
yaķįnen bilmeden ve ĥaķįķatine irmeden gümān ü vehmle ĥükm itmeye. Zįrā
cāǿiz ki gümān mānend-i ŧuman mürtefiǾ olup rūy-ı yaķįn ke’ş-şemsi fi’đ-đuĥā
ve [P 153a] ke’l-bedri fi’d-dücā bir ġayrı yüzden peydā vü rūy-nümā olup
sebeb-i bed-nāmį-i ūlā vü uħrā ola.
Nažm:

Ĥükm kim anda yaķın ola yaķįn
Zįnet-i dünyā durur hem zįb-i dįn
Her ne ĥükmüñ k’ola bünyādı gümān
Fitne-i dildür o ĥükmāşūb-ı cān

Neŝr: Bir ĥakįmden suǿāl eylediler ki: “Sebeb-i ġaflet-i erbāb-ı devlet ü aśĥāb-ı
salŧanat nedür?” Eyitdi ki: “İki nesnedür: Evvel mütābaǾat-ı hevā-yı nefs ü şehvet. Her kimse kim [H 155a] meǿmūr-ı nefs-i emmāre olup [Ş 138b] münhemik ü mütehālik olur, ġayruñ pervāsını yimez ve kimse ĥāliyle muķayyed
olmaz.”
ت

Beyt:
2

כ از داى
כאر او אرכ ازد

Neŝr: Meşhūrdur ki bir şaħıś İskender’e eyitdi: “Cihāngįr-i baĥr u ber ve
sulŧān-ı rubǾ-ı meskūn u heft-kişver olasın; bir ferzend-i dil-pesendüñ olmaya,
lāyıķ mıdur?
Beyt:

כ כ درد אرش
3
אد כאرش

ز ها
א

Niçün pādişāh-zādelerden bir ġonçe-i ser-besteyi gül gibi Ǿaķd-i Ǿuķde getürüp [A 140b] tezvįc cānibini tervįc ve nefs-i nefįsüñi tervįĥ itmezsin?” İskender eyitdi: “Baña ferzend-i girāmį Ǿadl ü nįk-nāmįdür. Ve ġāyet mecnūndur ol
kimesne4 ki bir zene zebūndur.”
MıśrāǾ:
1
2
3
4
5

Er midür ol ki oldı5 bir Ǿavretüñ zebūnı

“Duymak ne zaman gözle görmeye tekabül eder ki?”
“Her kim ki şehvet sevdasından sarhoş oldu, o kişinin işi hepten elden gitmiştir.”
“Ölümünden sonra iyilikleriyle anılan kişi, memleketinde sonsuza dek canlı kalacaktır.”
kimesne P, H: kimse A, Ş.
oldı A, H, Ş: ola P.
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Nažm:1

ان
2

אك
دى

تכ

نآ

ای כ
[ ا زنP 153b]

Neŝr: Ehl-i dillerden biri bir müteǿehhilden ĥāl-i tezevvüci suǿāl eyledi. Cevābında didi:3 “Feraĥ-ı şehr u teraĥ-ı dehr ve kesr-i žahr u ilzām-ı mühr.” Ve
baǾż-ı žurafā dimişdür: “Umūr-ı ġayr-ı mütenāhiye maŧlūbe-i nisādur.”
4

زد אن زن
ن
אن رای دا

آכ
ازو در

Yüzin Ǿavretlerüñ vaśfında nāme
Dimiş śındı vefā lafžında ĥāme

[H 155b]

Neŝr: Zen-dōstlar daħi dimişlerdür ve iǾtirāf itmişlerdür ki: “Kimseye zen dōst
olmaz.” Ve baǾż-ı Ǿulemā dimişdür ki: “Ben Ǿavretden ħavf itdügüm gibi şeyŧānِ
ِ َ َّ ﴿ا َّن َכ َ ا
dan ħavf itmezin; zįrā Ĥaķ subĥānehū ve teǾālā buyurur: 5﴾אن َ ۪ ً א
َ אن َכ
ْ
ْ
6
ِ
۪
Ve nisā ĥaķkında buyurur: ﴾ َ َّ ﴿ا َّن َכ َ ُכ
ْ
ٌ
א و אء
دع ذכ
7
اء
د
ر ا אو
[Ş 139a]
כ ن כ
8
ا אء ء
و
9

زن و اژد א دو در אك
אن אك ازان دو א אك

Ķaçuñ sengįn-dil ü zemįn-bedenden
Gele segden vefā gelmeye zenden
ن

ش א כ א אد
د א אد ن

10

[A 141a]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nažm A, Ş: Beyt P: -H.
“Bir an şehvet için kadınlara esir düşen kişiler mert değillerdir.”
Cevābında didi P: eyitdi A, H, Ş.
“Şehvetine yenik düşüp kadınların hikâye ve entrikalarından korkmayan kişiye danışmak yanlıştır.”
“Şüphe yok ki şeytanın kurduğu düzen zayıftır.” Nisâ, 4/76.
“Sizin tuzağınız gerçekten büyüktür.” Yûsuf, 12/28.
“Onları hatırlamaktan vazgeç, onların vefası yoktur; (bil ki) sabah rüzgârının sonunda kara bulut gelir.”
“Kalbini kırarlar ve yaranı sarmazlar, onların kalpleri vefa yönünden boştur.”
“Kadın ile ejderha, ikisinin toprağa gömülmeleri gerek; cihan, bu iki pis varlıktan arındırılmış (kurtulmuş)
olsun.”
“Sıcakta yelpaze çok hoş, çok iyidir; akıllı adam da her zaman kadından uzak kalır.”

Enîsü’l-Ârifîn

ن

1

2

אوش را ز زن כ
ز زن אه ا אد

زن در ای د כ
دوزخ او
در א
ز אر
ز אر از
3
و א ر א اب ا אر

Neŝr: Esbāb-ı ġafletden biri daħi cemǾ-i māl ü ħazāǿine ĥırś u nehmetdür.
[P 154a] Hįç mülūke böyle nā-muvāfıķ śıfat mutaśavver4 degüldür. Zįrā ki
ĥarįś-i cemǾ-i māl ü menāl ĥarām u ĥelāl pervāsını yimez5 ve mülk ü raǾiyyet
ġamını çekmez ve ķādir olsa kimsede ķudret ķomaz. [H 156a]
Beyt:
6

در

אن

ف א

כא
א

Bāb-ı Sį vü Çehārum: Der-Firāset
Firāset, Ǿayn-ı baśįretle her ĥādiŝenüñ sibāķ ü siyāķ ve āġāz u encāmına
nažardur.
ĶıŧǾa:

Her kimüñ kim firāseti vardur
Olur aĥvāl-i Ǿāleme āgāh
ا
7

ا
را

ا ا
ا א

Neŝr: Eger žuhūr iden vāķıǾa fi’l-vāķiǾ şerǾa muvāfıķ ve Ǿaķla muŧābıķ olursa meżāsını imżā eyleye ve illā nūr-ı firāsetle Ǿamel ide. Ĥükemā dimişlerdür:
“Zįb-i ĥükūmet zįver-i firāsetle ārāstedür.”

1
2
3
4
5
6
7

“Siyaveş’i kadın yüzünden öldürdüler, Bijen bir kadın yüzünden kuyuya atıldı.”
“İyi bir erkeğin sarayında (evinde) kötü bir kadın, o çaresiz erkeğin bu dünyadaki cehennemidir.”
“Kötü bir çiftten, kötü bir yakınlıktan sakın, uzak dur. (Rabbimiz) bizi ateşin azabından koru.” İkinci
mısrada âyetten iktibas vardır. Bakara, 2/201.
mutaśavver A, H, Ş: münāsib P.
yimez A, H, Ş: ķılmaz P.
“Hırslı olan kişilerin gözü doymadı; deniz kabuğu hırsından vazgeçmeden inciye sahip olmadı.”
“Müminin ince zekâsından ve derin sezgisinden korkunuz; çünkü o, eşya ve olaylara Allah’ın nuru ile
bakar.” (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, s. 42.) Bu kıt‘a Azmî’ye aittir. (Bk. Ceyhan, On Altıncı Asır Osmanlı Âlimlerinden Azmî Pîr Mehmed Bey ve Divanı, s. 140.)
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Ĥikāyet: İki zen bir ferzendde [Ş 139b] daǾvā vü nizāǾ idüp maĥkeme-i Ĥażret-i Süleymān nebįye Ǿaleyhi’s-selāmi’r-Raĥmān1 varurlar. Nebį görür Ǿacūzuñ
ikisi daħi iķāmet-i beyyinede Ǿāciz2 ve daǾvāları daǾvā-yı mücerred... Ķuvvet-i
kiyāset ü nūr-ı firāsetle buyurur: “Śabįyi iki nįme idüp her birine bir nįme
virüñ.” [A 141b] Çün şemşįr niyāmından çıķdı, ķarınuñ biri bį-ķarār olup
zār zār aġladı ve eyitdi: “Meded, ben ĥaķķımı isķāŧ eyledüm, tek cigerim vaślesini ve cānum pāresini [P 154b] gözüme ķarşu pārelemeñ.” Ĥażret-i Süleymān Ǿaleyhi’s-selām ŧıflı aña ĥükm idüp teslįm eylediler.3 BaǾdehū tefaĥĥuś
iderler, fi’l-vāķiǾ veled-i śulbi çıķar. [H 156b] Firāset bir nūrdur ki münevvirü’s-semāvāti ve’l-arż baǾż-ı4 Ǿibād-ı müǿminįne Ǿaŧā eylemişdür5 ve bu maǾnāya
ٍ ٰ َ ﴿ا َّن ۪ ٰذ ِ َכ
ِ de tevesşāhiddür ki müfessirįn āyet-i iǾcāz-ġāyet-i 6 ﴾ َ ۪ ّ ِ َ َ ُ ْ ِ אت
َ
7
sümi teferrüsle tefsįr eylemişlerdür.
Ve firāset iki nevǾdür: Biri şerǾį ve biri ĥükmį. Firāset-i şerǾiyye andan Ǿibāretdür ki tezkiye-i nefs ve taśfiye-i ķalb vāsıŧasıyla ĥicāb-ı ġaflet Ǿayn-ı baśįretden mürtefiǾ ola; tā ki müǿmin nūr-ı yaķįn ile bįnā olup her neye ki nažar iderse
firāset ĥaķįķatiyle aĥvāline muŧŧaliǾ ola.
8

وا

כ כ از دور א
ا ال

Ĥikāyet: Kibār-ı meşāyiħden iki kimesne9 ĥarem-i KaǾbe-i Mükerreme’de
oturmışlardı.10 Bir kişi bāb-ı mescidden içerü girdi. Biri eyitdi: “Şu gelen ĥarįf
dürūdgerdür.” Biri eyitdi: “Āhengerdür.” Ĥarįfi getürüp ĥırfetinden suǿāl eylediler. Ĥarįf eyitdi: [Ş 140a] “Evvel āhenger idüm, şimdi dürūdgerüm.” Cevāb
virdi ve dürūd eyleyüp yine maślaĥatına gitdi.
Nažm:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

כ א د
دل כ
ه כאه כ אل ا

Ǿaleyhi’s-selāmi’r-raĥmān P: Ǿaleyhi’s-selām A, H, Ş.
Ǿāciz A, H, Ş: Ǿācizler P.
eylediler P, H: iderler A, Ş.
baǾż-ı P: -A, H, Ş.
eylemişdür A, H, Ş: eylemişler P.
“İşte bunda ibret alanlar için işaretler vardır.” Hicr, 15/75.
eylemişlerdür A, H, Ş: eylemişler P.
“Uzaktan adını duyarlarsa, senin hal ve durumuna vâkıf olabilirler.”
Derkenār: Biri İmām Şāfį ve biri İmām Muĥammed raĥimehu’llāhi teǾālā. P.
oturmışlardı A, H, Ş: oturmışlardur P.

Enîsü’l-Ârifîn

אك אز
אل ا

כ آ
آ ا כ ارزوى

[A 142a]

Terceme:
Şol dil ki manžar-ı nažar-ı Kibriyā ola
Ol cilvegāhı oldı kemāl-i firāsetüñ
Mirǿāt-ı ķalbi pāk ü mücellā ķılan1 kişi [H 157a]
ǾAksini gördi cānda cemāl-i firāsetüñ
[P 155a]
Ĥikāyet: Maħzen-i esrār, ħˇāce-i büzürgvār ǾAbdü’l-ħāliķ Gücdüvānį’nüñ
ķuddise sırruhu meclis-i şerįflerine bir gün bir civān-ı zāhid-şekl ħırķa-der-ber
ü seccāde-ber-dūş gelüp bir gūşede cülūs itdi ve baǾde zamān ķalķup eyitdi:
“Ĥażret-i Risālet-penāh buyurur: 2 ر ا
א
 ا ا ا اbu ĥadįŝ-i şerįfüñ sırrı nedür?” Ħˇāce eyitdi: “Sırr-ı ĥadįŝ oldur ki zünnāruñı miyānuñdan
kesüp įmān getüresin.”
Nažm:

Baśar olsa kişiye nūr-ı Celįl
Lāzım olmaz firāsetine delįl
Olur aña o nūr ile žāhir
Müǿmin ile münāfıķ u kāfir

Neŝr: Civān eyitdi: “NeǾūźu bi’llāh ki bende zünnār ola.” Ħˇāce ħādim-i
ħānķāha işaret itdi, arķasından ħırķasını aldı, miyān-ı meclisde zünnār zįr-i3
ħırķadan çıķa geldi.
Nažm:

از אر
ى כ آن رو
4
درو آ כאر
د

Neŝr: Civān eyitdi: “Ey ħˇāce,5
Beyt:

1
2
3
4
5
6

Zünnār-ı Ǿaşkı bilüñe kim baġladı diseñ
Deyr-i cihānda bir śanemüñ yādigārıdur”6

ķalan A, H, Ş: olan P.
“Müminin ince zekasından ve derin sezgisinden korkunuz; çünkü o eşya ve olaylara Allah’ın nuru ile bakar.” (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, s. 42.)
zįr-i A, P, Ş: -H
“Maddî olaylardan arındırılmış gönül, gayptan (Allah’tan) gelen işaret ve mesajların tecelli ettiği yer olur.”
Civān eyitdi: “Ey ħˇāce H, Ş: -A, P.
Bu beyit P’de yok.
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Neŝr: fi’l-ĥāl zünnārını kesüp [Ş 140b] įmān getürdi ve belį didi. Ħˇāce eyitdi:
“Ey yārān, gelüñ bu nev-Ǿahde muvāfaķat idelüm. Ol miyān-ı tenden zünnār-ı
žāhiri [A 142b] kesdüyse, biz miyān-ı ķalbden bāŧın zünnārını [H 157b] ķaŧǾ
idelüm.” Ehl-i meclis cūş u ħurūş idüp ķadem-i şeyħe düşüp tecdįd-i tevbe
eylediler.
دا آور رو ه
אل ه

Nažm:

כ

כ

1

אن آ ن
2
אن آ ن

[P 155b]

ن א

در

د
زכאر
אم را
زכאر د د
אص را

3

ا

4

ره آ א

ى כ در
آن
כ از

כ

Neŝr: Ammā firāset-i ĥikemį oldur ki, ĥükemā tecrübe ile bulmışlar ve aña şekl
ü heyǿātı delįl ü şāhid ķılmışlardur.
5

כ אك
ت אك

رت د

از

כ

Neŝr: Ve fārisān-ı meydān-ı firāset ĥükemā-yı Fārs Ǿahd-i Nūşįrevān’da firāsetde kütüb ü resāǿil teǿlįf itmişlerdür6 ve Nūşįrevān her zamān anları müŧālaǾa
idüp düstūrü’l-Ǿamel rūzgārı ķılmışdı.
Nažm:7

Şimdiki demde gitdi ħayra nişān
Şer bulınur cihān içinde hemān
Śūretā Yūsuf olan insānuñ
Sįreti ħūy-ı gürge beñzer anuñ

1
2
3
4
5
6
7

“Tövbe et ve mertçe doğru yola baş koy ki, en ufak iyiliğin de senin için yazılıp kaderini etkilemiş olacaktır.”
“Pişman olup tövbe etmek, Allah’ın kapısına yeni Müslüman olmuş biri gibi gelmektir.”
“Sıradan insanlar için kötülük kavramı, tövbe etmeleri gereken durumlar daha net ve daha genelken; özel
insanların kendilerine hususî olarak tanımlanmış günahlardan tövbe etmeleri gerekmektedir.”
“Bu yolda bilinen bir pir dedi ki: Allah’tan başka her şeyden vazgeç ve tövbe et.”
“Allah’ın lutfuyla bu toprağın merkezi olmuştur; bu yüzündeki güzelliği de iç güzelliğinden kaynaklanmıştır.”
itmişlerdür A, P, H: itmişlerdi Ş.
Bu başlık altındaki üç beyit Hamdullah Hamdî’ye aittir. (Bk. Âmil Çelebioğlu, “Kıyafe(t) İlmi ve Akşemseddinzâde Hamdullah Hamdî ile Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Kıyâfetnâmeleri”, Eski Türk Edebiyatı
Araştırmaları, MEB Yayınları, İstanbul 1998, s. 249.)

Enîsü’l-Ârifîn

Ķamunuñ işi kibr ü kįn ü ĥased
Ķālebi ādemį vü ķalbi esed
Ĥikāyet: Bir gün bir merd-i kūteh bālā-dįvān-ı maǾdelet-penāh-ı Nūşįrevān’a
gelüp tažallüm itdi ve eyitdi: “Sitem-çeşįde vü elem-resįdeyiz,1 bir bįdād-gerden
benüm dādımı alıvirmek gereksin.” Nūşįrevān eyitdi: [H 158a] “Merd-i ķaśįrü’l-ķāmeye [A 143a] kimse sitem itmez; belki [Ş 141a] be-ĥükm-i 2
כ
herkes anuñ siteminden tersāndur.” Ĥarįf eyitdi: “Ol kimse ki baña sitem itmişdi, benden kūtāhterdür!..” Nūşįrevān tebessüm idüp dādını alıvirdi.
Nažm:3

İdelüm ol Kerįme ĥamd ü sipās
Yoķ durur niǾmetine ĥadd ü ķıyās

[P 156a]
Ķıldı insānı aĥsen-i taķvįm4
Cümleden aǾdel itdi anı Kerįm
Luŧfını Ǿāleme Ǿıyān itdi
Śūreti sįrete nişān itdi
Delāǿil-i Reng-i Rūy: Yüzüñ levni ziyāde beyāż olup çeşm sebz ya kebūd olsa,
delįl-i saħt-rūyį vü bį-şermį ve ħıyānet ü fısķ ve sūǿ-i tedbįr ve żaǾf-ı Ǿaķl ve seħāfetdür. Ve emŝāl-i ǾArab’da 5
ا
 ا אضdidüklerinden murād sįm-ten
olandur, bu beyāż degüldür. Eger maǾa-hāźā alnı giñ ve çeñesi ŧar ve tįz-nažar
ve kūsec ve başında mūy bisyār olsa ĥükemā dimişlerdür: “Bu maķūle kimseden efǾādan ķaçar gibi ĥaźer gerek.”
İǾtidāle budur nişān ü delįl
Aġı aġ ola vü ķızılı ķızıl6
Delāǿil-i Mūy: Mūy-ı dürüşt ve meygūn ve muǾtedilü’l-levn nişāne-i śıĥĥat-ı
dimāġ u şecāǾatdür.7 Ve mūy-ı nerm nişān-ı ters ü cübn ve burūdet-i dimāġdur
ve burūdet-i dimāġ [H 158b] kem-fehm olmaġa Ǿilletdür. Ve ketf ü gerdende
keŝret-i şaǾr, nişāne-i cürǿet ü ĥamāķatdur. Başda mūy az olmaķ serāmed-i dehr
1
2
3
4
5
6
7

elem-resįdeyüz P: elem-dįdeyin A, H, Ş.
“Bütün kısa boylular fitnedir.”
Bu başlık altındaki beyitler Hamdullah Hamdî’ye aittir. (Bk. Çelebioğlu, agm., s. 237.)
“... (insanı) en güzel bir biçimde (yarattık).” Tîn, 95/4.
“Beyaz güzelliğin yarısıdır.”
Bu beyit Hamdullah Hamdî’ye aittir. (Bk. Çelebioğlu, agm., s. 238.)
şecāǾatdür P: şecāǾat A, H, Ş.
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[A 143b] ve yegāne-i Ǿaśr olmaķ Ǿalāmetidür. Ve şikem ü sįnede vefret-i şaǾr
nişāne-i meyl-i cevr ve künd-fehmį ve vaĥşetdür.
Nažm:

Bir kişinüñ ki göresin śaçı çoķ
Belki ķılca anuñ žarāfeti yoķ1

[Ş 141b]
Rįş-i merdüm ŧavįl olursa eger
Bil ki oldur ser-i ŧavįle-i ħar
[P 156b]
Ol ki śalmaz yüzine mū sāye
Belki dir len terānį2 Mūsā’ya
Ey dil andan saķın ki ĥįle olur
Mekr-i şeyŧān anuñla bile olur
Rįş odur kim olur raķįķ ü ķalįl
Fehm ü Ǿaķl u źekāya ola delįl
Neŝr: Ve mūy-ı zerd ĥamāķat ve tasalluŧ ve tįz ġađaba gelmek nişānıdur. Ve
mūy-ı siyāh Ǿaķl ü idrāk ve Ǿadle meyl nişānıdur.
MıśrāǾ:

3

א

رכدכ

از א

א

Neŝr: Ve sürħį vü siyāhį miyānında mūy-ı mutavassıŧ iǾtidāl-i śıfāt nişānıdur.
Delāǿil-i Pįşānį: Alın ki giñ ola ve üzerinde ħuŧūŧ olmaya, ħuśūmet ü şaǾaf ve
lāf ü güzāf nişānıdur. Ve bārįk ü naĥįf olsa Ǿacz ü ħasāset nişānıdur. Ve mutavassıŧ ki anda ġuśūn ola, fehm ü Ǿilm ve śıdķ u maĥabbet nişānıdur.
Nažm:4

Alnı giñ olsa ħūyı çirkin olur
Ŧar olursa ġabį vü ħōdbįn5 olur

[H 159a]
Ġāliben yumrı olsa kāhil ola6
Pes budur aĥseni ki aǾdel ola7

1
2
3
4
5
6
7

Bu beyit Hamdullah Hamdî’ye aittir. (Bk. Çelebioğlu, agm., s. 239.)
“... beni asla göremezsin... ” A‘râf, 7/143.
“Siyahın üstünde başka bir renk yoktur.”
Bu başlık altındaki beyitler Hamdullah Hamdî’ye aittir. (Bk. Çelebioğlu, agm., s. 240.)
ħōdbįn A, P, Ş: aĥmaķ H.
ola A, P, H: olur Ş.
ola A, P, H: olur Ş.

Enîsü’l-Ârifîn

Delāǿil-i Gūş: Gūş-ı büzürg, mānend-i fįl1 semǾine ŧoķunanı fi’l-ĥāl żabŧ itmek
Ǿalāmetidür ve tünd-ħūyį ve cehl [A 144a] nişānıdur. Ve gūş-ı ħord, ĥamāķat
ve uġruluķ nişānıdur. Ve gūş-ı muǾtedil nişān-ı iǾtidāldür.2
Nažm:3

Her ki ħar-gūş olursa cāhil olur
Gerçi ĥıfž eylemekde kāmil olur
Küçük olsa kedi gibi gūşı
Uġruluķda unutdura mūşı

Delāǿil-i Ebrū: Ebrū-yı büzürg ü bisyār mūy sözde dürüşt olmaķ nişānıdur.
[P 157a] Ve ebrū ki śudġa [Ş 142a] ķarįb çekilmiş ola, lāf ü tekebbür nişānıdur. Ve kūtāh u dırāz olmaķda mutavassıŧ u muǾtedil olursa fehm ü diyānet
nişānıdur.
Nažm:4

Ħūb olur ebruvān ki ola açıķ
Uġrı olur eger olursa çatıķ
İnce olmak delįl-i behcetdür
Kibre uzunlıġı delāletdür
Ķaş odur kim siyāh ü ince ola
Nāzı vü şįvesi yerince ola

Delāǿil-i Çeşm: Çeşm ki gök ola, büzürg ü tįz-nažar olursa,5 aħlāķ-ı źemįme
Ǿalāmetidür ve ħumūdet ü ķıllet-i ĥareket nişān-ı nādānįdür. Ve sürǾat-i ĥareket
ü tįzlik6 mekr ü ĥįle vü uġruluķ7 nişānıdur.8 Ve sürħ olmaķ şecāǾat nişānıdur
ve zerd noķŧalar gird-i ĥadeķada nişān-ı fitne ve şūr u şer-engįzįdür. Ve eger9
büzürg ve ne ħord [H 159b] ve ne siyāh ve ne sürħ olursa,10 fehm ü hüşyārį ve
istiķāmet ü diyānet nişānıdur.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

mānend-i fįl A, H, Ş: -P.
nişān-ı iǾtidāldür A, H: Ǿalāmet-i iǾtidāldür P: Ǿalāmet-i Ǿadāletdür Ş.
Bu başlık altındaki beyitler Hamdullah Hamdî’ye aittir. (Bk. Çelebioğlu, agm., s. 240)
Bu başlık altındaki beyitler Hamdullah Hamdî’ye aittir. (Bk. Çelebioğlu, agm., s. 241)
olursa A, H, Ş: ola P.
tįzlik P: tįzį A, Ş.
uġruluķ P: düzdi Ş.
ve sürǾat-i ĥareket ve tįzlik mekr ü ĥįle ve uġruluķ nişānıdur P: ve sürǾat-i ĥareket ve tįzį mekr ü ĥįle ve
uġruluķ nişānıdur A: ve sürǾat-i ĥareket ve tįzį mekr ü ĥįle ve düzdi nişānıdur Ş: -H.
Ve eger A, H, Ş: Ne P.
olursa A, H, Ş: olsa P.

509

510

TENKİTLİ METİN - Ahlâk-ı Muhsinî Tercümesi

Nažm:1

Göz ķarası źekā Ǿalāmetidür
Sürħ olursa şecāǾat āyetidür

[A 144b]
Gözleri gök olanda olmaz edeb
Gözi çaķır bahādır olsa Ǿaceb
Görmedi her ki gördi Ǿömr-i dırāz
Ŧurna gözlü olanda cürǿet-i bāz
Her ŧoñuz gözlü pārs dillü olur
Rūz-ı daǾvāda burnı yillü olur
Olur aĥvel muǾānid ü cebbār
Bire bir diyesin ķılur inkār
Her ki oġlan gibi ola nažarı
Ħande eyler gibi ola baśarı
ǾÖmri uzunluġına āyetdür
İǾtimād eylemek ĥamāķatdür
[P 157b]
Çün2 ecel tįrin ata ķavs-i ķader
Baśaruñ bu delāletini baśar
Çeşm-i zįbā odur ki ekĥel ola
Cümle evśāfı anuñ aǾdel ola
[Ş 142b]
Ķıya bakışları yürek ķopara
Nāzı vü şįvesi göñül apara
Delāǿil-i Bįnį: Bįni ki ki bārįk ola, müdāhene ve mülāyemet nişānıdur.
Nažm:

Kec olursa şecāǾat āyetidür
Yaśśı olsa nişān-ı şehvetdür

Neŝr: Ve delügi büyük olmak, ġađab nişānıdur ve ortası yoġun ve başı ince
olmaķ mükŝir ü dürūġ-gūy olmaķ nişānıdur. Ve burnı büyük olmaķ, göñüllü
olmaķ [H 160a] Ǿalāmetidür. Ne ince ve ne yoġun ve ne inlü ve ne uzun olmaķ3 fehm ü Ǿaķl emāretidür.
1
2
3

Bu başlık altındaki beyitler Hamdullah Hamdî’ye aittir. (Bk. Çelebioğlu, agm., s. 241-242)
Çün A, H, Ş: Çü P.
olmaķ A, H, Ş: -P.

Enîsü’l-Ârifîn

Nažm:1

Her ki burnı delügi vāsiǾ ola
Ĥased ü kibr ü kįni cāmiǾ ola
Olsa burnı ķalaķlu insānuñ
Öykesi öykenine śıġmaz2 anuñ

Delāǿil-i Dehen: Dehende vüsǾat baħşende vü dihende olmaķ nişānıdur.
[A 145a] Leb ķaluñluġı nişān-ı ĥamāķatdür, ammā muǾtedil olup sürħa māǿil
olmaķ, reǿyi śavāb olmaķ Ǿalāmetidür.
Nažm:3

Dehen-i teng egerçi behcetdür
Ħavf-ı ķalbe velį Ǿalāmetdür
Bulmayasın ili ararsañ eger
Egri aġızlularda ŧoġrı ħaber

Delāǿil-i Dendān: Dendān-ı nā-hemvār u kec, mekr ü ĥįle ve ħıyānet idüp
yine kimseye diş śırıtmamaķ Ǿalāmetidür ve güşāde olmaķ nişān-ı Ǿadāletdür.
Nažm:

Çün düz ola vü muǾtedil dendān
Kim ola yigleye dürri andan4 [P 158a]

Delāǿil-i Rūy: Etlü yüz nişāne-i cehl ve dürüşt-ħūyįdür ve bį-Ǿillet zerd ü nizār
olmaķ ħubŝ-i bāŧın Ǿalāmetidür ve mutavassıŧ olmaķ nişān-ı iǾtidāldür. [Ş 143a]
Nažm:5

Yüzi büyük her işde kāhil olur
Küçük olsa denį vü mühmil olur
Ekşi yüzlüde acı söz6 çoķdur
Egri yüzlüde ŧoġruluķ yoķdur
Ādem oldur derūnı sāde ola [H 160b]
Śūreti gül gibi güşāde ola
Eyü yüze7 bu vaśf olur kāfį
MuǾtedil ola cümle evśāfı

1
2
3
4
5
6
7

Bu başlık altındaki beyitler Hamdullah Hamdî’ye aittir. (Bk. Çelebioğlu, agm., s. 243.)
öykenine śıġmaz A, P, Ş: śıġmaz öykenine H.
Bu başlık altındaki beyitler Hamdullah Hamdî’ye aittir. (Bk. Çelebioğlu, agm., s. 243.)
Bu beyit Hamdullah Hamdî’ye aittir. (Bk. Çelebioğlu, agm., s. 245.)
Bu başlık altındaki beyitler Hamdullah Hamdî’ye aittir. (Bk. Çelebioğlu, agm., s. 242-243.)
acı söz A, H, Ş: acılıķ P.
yüze A, P, Ş: yüzde H.
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Delāǿil-i Āvāz: Āvāz-ı bülend şecāǾat Ǿalāmetidür, ince olsa bed-gümān olup tevehhüm emāretidür. Ve yoġun olmaķ ħulķı bed olmaķ Ǿalāmetidür ve muǾtedil
olmaķ ĥüsn-i kifāyet nişānıdur.
Nažm:

Ehl-i şirret olur dimiş ĥükemā
ǾAvret ünlü recül er ünlü nisā1

Delāǿil-i Süħan: Sözde vaķār ġāyet ħūb [A 145b] u merġūbdur.2 Söylerken
dest ĥareket itmek źekā vü feŧanet Ǿalāmetidür.
Nažm:3

Sözde cünbişde her ki sāriǾ olur
Fikri vü fehmi berķ-ı lāmiǾ olur
Giç olursa olur ŧabįǾati giç
Hemdem olma cihānda gevdene hįç

Delāǿil-i Gerden: Gerden kūtāh olması, nişān-ı ħubŝ ü mekrdür, ince ve uzun
olması cübn ü ķabāĥat4 ü ĥamāķat nişānıdur. Yoġun olsa nişān-ı keŝret-i ekl ü
cehl ve mutavassıŧ olması nişān-ı śıdķ u tedbįr ü Ǿadldür.
Nažm:5

İnce vü uzun ola çün gerden
İssi olur muĥanneŝ ü gevden

[P 158b]
Ķıśası mekr ile ħıyānetdür
MuǾtedil olsa ħōş Ǿalāmetdür
Delāǿil-i Şikem:6 Şikem-i büzürg ĥamāķat ü cehālet7 nişānıdur ve muǾtedil
olmaķ iǾtidāle dāldür ve ĥüsn-i reǿy ve śafā-yı Ǿaķl nişānıdur.
Nažm:

Her ki olsa ķaśįr ü baŧnı kebįr
Aña cevvāž didi baǾż-ı ħabįr

[Ş 143b] [H 161a]
Şikem ü sįnede ger olmasa ķıl
Vaĥşet-i ŧabǾ u žulme oldı delįl
1
2
3
4
5
6
7

Bu beyit Hamdullah Hamdî’ye aittir. (Bk. Çelebioğlu, agm., s. 244.)
Delāǿil-i Süħan: Sözde vaķār ġāyet ħūb ve merġūbdur. A, P, Ş: -H.
Bu başlık altındaki beyitler Hamdullah Hamdî’ye aittir. (Bk. Çelebioğlu, agm., s. 244.)
ü ķabāĥat P: -A, H, Ş.
Bu başlık altındaki beyitler Hamdullah Hamdî’ye aittir. (Bk. Çelebioğlu, agm., s. 245.)
Der-kenār: اظ
( ا ا אر כSırları deşifre eden herkes cehennemliktir.) ĥadįŝine işāret ve telmįĥ ķaśd olınmışdur. P, Ş.
ĥamāķat ü cehālet P: ĥumķ ü cehl A, H, Ş.

Enîsü’l-Ârifîn

Delāǿil-i Ketf ü Püşt: ǾArż-ı ketfeyn ü püşt nişān-ı şecāǾat ve ħıffet-i Ǿaķldur.
Omuzı ince olmaķ, mūźį olmaķ nişānıdur.
Nažm:1

Omuzı sivri olsa insānuñ
Niyyeti meźhebi kem olur2 anuñ
Egri olursa fikri ŧoġrı olur
MuǾtedil olsa aķlı uġrı olur

Delāǿil-i Keff ü Engüşt: Keff ü engüşt dırāz olmaķ, ŧutduġı [A 146a] śanǾatı
ele getürmek ve zeyrek olup umūrda müdebbir olmaķ Ǿalāmetidür ve ķolı ġāyet
uzun olmaķ, eli ġāyet uzun olmaķ Ǿalāmetidür.
Nažm:3

Barmaġı ayası uzun olanuñ
Uzluġ olur her işde işi anuñ
Barmaġı yumşaķ olsa zeyrek olur
Ŧırnaġ aķ olması mübārek olur

Delāǿil-i Sāķ: Ġılžat-ı sāķ, saħt-rūy u nādān olmaķ nişānıdur ve muǾtedil olmaķ iǾtidāl-i ĥāle dāldür.
Firāset ĥükminüñ Ǿalāǿiminden aĥvālini teferrüsde bu miķdār kāfįdür. Bāb-ı
firāsetde meźkūr olan delāǿil-i aħlāķ-ı ĥamįde [P 159a] ve evśāf-ı źemįme -ki
ĥükemā yazmışlardur- bu delįllerle ki ĥükm o maķūle kimselerde cārįdür ki
4
و
 اذا اķala. Bir ħabįŝe [H 161b] ķarįn olmaġla evśāfını taķbįĥ ü tehcįn
ya eşrāfa muķarenetle aħlāķını tehźįb ü taĥsįn ve Ǿavām-ı nāsdan olup tehźįb-i
aħlāķ-ı ĥamįde itmege saǾy ü gūşiş itmemiş ve śıfāt-ı sebǾį vü behįmįden geçüp
mertebe-i insāniyete ķadem baśmamış ola. Ammā şol kimse ki aħlāķ u evśāfını
mücāhede vü riyāżet [Ş 144a] ya telķįn-i meşāyiħ-ı kibārdan istimdād ya terbiyet ü taķviyet-i Ǿulemā ya ıŧŧılāǾ-ı aħbār u āŝār-ı ķudemā ile ıślāĥ itmiş ola, eger
ķıyāfetinde şerre delālet ider yeri varsa daħi şerāretine ĥükm olınmaz. Tevārįħ-i
aħbār-ı Yunaniyān’da meźkūrdur:
Ĥikāyet: Ĥakįm Eflāŧūn-ı İlāhį bālā-yı kūhı mesken idüp ser-i rāhda bir
naķķāş-ı [A 146b] çehre-güşā vü Mānį-mānā vażǾ itmişdi.

1
2
3
4

Bu başlık altındaki beyitler Hamdullah Hamdî’ye aittir. (Bk. Çelebioğlu, agm., s. 246.)
olur A, P, H: ola Ş.
Nažm A, P, Ş: -H. (Bk. Çelebioğlu, agm., s. 246.)
“Onu aktararak çoğaltırsa...”
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Nažm:
1

آن زا ا אد
آب ن אد
אن د وز
2
روز

אכد
כ ى
روى و ز

אن
رت אن

3

כ א
ى

ا

Neŝr: Ve sitāyiş yüzinden sipāriş itmişdi ki4 “Her kimse ki śoĥbetüme ŧālib
ve ħidmete rāġıb olur, ol şekl ü heyǿātı resm ü taśvįr idüp baña Ǿarż eyle ki
delāǿil-i heyǿetle aĥvāline teferrüs idem. Eger lāyıķ-ı mücāleset ise,5 ruħśat
virem ve illā mültefit olmayam.” [H 162a] Bir gün ekābirden biri ārzū-yı
mülāzemet-i ĥakįm idüp [P 159b] icāzet ŧaleb eyledi. Resm-i maǾhūd üzre
naķķāş şeklini bir pāre ĥarįre taĥrįr ü resm idüp ĥakįme Ǿarż eyledi. Buyurdı ki: “Bu şekllü şaħś benüm śoĥbetüme lāyıķ degüldür.” Bu ħaber ki
ol kimseye münǾakis oldı, ĥakįme ħaber gönderdi ki: “Benüm aħlāķumdan
firāsetle fehm itdükleri hep bende mevcūd idi. Ammā riyāżāt u mücāhede
ile Ǿilāc idüp tebdįl ü tehźįb itmişümdür.” BaǾdehū ruħśat virüp śoĥbetinde
muķarrer eyledi. Pes erbāb-ı devlete lāyıķ oldur ki [Ş 144b] umūrda binā-yı
kārını bi’l-külliyye firāsete mebnį6 ķılmayup kendü ķarįĥasından ve źihn-i
selįmden taśarrufāt ķıla ve feyż-i ilhām-ı İlāhį ile -ki erbābü’d-düvel mülhemūndur- müstažhir ola.
Nažm:
7

دو و د
ز ای

دل אك ا
ا אم

[A 147a]
כد
אی

8

1
2
3
4
5
6
7
8

ا
را

درره
כ ا ر او

“O bilge hoca, el becerisiyle hızlıca suyun üzerine rüzgâr gibi Çin nakşını çizdi.”
“Güzellerin yüzü ve güzel saçları gibi, gündüzün levhasına gecenin resmini yaptı.”
“Öyle bir durum var ki ellere, nakış (resim) yaparken can (ruh) verebilme potansiyeli bahşedildi.”
sipāriş itmişdi ki A, H: sipāriş itdi ki P: sitāǿiş itmişdi ki Ş.
lāyıķ-ı mücāleset ise A, P, Ş: lāyıķ ise mücālese H.
mebnį H, Ş: mübtenį P: -A.
“Din ehlinin temiz gönüllerine, Allah tarafından ilham gelmektedir.”
“Allah’ın nuruyla yolu aydınlanan kişi, bu yolunda yanlışa düşmeyecektir.”

Enîsü’l-Ârifîn

Bāb-ı Sį vü Pencüm: Der-Kitmān-ı Esrār1
Ümmehāt-ı mühimmāt u mühimmāt-ı ümmehāt-ı aħlāķuñ biri daħi2 kitmān-ı esrārdur ki ifşāsında şerr-i Ǿažįm ü ħaŧar-ı bį-şümār vardur.
Nažm:

Rāzuñı śaķla dilā kim idicek sırrı Ǿıyān
ŞemǾ-i bezmüñ ayaġı yirine başı geldi

Kitmān-ı sırr-ı müstektem vefādan maĥsūb [H 162b] ve sırr u ĥadįŝ-i nefsüñ işāǾasını istiķbāĥ ĥazm u iĥtiyāŧa mensūbdur.
و
ا
اذا ا
3
[ ا رP 160a] Mühelleb dir: 4 א
ا
אق
Ve ĥükemā dimişlerdür:
5
כ אن ا
ا
ا
ا
ا
ا
Beyt:

כ
ر
ش
כ ش دار אن ر

אن

رכ
כ

כ

و
כ دو

6

راز دل כ אى
7
و אن دכ

כ

Neŝr: Ve serįre bir sulŧān-ı śāĥib-serįrdür ki aña serįr serāy-ı sįne-i pür-sekįnede
ķalb-i śanevberįdür. Ve li-hāźā dimişlerdür: “Kişinüñ sırrına maĥremiyyetden
sürresi daħi berįdür.” Āŝār u aħbārda vārid olmışdur: Ĥażret-i Risālet-penāh-ı
nübüvvet-destgāh,8
9

[Ş 145a]
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

כאه

ا

ا אرכאه
زده א ى ا

و א
ك
كو
ه خ כ دون ا

ز
כ

Der-Kitmān-ı Esrār A, H, Ş: Der-Kitmān-ı Sır P.
daħi P: -A, H, Ş.
“Sırrı yaymak sabrın azlığından ve gönlün darlığındandır.”
“Kalbi daralanın, dili genişler.”
“Bir ateş parçasını (elinde) tutmak için gösterilen sabır sırrı, gizlemek için gösterilen sabırdan daha
kolaydır.”
“Canı burnuna gelen baba ne dedi: Babasının canı, benim öğütlerimi dinle.”
“Dostunun çok aziz, çok değerli olmasına rağmen, gönüldeki sırrını ona açma ki, o dost da gidip senin
sırrını başka arkadaşlarına verir.”
nübüvvet-i dest-gāh P: -A, H, Ş.
“Bu çadırın emiri Allah ile öyle anları olan Hz. Peygamber, tüm çadırların üstünde çadır kurmuş.”
“Feleklerin onun için yaratıldığı ve ömrüne Allah’ın yemin ettiği Hz. Muhammed’in tacının ve tahtının
çarkı gökyüzüne dek uzanmış.”
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א
1

[A 147b]
א ر
2

اא
ط را
כ شاאכ א
و ی
אن א

כ
א כ

Neŝr: rāyet-i saǾādet-ġāyet-i 3﴾ ٌ ۪ َ ٌ ْ َ  ﴿ َ ْ ِ َ ا ّٰ ِ َوlerini naśb itmek dileseler
ٌ
 أدم و دوlerini refǾ itmek5 isteseler kelām-ı
ve livā-yı žafer-āyet-i 4 ائ
muǾciz-peyāmlarını bir ĥāletle intižām virürlerdi ki müstemiǾįn bir semti taǾyįn
ve bir ŧarįķı taĥķįķ idemezlerdi. Hemān ki burāķ-ı berķ-revlerini, [H 163a]
אی
6
אی

Nažm:

د اران
روز و
א אن آ אق
ا

Neŝr: licām ü zįnle zeyn idüp ķadem-i mübārek [P 160b] ü meymūnlarını
rikāb-ı hümāyūna ķorlardı, Ǿinān-ı Ǿazįmeti şevket ü iclāl ve7 saǾādet ü iķbālle
murād olan cānibe münǾaŧıf buyururlardı.
Nažm:
8

9

כ ر כ א אن כ دا
در ب دا
כ
در
ا אن ا
آوازه در را

10

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

אن א آ و כ دار
כ אر
כ כ ره א

א ا אز
م راز

ا ا
כאرכ
ا

در

“Sancakların üstündeki yazılar, biz başarırız; ordusunda askerleri biz yeterliyiz, mesajlarını taşımaktadırlar.”
“Onun ihtişamı bir selvi gibi gökyüzüne uzanmış, onun sebatı ve istikrarı bahçedeki en sabırlı ve en ömürlü
gül gibidir.”
“Allah’tan yardım ve yakın bir fetih...” Saff, 61/13.
“Âdem (peygamber) ve diğerleri benim sancağım altındadır.”
itmek A, P, H: -Ş.
“Âşıkların kavuşma günü gibi hafif ve hızlıdır, âşıkların gözyaşı gibi tüm dünyaya yayılabilendir.”
şevket ü iclāl ve P: -A, H, Ş.
“Senin davranış ve konuşma şeklin öyle olmalı ki, kimse senden etkilenerek kendine yol seçmesin.”
“İskender ki Şark’ta o kadar hüküm sürdü; diyorlar ki, çadırının bir kapısı da Garp’ta imiş.”
“Behmen, Zabülistân’a gitmeye karar verdiğinde, soldan gideceğini söyleyip sağdan gitti.”
“Bu işte kimse senin destekçin değildir, senden başka kimse sırrını bilmemelidir.”

Enîsü’l-Ârifîn

دا כ رای
اכ
א כ
ان رای و دا

1

Maĥrem-i esrār Ǿālemde kem-yāb, belki fį-zamāninā nā-yābdur. Ve li-hāźā
āŝārda vārid olmışdur: 2ا ذ כ وذ א כ و כ
Beyt:

ǾAķlı yār olsa eylemez insān
Źehebi meźhebi źehābı Ǿıyān
כ ش
3
ا ش

כ آن כ
[Ş 145b]
א ت כ
[ כ כA 148a]

Neŝr: Ve lafž-ı sırda kesr-i sere işāret vardur, yaǾni ser kesr olmayınca sır žāhir
olmaz. BaǾż-ı ekābirden menķūldür: 4
 ك د כ א اśāĥib-i sır ġonce-i
serbeste gibi tū-be-tū gerekdür ki ħār-ı hicrānuñ ħārħārın çeküp ħūn-ı dil nūş ider,
[H 163b] yine sırrını fāş itmez ve aġzı var, dili yoķ dehānından kimse söz işitmez.
Beyt:

Gerçi nāziklük ile aġzın arar engüştüñ
Dimez ammā dehenüñ sırrını śaķlar ħātem

Neŝr: Ve berįd-i bād-ı śabā ki maĥrem-i esrār-ı ezhār-ı bahār ve hevādār-ı erbāb-ı çemen ü gülzārdur [P 161a] andan bir şemme istişmām itmez. Nitekim
bu beytüñ mażmūnından bu mefhūm istişmām olınur.
Dilümde gevher-i esrār vardur
Zebānumda velį mismār vardur
د אכ در אن
5
אن
زا
م
כ
6

אك

כ
د

7

1
2
3
4
5
6
7

مכ

כ در
م ا ار

درآ אق א
כ
م ز אران
כ

راز כ אى
כد

“Eğer başkaları senin görüşünden haberdar olursa, o planlara oturup ağlamalısın.”
“Altınını, gidişatını ve mezhebini gizle...”
“O bilge şöyle dedi ki: Senin için başın değerliyse, sırrı unut.”
“Sırrın senin kanındandır, nerede aktığına bak (dikkat et).”
“Sırrını kimse ile paylaşma ki, bu cihanda bulunan insanlar arasında sırrını verebileceğin hiç kimse yoktur.”
“Bu dünyanın etrafında epey gezip dolaştım; sırrımı verebileceğim hiç kimse bulamadım.”
Bu beyit P’de yok. “Sırrını herkesle paylaşma ki; bu dünyada çok gezip dolaştık, sır saklayabilecek kimse
yoktu.”

517

518

TENKİTLİ METİN - Ahlâk-ı Muhsinî Tercümesi

Neŝr: Ve ney neyi gerekse söyleyüp ifşā-yı rāz perdesinden ser-āġāz itdügiçün
baġrını delik delik ķıldılar.
MıśrāǾ:

Neyüñ işini nāle eylediler1

Nažm:

Dildiler baġrını nāyuñ iñledirler zār zār
Eyledügiçün demādem rāz-ı Ǿışķı āşikār2

ك
تا
 ك ا ك אذا כVe şemǾ-i şeb-ārā4 ifşā-yı rāz-ı meclis
içün zebānın dırāz itdügi içün dāǿim dili ucundan giryān ve āteş-i derūnundan
sūzāndur.
3

Nažm:

ŞemǾ gibi itme zebānuñ dırāz
Rūz gibi eyleme ifşā-yı rāz5 [A 148b]

Neŝr: Ve āfitāb-ı Ǿālem-tāb, rāz-ı nihānını Ǿıyān itdügiçün ħancerlere düşüp
[Ş 146a] ten-i bįmārı tāb-ı tebden zerd ü zār ü lerzāndur: [H 164a]
Nažm:

Tāb-ı Ǿışķuñ çarħ-ı ser-gerdānı ķılmış teb-zede
Māh teb-ħāle çıķarmış mihr-i enverler zede

Neŝr: Ve gül açılduġıçün her zamān rūzgārdan muġber ve dest-i śabādan
perįşāndur ve ġonçenüñ ŧomruġa urulduġı aġız açmaġa ķaśd itdüginüñ belāsıdur. Ve dil-i ehl-i dil -ki maħzenü’l-esrār ve maŧlaǾu’l-envārdur- bi-ĥükm-i
6
ار
ار ر ا
 ب اbir ħızānedür ki bābı maħtūm ve miftāĥı żāyiǾ vü mektūmdur. [P 161b]
ذى כ م
دع ا ا
כ ام ا אس כ م
وا

Nažm:

7

م

8

1
2
3
4
5
6
7
8

وا אب

ى
אع א

وا

Bu mısra P’de yok.
Bu beyit A, H ve Ş’de yok.
“Sırrın senin esirindir, eğer başkasına söylersen, sen onun esiri olursun.” (Bk. Ceyhan, Türk Edebiyatı’nda
Hz. Ali Vecizeleri, s. 494.)
şemǾ-i şeb-ārā P: şemǾ-i şeb-efrūz A, H, Ş.
Bu beyit Azmî’ye aittir. Mev‘iza-i Manzûme’de 11. beyittir.
“Hürlerin gönülleri, sırların mezarlarıdır.”
“Sırrını sadece onurlu kimselere emanet et, onurlu kimselerin yanında sır gizlidir.”
“Bende sır öyledir ki, sanki o askılı bir evdedir; o evin kapısı kapalı, anahtarı da kayıptır.”

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: BaǾż-ı ĥükemā dimişlerdür:
ا ب ا ب او ا ائ و ا אه ا א א و ا
1
و אء ه
כ
 א אAħlāķ-ı şerįfüñ ednāsı, sırrını isrār2 ve kitmāndur
ve aǾlāsı kendüye isrār ve taĥdįŝ olınanı nisyāndur. İĥyā-yı ǾUlūm’da3 mesŧūrdur: 4ه
ه
ه

Nažm:
5

ا و כ אن
ىا تا

إذا

Neŝr: Mādām ki murġ-ı ħōş-elĥān u leǿālį-āşiyān lisān-ı bān-ı beyānda terennüm-nümā olup mādde-i tekellümi temellük ide, enseb ü aĥrā oldur ki, hevāyı ifşā-yı rāzda pervāz itmeye. Ve ŧūŧį-i āl-fām u şįrįn-kelām zebān6 ki, ķafes-i
dehāndan şeker-i şükri mükerrer idüp [H 164b] śūret-i tenessümde7 tebessüm
ide, elyaķ u evlā oldur ki Manŧıķu’ŧ-ŧayr [A 149a] esrārdan dem urmaġa āġāz
itmeye.
Manŧıķu’ŧ-ŧayr’a maĥrem olmaġa
Ya Süleymān gerek yaħūd ǾAŧŧār [Ş 146b]
Neŝr: Ĥattā baǾż-ı erbāb-ı Ǿirfān,
MıśrāǾ:

8

אع

אوز ا

כ

Neŝr: kelimesindeki lafž-ı iŝneyni9 şefeteynle tefsįr ve beyān ķılmışlardur.
Beyt:
10

כ آכ زد א
آכאه زا ار אن

כ
[ כP 162a]

Neŝr: Āyā, bu ne sırdur ki sırra Ǿadem-i maĥremiyetde yār u aġyār belki der
ü dįvār hep müsāvį vü hemvārdur? Erbāb-ı ĥikmetden mesmūǾ olan אن
ان
11
 اذا אbu makāli müǿeyyid ve bu mażmūnı įźān ider.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

“Kalpler sırların duasıdır, dudaklar ise onun kilididir, diller ise onun anahtarıdır. Herkes kendi kutusunun
sırrını korusun.”
Der-kenār: İsrār, lüġatde kitmāndur, iǾlān maǾnāsına daĥi gelür eżdadındur. Ş.
İĥyā-yı ǾUlūm’da P: İĥyā’da A, H, Ş.
“Sırrını öldürmeyeni (gizlemeyeni) sırrı öldürür.”
“Sabredip sırrını gizleyemezse ölümden başka onun için faydalı bir şey yoktur.”
zebān A, P, H: -Ş.
śūret-i tenessümde A, P, H: tenessümde Ş.
“İki kişinin dışına taşan her sır yayılmıştır.”
lafž-ı iŝneyni P, H: iŝneyni A, Ş.
“Ona dedim ki: ‘Kimse senin ağzında olandan haberdar değildir, nedir o ağzındaki söz?’ Dedi ki: Biri var
ki koşulsuz, şartsız gizli sırlardan haberdardır.”
“Duvarların kulağı vardır.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Arapça ve Farsça Asıllı Vecizeler Sözlüğü, s. 381.)
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ة

ŞiǾr:

1

2

אא

אن اذا א

ا אك وا
אن

و א א اذن و כ א
א

Āh itme naǾl-i esbi nişānın görüp dilā
Şāyed kimesne işide yirüñ ķulaġı var3
4

ا אر
در
כ אכ
د ا אر א م در כאر

از د ار ش
د ار א כ ش

ت

5

כ א

Neŝr: Ve ħullān-ı vefā vü iħvān-ı śafāyıla muǾāmele ĥaķķında dimişlerdür:
ان و א ا כא א
 א وا כאVe baǾż-ı Ǿārifįnden menķūl olan [H 165a]
 ا אرف כא אbu maǾnāyı müǿeyyid ü mübeyyindür. Fenā meyħānesinüñ
rind-i dürd-āşāmı Ĥażret-i Mevlānā Cāmį maħdūm-ı girāmį bu kelime-i ĥikmet-ġāyetüñ mażmūn-ı feśāĥat-meşĥūn u belāġat-maķrūnunı6 beyān śadedinde buyurmışlardur:
ŞiǾr: [A 149b]
7

8

כא
א
9

[Ş 147a]
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

داد ر
د

א

כא

אن
ز

אن ز
כ

כ

او
او ز

א

א

א
ازدرون آ א و
وز ون در אس כא

“Yalnızlıkta da gururdan sakın, zira duvarların kulakları vardır.”
“Onun kulağı yoktur, ancak onun arkasındaki yakınlar duyar.”
Bu beyit Bâkî’ye aittir. (Bk. Küçük, age., s. 132.)
“Söylenmemesi gerekenleri başkaları yanında söyleme ki, başkaları bu konuda güvenilir değildir.”
“Bir yerde yalnızken sırlarını duvardan bile sakla ki, duvarların da bir kulağı vardır.”
mażmūn-ı feśāĥat-meşĥūn u belāġat-maķrūnunı P: mażmūn-ı saǾādet-meşĥūnunı A, H, Ş.
“Marifet nurunu kullarına veren Allah, bu sıfatla (özellikle) tanınmıştır.”
“Ruh Allah’a, beden ise Allah’tan başka varlıklara yer olmuştur; beden hakikatlardan ruh ise gerçek olmayanlardan bu şekilde ayrılmıştır.”
“Görüntüsü halk ile birleştiğini, içi ise halktan ayrıldığını gösterir.”
“ İçten âşina ve ev ahalisi gibidir, dıştan ise yabancı birinin kılığındadır.”

Enîsü’l-Ârifîn

[P 162b]
1

ا راه
ا راه

אد

راه ا
وز ا

א و אك ا ره אش
دارى אك ا ره אش

2

Neŝr: Ve reviş ü ŧarįķa-i Naķşbendiyye ve ħˇācegān-ı Naķşbendān kārgāh-ı
cihān ve destgāh-ı devrān3 ĥaķķında dimişler:
Beyt:
אن

4

ازدرون آ א و از ون כא وش
دا ر
ز א روش כ
ا
א

ŞiǾr:

5

6

ر אد

و ل אل
ا اد
ائ

اذا א ا ء
و כ
و אء
وכ אن ا

Neŝr: Ekābir-i ĥükemā dimişlerdür: “Mā-fi’ż-żamįr-i ādemį ikiden ħālį degüldür: Ya mevāhib-i niǾmet ya nevāǿib-i miĥnet. Eger mevāhib-i niǾmet ise pinhān itmek gerek ki tā çeşm-i bed-i ĥasūd [H 165b] gezend irgürmeye ve āfet ü
mekr-i ehl-i ġarażdan sālim olup żarar görmeye.” Ĥadįŝ-i Nebevį’dür: ا
ا
7
د
אء ا ائ א כ אن אن כ ذى
Ve eger nevāǿib-i miĥnetse iħfā
ķılmaķ gerek, tā ki aĥibbāya sebeb-i melālet ü nedāmet ve aǾdāya müstevcib-i
meserret8 ü şemātet olmaya.
Nažm:
9

אد אن
אدى כ אن

د אכ כ ى
אدی آرد א ل

10

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

כ ا ه
لכ
כ
[ א اA 150a]
زا כ آن

“Saadet ehlinin yoludur bu yol, bu yola giren sağ salim sonuca varacaktır.”
“Ey Câmî, kalk ve bu yolda bir toprak ol; her neyin varsa, bu yolun toprağına serp.”
ve destgāh-ı devrān P: -A, H, Ş.
“İçeriden âşinâ ol, dışarıdan yabancı; böyle güzel bir usûl/yol cihanda az bulunur.” Bu beyit, Şah-ı Nakşbend hazretlerine atfedilmektedir. (Bkz. Ubeydullah Ahrâr, Risaleler, Mütercim: Fakirullah Yıldız, İstanbul, Litera Yayıncılık, 2018, s. 38.)
“Birisi üç şeye dikkat etmiyorsa, bir avuç kül de olsa onu sat.”
“Dosta vefa, maldan harcamak ve sırları içinde saklamaktır.”
“İhtiyaçlarınızın başarıya ulaşmasına, gizliliğe riayet ederek yardımcı olun; zira her nimet sahibi bir kıskanılır.” (Bk. Yardım, age., s. 143.)
müstevcib-i meserret P, H, Ş: meserret A.
“Düşmanlarınla sıkıntı ve kederlerini paylaşma ki, senin sıkıntılarını duyunca şükredip sevineceklerdir.”
“Elinden geldiğince sırrını kimseye verme ki, bu sır paylaşmak hem sevinç getirir, hem üzüntü.”
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1

2

دد א ل
א
כ
ا כ אل
ور د אدى ر
ت ا ار
درون
כ داده ه در

אل

[P 163a]

Neŝr: Ŧarįķ-ı ħurreme Ǿāzim ü cāzim ola, ne lāzım olan oldur ki esrārını aĥbābına āşikār itmeye ki3 śadāķat [Ş 147b] Ǿadāvete münķalib olıcaķ, dil-figār
olmaya ve aǾdāsına isāǿetde ıśrar itmeye ki Ǿadāvet śadāķata mübeddel olıcaķ
şermsār olmaya. Ĥükemā dimişlerdür: “Sırrını ġayra fāş idenüñ murādı şüphe
yoķ işāǾadur.” Ki meŝel-i şāyiǾ vü meşhūrdur:
אع

MıśrāǾ:
MıśrāǾ:

إ و

4

6

כ

ء א

ا אن دون ا א

Neŝr: Ve ĥadįŝ-i şerįfdür: 5
Beyt:

אوز ا

دل
כ כ ى

وכ

כ

وا
א

כ

[ اذا כH 166a]
א
אכ

Neŝr: Ve esrārını ġayra ižhār u isrār itmegi cāǿiz gören, ġayr anuñ sırrını fāş ü
āşikār itmegi cāǿiz görmek gerek. Zįrā sırrı kişinüñ emānet ü bārıdur, kendü
emānetine ħıyānet iden kimse ġayrdan ħıyāneti istiġrāb emr-i ġarįbdür.
אن داری

Beyt:
7

اכ ا כ
و
ه א

Neŝr: Ve kendü bārına taĥammül itmeyen ġayruñ Ǿadem-i taĥammülin istiǾcāb
emr-i Ǿacįbdür.
Nažm:

ن
8
د

ن אر
از אر
א

ŞiǾr:
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

أ

כ
ه

ه

ا

ن
אر اכ כ
ءأ

اذا ا
و م

“Bir üzüntü ve keder varsa, insanın gönlü melûl olur; sevinç ve neşe ise insanı tamamlayıp kemale erdirir.”
“Kendi sırlarını, hiçbir durumda kimse ile paylaşma.”
āşikār itmeye ki P: isrār itmeye ki A, H, Ş.
“İki olan şey üç de olur.”
“Üç kişi olduğunuzda ikiniz -üçüncü olmaksızın- fısıldaşmasın.”
“Sessiz kalıp konuşmamak, sırrını biriyle paylaşıp, ‘Bunu kimse ile paylaşma.’ demekten iyidir.”
“Eğer içindeki sırları gizli tutamıyorsan, paylaştıktan sonra hatırını onunla meşgul edip onu düşünme artık.”
“Sen kendi sırrını içinde tutamıyorsan, sırrını paylaştığın arkadaşın da bunu koruyamıyorsa alınıp gücenme.”
“Kişi diliyle sırrını açıp yaydığında ve böylece başkalarınca kınandığında o bir ahmaktır.”

Enîsü’l-Ârifîn

[Ş 148a]
1

أ

ا

ء

ا
اذا אق
ر ا ى اود
[A 150b]

Neŝr: Bir yār bir yāre eyitdi: “Saña sırrumı fāş itmek isterin, şu şarŧla ki kimseye ifşā itmeyesin.” Ol yār eyitdi: “Be hey yār, bu emr-i ġarįbdür ki śadruñ
[P 163b] sırrıñuñ ħazįnedārı ve sır mānend-i Ǿırż dem mecrāsına cārį iken ĥıfža
vü ketme ķādir olmayup ifşā eyleyesin; benüm śadrum senüñ sırrıñuñ ħazįnesi
degül iken anda maĥfūž u mektūm ķalsın diyesin.”
Nažm:
م

2

3

م

رك

אل

اذا א אق
ا
א

ا
ه אا

اذا ا א
و ى

[H 166b]
Ġayra fāş itme rāzuñı4 yāħūd
Çekme fāş eyledüklerinden elem
Neŝr: Ĥażret-i MuǾāviye rađiya’llāhu teǾālā Ǿanh dir: ى ا ا ا
אا
ل ا م و ة ا
 اĤażret-i Melik-i ǾAllām Ĥażret-i YaǾķūb’dan
Ǿaleyhi’s-selām ĥikāyet ŧarįķıyla buyurur: 6﴾ ﴿ َ َ ْ ُ ْ ُر ْء َא َك َ ٰ ٓ ِا ْ َ ِ َכVaķtā ki
Yūsuf Ǿaleyhi’s-selām rüǿyāsını hemser-i ħāndān-ı nübüvvet yaǾnį imreǿ-i Ĥażret-i YaǾķūb Ǿaleyhi’s-selām7 yanında ifşā eyledi, bu ķadar meśāǿibe giriftār ve
iħvānından bu maķūle ħıŧāb-ı Ǿitāb-āmįze sezāvār oldı.
5

Beyt:

Atamuzla oturursın ŧurursın
Uyumaġa ķoduķ düşde görürsin

Neŝr: Ve kitmān-ı sırda şevāhid Kitāb-ı Mübįn’dendür: 8﴾ ٰ َ ِ ۪ه َ ٓ א اَ ْو
ْ
ve 9﴾ ٍ ۪ َ ِ ِ َ ْ ﴿و َ א ُ َ َ َ ا
Ekābirden
biri
dimişdür:
َ
ْ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ٰ ﴿ َ אَ ْو ٰ ٓ ِا

“Kişi kendi sırrından daraldığında, sırrını emanet ettiği kişinin göğsü daha dardır.”
“Gönlün bir sözden sıkılıyorsa ve insanlar onu yaymışsa neden rahatsız oluyorsun?”
“Sözümü ifşa ettiğinden dolayı birini kınıyorsam ve sırrım da o kişide ise, o zaman kınanacak olan benim.”
rāzuñı A, H, Ş: sırruñı P.
“Sırrımı birine açtığımda beni takip eden ancak uzun bir pişmanlık ve şiddetli bir eseftir.”
“Rüyanı sakın kardeşlerine anlatma.” Yûsuf, 12/5.
Ǿaleyhi’s-selām P: -A, H, Ş.
“ Allah o anda kuluna vahyedeceğini etti.” Necm, 53/10.
“O, gaybın bilgilerini (sizden) esirgemez.” Tekvîr, 81/24. Der-kenār: Żamįr Resūl Ǿaleyhi’s-selāma rāciǾdür.
Ġaybdan murād vaĥydür. Žanįn żınndandur, kesr-i đādla buħl maǾnāsına yaǾni vaĥy olınana buħl eylemezler kendülere taǾlįm olınanı ħalķa taǾlįm buyururlar. Ş.
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1

אل
ا ار

ل

و
و أא

Neŝr: ǾAcāǿib-i umūrdandur ki emvāl ve sāǿir eşyā ħuzzānı çoķ olduķça [A 151a]
maĥfūž u mażbūŧ [P 164a] olur; ammā sırruñ ħuzzānı çoķ olduķça żāyiǾ olur.
Nūşįrevān dir ki: “Ĥıśn-ı ĥaśįn-i sırra taĥaśśun iden içün iki ħaślet ĥāśıldur:
2
“ات
ا
ا ا א אت وا
ا
Ĥikāyet: İskender-i Źü’l-ķarneyn ħavāśśından birini kātibü’s-sır u kātimü’s-sır3
idüp sırrını āşikār u ižhār eyledi, muĥāfažasında [H 167a] tenbįhāt u mübālaġa-i bisyār ķıldı.4 [Ş 148b] Nāgāh ol sırr-ı ser-beste,
MıśrāǾ:

5

اوز אم ا אد

א

Neŝr: fāş ü mekşūf olup gūş-ı hūş-ı İskender’e irişdi. İskender ĥükemādan birine eyitdi: “Filān kimseye sırrumı āşikār u dermiyān ve muĥāfažasında teǿkįdāt-ı
bį-pāyān itdüm idi, müfįd olmayup sırrumı fāş ü ifşā eyledi. Āyįne-i żamįr-i
münįrümde ol cihetden gerd-i melāl vardur, aña Ǿuķūbet ü siyāset itmek dilerin. Bu ħıyānetüñ sezāsı ve bu cināyetüñ cezāsı nedür?” Ĥakįm eyitdi:
MıśrāǾ:

Ķonmasun ħāŧıruñ āyįnesine gerd-i melāl

Neŝr: Cām-ı cihān-nümā-yı ħāŧır-ı Ǿāŧır-ı pādişāhį -ki mirǿāt-ı ĥāķāǿiķ-ı İlāhį vü
Ǿāvārif-i penāhįdür- maħfį vü pūşįde buyurılmaya ki ol bu ħuśūśda bį-günāhdur, belki mücrim, pādişāh-ı Ǿālem-penāhdur. Zįrā 6 ار
ب ا ك ائ ا
dur. Ħazįneden çıķarup kendü elleriyle żāyiǾ ve kendü dilleriyle fāş u şāyiǾ ķılmışlardur.
MıśrāǾ:

7

دכ ده را

د כ ده

ŞiǾr:
8

اذ

ا

ا

אن
[ اذا א وA 151b]
وا

Neŝr: Kişi kendü bārına taĥammül itmeyicek, ġayr taĥammül itmek ne iĥtimāldür ve taśavvur-ı muĥāl [P 164b] ve fāsid-i ħayāldür. Ħuśūśā selāŧįn ü
1
2
3
4
5
6
7
8

“Ne kimseye sırrımı söylerim ne de kimsenin sırrını sorarım.”
“İhtiyaçların üstesinden gelmek ve zorluklarla başa çıkmak...”
u kātimü’s-sır A, H, Ş: -P.
tenbįhāt u mübālaġa-i bisyār ķıldı A, H, Ş: tenbįhāt-ı bisyār ķıldı P.
“Nihayetinde leğeni çatıdan düştü, sırları açığa çıktı.”
“Hükümdarların kalpleri, Allah’ın yeryüzündeki hazinesidir.”
“Canım, kendin yaptın, kendi seçimin karşısında yapacak bir şey yoktur.”
“Sırrını, zâyi edecek birine verdiğinde sır sahibi (sırrı saklayamayıp) zâyi edenden daha suçludur.”

Enîsü’l-Ârifîn

ħavāķįnüñ1 żamįr-i münįr-i mihr-āyįnlerinde menvį ve mużmer olan sırr vāķiǾ
olmadın ve şeref śudūr bulmadın žuhūr bulmaķ küllį Ǿayb u Ǿār ve şeyn ü şenārdur. [H 167b]
م
د
راز د را ن
م آن ن د
دכ ی د

Nažm:

2

م א
م א

ĶıŧǾa:
د
3

م כ
دز اכ
از
א א

د را
م د אش

כ وی و כ ل
כ
כ رزآ

دو
[ כŞ 149a]

Neŝr: Ve ifşā-yı rāz-ı ġayrdan iĥtirāz lāzımdur. Zįrā rāz bir dürr-i girān-māyedür ki dürc-i dilde meknūn ve ħızāne-i sįne-i ehl-i rāzda maħzūn gerekdür.
MıśrāǾ:

Ser virmek olur sırrı Ǿıyān eylemek olmaz4
راه אت
כ هכ כ
5
ن
אم و כ راز
ا

Neŝr: Ve ižhār-ı sırr-ı müstektemde iki şerr-i Ǿažįm mużmer ü müdġamdur:
Evvelā, śāĥib-i sırr ile ber-muķteżā-yı Ǿādāt muǾādāt lāzım gelür. Ŝāniyen, ħalķ-ı
cihān ĥaķķında bed-gümān olup maĥrem-i rāz itmeden iĥtirāz iderler. Hem
aĥibbā nažarından merdūd u maŧrūd olur. Hem mažhar-ı ŧaǾn-ı aǾdā ve giriftār-ı ŧanz-ı ĥasūd olur. Ĥażret-i Resūl-i Emįn Ǿaleyhi’s-selāmu Rabbu’l-Ǿālemįn buyurur: 6 א א
ا א
ĶıŧǾa:

Bu yazuķ bes kişige kim ildin
Her ni söz kim işitey fāş itti
Taġ işitgenni dir günāhıdın
Gūyiyā tañrı anı taş itti
[A 152a]

1
2
3

4
5
6

selāŧįn ü ħavāķįnüñ P: selāŧįnüñ A, H, Ş.
“Kendi sırrına kendin sahip çıkamıyorsan, başkasının sırrına sahip çıkıp saklamasını bekleme.”
“Kendi sırlarına kendin sahip çık; zira ki, sırrına senden daha mahrem biri yoktur. Sana en yakın empati
kuran yine kendinsin, senden iyisi yoktur. Bilgeye gerçek bir dost sordum, bilge, ‘Senin aradığın hakiki
dost bu alemde bulunmaz.’ dedi.”
Bu atasözü için ayrıca bk. Âdem Ceyhan, “17. Asra Ait İki Kitapçık: Nasreddin Hoca Hikâyeleri ve Türk
Atasözleri”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 9, sy. 2, Ekim, 2011, s. 127.
“Meyhanedeki bilgeye kurtulma yolunu sordum, mey (şarap) istedi ve sır saklamamı tavsiye etti.”
“Toplantı yerleri güvenilir yerlerdir, oralarda konuşulanlar emanet hükmündedir.” (Ebû Dâvûd, “Edeb”,
32.)
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Neŝr: Her kimse ki gencūr-ı ħazāǿin-i cevāhir-i esrār olup dehānına mühr-i
isrār urmaz, [P 165a] lāyıķ-ı ĥarem-i ħāśś-ı serāçe-i devlet olup dįde-i baħt-ı
ħˇāb-ālūdı saǾādet yüzin görmez. [H 168a] Ve herkes ki nāħun-ı nifāķla ruħsāre-i Ǿahd ü mįŝāķı ħırāş idüp sırrını fāş ider, dest-i rūzgār ser-i bį-sāmānını tįġ-ı
ħūn-pāş-ı bevārla ķalemveş tirāş ider.
Beyt:

Niçesin keşf-i sır serden çıķardı
Niçe serdārı efserden çıķardı

Ĥikāyet: Bir pādişāh-ı1 gerdūn-iķtidār rikābdārını maĥrem-i esrār ķılup eyitdi: “Saña sırrumı fāş idiyin; ammā zinhār kimseye2 ifşā itmeyesin.” [Ş 149b]
Rikābdār eyitdi:
Beyt:

Śınsa peymāne gibi kāse-i ser
Dimeyüm kimse o sırdan eŝer3

Neŝr: “Hemāñ fermān-ı cihān-muŧāǾ-ı vācibü’l-ittibāǾ4 ne ise şeref śudūr bulsun.”
Beyt:

م راز
אز

5

رازت אن آر כ א
כ رز אز כ א ا

Neŝr: Pādişāh teşrįf-ı ħiŧāb buyurup eyitdi: “Birāder-i bį-āzermüñ bād-ı naħvet
ve āteş-i kįnesinden pür-āźerüm, śafaĥāt-ı ĥarekāt ü sekenātında reng-i sevdā-yı
salŧanat ve nįreng-i hevā-yı eyālet cezm eyledüm. Dilerüm ki andan baña āsįb-i
mażarrat yetişmedin ħırsınuñ vucūdunı şāh-rāh-ı salŧanatda kāmāŧatü’l-eźā
izāle ķılam ve çemenzār-ı vilāyeti ol ħār-ı dil-rįşden pāk6 ve çeşmesār-ı eyāleti ħāk-ı teşvįşden śāfį vü tābnāk idem.” Rikābdār cerįde-i aĥvāline bį-vefālıķ
raķamın çekdi ve zemįn-i Ǿiśyāna toħm-ı ġadr u noķśān ekdi ve rişte-i mįŝāķı
mıķrāż-ı nifāķ [H 168b] u şiķāķla kesdi [A 152b] ve ķıdem-i ĥuķūķı ferāmūş
idüp ķadem-i Ǿahdi [P 165b] rikāb-ı Ǿuķūķa baśdı. Hemān ol sāǾat birāder-i
şāha varup mācerāyı Ǿalā mā-cerā ĥikāyet eyledi. İttifāķ az zamānda pādişāhuñ
bahār-ı devleti nekbā-yı nekbetle ħizān ve nihāl-i zindegānįden şükūfe-i kāmrānįsi rįzān oldı.
1
2
3
4
5
6

pādişāh-ı A, H, Ş: şehriyār-ı P.
kimseye P: -A, H, Ş.
Bu beyit Hamdullah Hamdî’ye aittir (Bk. Onur, age., s. 116).
muŧāǾ-ı vācibü’l-ittibāǾ P: muŧāǾ A, H, Ş.
“Sırrını ortaya koy ki biz senin sırrına mahremiz, senin sırrını tutarız. Nazlanmayı bırak ki biz her türlü
sana ve nazına talibiz.”
ve çeşme-zār-ı vilāyeti ol ħār-ı dil-rįşden pāk A, P, Ş: -H.

Enîsü’l-Ârifîn

Nažm:

Ķoyup yerlü yerinde raħt u baħtı
Degişdi taħta-i tābūta taħtı

Neŝr: Çün mesned-i şāhį şükūh-ı birāder-i mihterden ħālį ķaldı, birāder-i kihter bışķa başına mihter olup eyitdi:
MıśrāǾ:

Şimdilik nevbet bizümdür bizde bışķa mihterüz

Neŝr: Pāye-i taħt ve serįr-i salŧanata ki ķadem ķodı ve şehriyārlıķ tācını [Ş 150a]
kāmkārlıķ farķına urdı.
Nažm:

אدى כ
1
אل
از

در ر אض כ و
را אزه
אن

Neŝr: Evvel fermān-ı vācibü’l-iźǾān ki zebān-ı pādişāha cereyān buldı, rikābdāruñ berdār olması oldı. Bįçāre feryād idüp eyitdi:
ŞiǾr:
د

2

ا

ا ص
כ دم

כ אه
ا آن כ

Pādişāh eyitdi: “AǾžam-ı cerāǿim-i ħıdmetkār ifşā-yı esrārdur. Birāderimüñ
perverde-i niǾmeti ve ber-āverde-i dest-i himmeti iken rāzını ifşā itmegi revā
gördüñ. Min baǾd senden vefā ümįdi ŧarįķ-ı Ǿuķalādan dūr ve saña iǾtiķād u
iǾtimād meźheb-i ehl-i Ǿirfāndan mehcūrdur.” [H 169a]
MıśrāǾ:

3

ا

وא

م

از

Neŝr: Rikābdār ol ķadar ki rikābvār ayaġına yüz sürüp istiǾfā vü istiġfār idüp
cezaǾ ü zārį ķıldı, kār itmeyüp āħir-i kār berdār oldı. [P 166a]
Beyt: [A 153a] Ĥāǿini śanma ki ber-ħūrdār olur
Ya kesilür başı ya berdār olur
Neŝr: ǾĀķıbet, Ǿāfiyetden el çeküp Ǿuķbāya güźār ve murġ-ı cānı dām-ı siyāsete
giriftār oldı.
Nažm:

1
2
3
4

ى ى
4
ى כ ى

آب
אن
آ

“Riyaz şehrinde memleketteki halkta sevinçten çiçekler açtı; saltanat bostanında fidanlar yeniden yeşerdi.”
“İhlastan başka ne suçum var ki benim; yaptığımın karşılığı bu değildir.”
“Vefasız yardan ayrılmak daha iyidir.”
“Su gibi ol, duyduğun kötü şeyleri temizle; ayna gibi ol, gördüğün her şeyi söyleme.”
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Bilürsin sır güherdür śaķla anı
Ki çıķmaya elüñden rāygānį1
Nihān it sįne eśdāfında zinhār2
Degürme aña eśdāf-ı zebānı
Neŝr: Ve sırrını kitmāna mālik ü ķādir olmayan kimesneye bārį lāzım u lāzibdür3 ki bir kimesnenüñ dįn ü diyānetin ve śıdķ u ħıyānetin kerrātla āzmāyiş
ķılmayınca ve naķd-i ķalbini mirāren [Ş 150b] meĥekk-i imtiĥāna urmayınca
esrārı isrār itmeye.
Beyt:
ا ار

4

אر

אن אכ ده

א

כ را ا
כ دان

Ki: 5
אر
ا
ا כ ا
 اVe dimişlerdür ki:
ك
6
 كVe ħuśūśā ifşā-yı fevāĥiş ġāyet efĥaş u mūĥişdür. Ĥükemā dimişlerdür:
7
כא ي أ א א
وأ א א
א
Ve 8 [ ا א כא אئH 169b] bu maǾnāyı
9
müǿeyyiddür ve כ
 כbu maķāli müǿekkiddür.
כ

اخ

10

ا כ
ا כ

11

ك
ا א
ذاك
ا אا م

Bāb-ı Sį vü Şeşüm: Der-İġtinām-ı Furśat
Merāyā-yı żamāǿir-i ħūrşįd-meǿāŝir-i ehl-i fıŧnat u erbāb-ı ħıbrete žāhir
[P 166b] ü rūşendür ki bahār-ı Ǿömr Ǿömr-i bahār gibi serįǾü’z-zevāl ü nā-pāyidārdur ve ġam-ı zamān zamān-ı ġam gibi bį-kerān ü bį-kenārdur. [A 153b]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

rāygānį A, H, Ş: nāgehānį P.
anı A, H, Ş: zinhār P.
lāzibdür A, P, Ş: lābüddür H.
“Bir kişiyi yüz defa denemediysen, onu kendi yanına alıp sırlarını ona açma.”
“Sınamadan herkese güvenmek ahmaklıktır.”
“Sende kendisinin sırrı olmayan/bulunmayan kimse, senin sırrını saklamayıp zâyi eder.”
“Kötü bir şeyi işitip onu yayan, onu ilk söyleyen gibidir.”
“Nakleden (anlatan) ilk söyleyen gibidir.”
“Sana laf taşıyan sana sövendir.”
“Kim senin dilinle sövüyorsa o senin sövmenle değil kendi diliyle kötü söz söylüyordur.”
“Bu (daha önce) karşılaşmadığın bir şey; kınanma bildirenedir.”

Enîsü’l-Ârifîn

כ

Beyt:
1

و

ز א
א

כ

ا

Neŝr: Ve sürūr ü ĥubūr ve şādmānį vü kāmrānį emvāc-ı biĥārvār nā-hemvārdur.
Nažm:
2

وכ ر
ی
ز אن כ ران אرا

כ

Neŝr: Her sāǾat ki geçer, bir cevher-i girān-māyedür ki śayrefį-i dehr aña ķıymet taķdįr itmege ķādir olmaz ki,3
ى א ا
 ا اdür.
כ
כ כ رد از
כ
4
د א
א
כא ا אع

Nažm:

Rāygān bulduñsa żāyiǾ yerlere ħarc eyleme
Her demi Ǿömr-i Ǿazįzüñ bir güherdür bį-bahā [Ş 151a]
Neŝr: Ve her furśat ki el virür, bir minĥat-i bį-minnet ve ġunum-ı bį-ġurmdur
ki Ǿadem-i beķāsına cāzim ü ĥāzım olan anı żāyiǾ ķılmaz ki: 5ا אب
ا
[H 170a]
Beyt:

Murġ-ı furśat çün ide pervāzı
Aña irmez6 nedāmet āvāzı

Neŝr: Eyyām-ı zindegānįden ol ki meżā vü mürūr itmişdür, Ǿavdet ü rücūǾ ĥayyiz-i imkāndan dūrdur. Ve ol ki müstaķbel ü bāķįdür, perde-i ġaybda maħfį vü
mestūrdur ve nihāyet-i māżį ve bidāyet-i müstaķbel -ki ĥālā andan ĥālle taǾbįr
olınur- ehl-i firāset oldur ki, ol ānı ġanįmet bilüp Ǿömri hemān ol vaķt añlaya
ve kendüyi ĥāl üzre bilüp aña göre Ǿamel eyleye. [P 167a]
Beyt:
7

1
2
3
4
5
6
7

ا

ز אل روزכאر
و
و אل ا

ا اى آ כ
ر
כ א

“Ömür beden fanusunda kum gibidir, her saat akar ve (sonunda) biter.”
“Bu suyun kenarında oturup hayatın (ömrün) geçtiğini izle, bu fani dünyadan tek bu nasihat (öğüt) bizim
için yeterlidir.”
“Vakitler yakutlarla satın alınamaz.”
“Her aldığın nefes, ömürden geçen her an bir mücevher gibi değerlidir; onun değeri cümle âleme
bedeldir.”
“Fırsat bulut gibi geçer.”
Aña irmez A, H, Ş: İrmez aña P.
“Ey kişi, benim halim ve durumumu soruyorsun, mazi (geçmişim) gitti, şimdiki durumum budur, geleceği
de kimse bilmez.”
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ǾAyş u nūş eyle bugün1 añma ġam-ı ferdāyı
Saña ıśmarlamadılar bu yalan dünyāyı2
ز دا و زدى כ را אن
כ ا ر از אن و ان در אن

3

[A 154a]

ان

ا אم

א را
כ ا وز
و ا אدى

4

Çü dün geçdi bilinmez n’ola yarın
Ġanįmet gör bu güni gözle varın
א כ א
ا

5

و א

ا

א אت
א

Neŝr: BaǾż-ı Ǿārif-i ibnü’l-vaķtüñ bu beyt-i bikrü’l-maǾnāzāde-i ŧabǾı vāķiǾ olmışdur.
ارد
א آ ه ردن م ر
כ א دا כ ارم כאر دارا
אن

Beyt:

6

Neŝr: Ekābir-i ĥükemā dimişlerdür: 7 ا ا
ŞiǾr: [H 170b]
ائ

8

אכ אن

10

3
4
5
6
7
8
9
10

א

אر

وا م

ثا

ر

ا

ا
ت א א

دان اכ دا כ ا وز
9
دכ
א ه روزى

[Ş 151b]

1
2

א כا
כا

و

כאن ون رود از د

ز
زان

bugün A, P, Ş: dilā H.
Bu beyit Kemal Paşazâde’ye aittir. (Bk. Kemal Paşazâde Divânı, haz. Ahmed Cevdet, 1313/1895, İkdam
Matbaası, s. 176.)
“Yarından ve dünden kimsede bir şey yoktur, dün gitti ve yarın daha gelmemiştir.”
“Elimizde nakit olarak bir bugün var, hayallerimize çok da güven olmaz.”
“Geçen geçti (peki) senin siyasetin (programın) nerede? Kalk ve iki yok arasındaki fırsatı ganimete çevir.”
“Daha gelmemiş yarının üzüntüsüyle elimizde bulunan bugünümüzü zehir etmeyelim; yarın yapılacak olan
işi, yarına bırakmam daha iyi olacaktır.”
“Zaman üçtür; dün meseldir (örnektir) bugün iş ve yarın ümittir.”
Bu beyit P’de yok. “Sıkıntılar seni zora sokmayıp onların üstesinden geldiğin zamanlarda dünyadan faydalan.”
Bu beyit P’de yok. “Bugünün değerini bil; zira ki bugün geçtikten sonra, ömrün kalan günlerinden bir gün
eksilecektir.”
“Ömrünün değerini bil, zira ki ansızın fırsat elinden kaçıp gidebilir.”

Enîsü’l-Ârifîn

כ א
אن

1

آכ
دل ز א כ
د כ כ
دا א

Neŝr: Çün dāǿim ŧās-ı çarħ kişinüñ kaǾbeteyn-i ĥālinde naķş-ı murād göstermez
ve tevsen-i gerdūn her zamān zimām-ı inķıyādı dest-i taśarrufa virmez, saǾādetmend ü ercümend oldur ki, devlet-i dünyā-yı denįye2 mesrūr olmaz.
Beyt:

Devlet şerābınuñ k’ola keyfiyyeti ġurūr
Anuñ ħumārı merg degül mi niye sürūr3

Neŝr: Ve müteĥaddis ü müteferris oldur ki manśıb u cāha maġrūr olmaz.4
Beyt:

Elde manśıb pāyidār olmaz miŝāl-i dest-māl
Aña maġrūr olma Dārāyıla Cem’den örnek al5 [P 167b]
Neŝr: Belki ižhār-ı āŝār-ı mekremet ve icrā-yı enhār-ı merĥamet idüp śadaķāt-ı
cāriye ve mekārim-i aħlāķla nām-ı nāmį-i meberrāt-āyāt6 ve ism-i sāmį-i meserrāt-ġāyātını źikr-i bi’l-ħayra ilā sāǾāti’l-ķıyām ve ķıyāmu’s-sāǾa sāǾį vü dāǾį olur.
[A 154b]
ا

Beyt:
7

دا

دا ا אب و
اכ ا وز

Neŝr: TecerruǾ-ı āb-ı ĥayāt maǾnāda bundan kināyet ve Ǿömr-i cāvidānį fi’lĥaķįķa andan ibāretdür.
Nažm:

אك
8

[H 171a]

א از
א כא ا ك

ر
א

و אم ار
دارى
9
כ و אم כ כ ار

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bu beyit A ve H, Ş’de yok. “Akıllı insan, bu dünyadaki olan bitenlere çok itibar etmez; ömrü boyunca, bu
âleme güvenip ona göre hareket etmez.”
devlet-i dünyā-yı denįye P: devlet-i dünyāya A, H, Ş.
Bu beyit A’da yok.
Ve müteĥaddis ve müteferris oldur ki manśıb ve cāha maġrūr olmaz. P, H, Ş: -A.
Bu beyit Fevrî’ye aittir. (Bk. Fevrî, Dîvân, vr. 171a.)
āyāt A, H, Ş: -P.
“Her zaman kavuşmak mümkün olmayacaktır; bugün varsa, yarın olmayabilir.”
“Hatem (dünyaca eli açıklığıyla bilinen kişi), bu topraklardan elini eteğini çekip gitti; onun bu kâinatta adı
kaldı.”
“Elinde ne varsa bağışla ki, senden sonra insanlar seni iyi biri olarak yad etsinler.”
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אرم
زا ز ز د
אم כ د אت دوم

1

2

אن دن
زא
را ان כ ز אن אن دن
3

دان
4

אودا

ز כא

اא
א
ز ز

א

ز

כ

כאم دل ز א

روى ز
[ כ دور א ا אŞ 152a]

Ĥikāyet: Mülūk-i māżiyeden birinüñ Ǿizz-i ĥużūr-ı müstevcibü’s-sürūrında,
כ אى כ אכ ن
כ
ن
ا
ج زد

5

Neŝr: nüdemā-yı meclisden biri eyitdi: “Filān diyārda bir şeyħ-i Edhemį-nihād
ü Besŧāmį-nijād vardur ki enfās-ı müteberrikesiyle ol diyārı müşerref ķılmışdur, kerāmātına ġāyet ve maǾārifine nihāyet yoķdur.” [P 168a]
Beyt:

Dili miftāĥ-ı genc-i ĥikmetdür
Ruħı miśbāĥ-ı künc-i Ǿiffetdür
Ǿİlm-i ġaybį aña cibillįdür
Şeyħ-i devrān mürįd-i Şiblį’dür [A 155a]

Neŝr: Şāh-ı gerdūn-iķtidār bį-iħtiyār dįdār-ı ferħunde-āŝār-ı şeyħe müteşevviķ6
olup ķulaķdan Ǿāşıķ oldı.
MıśrāǾ:
Beyt:

1
2
3
4
5
6
7
8

ا אא

7

ا

ا ذن

Şu deñlü söyledi8 vaśfuñ çemende bülbül-i gūyā
Ķulaķdan Ǿāşıķ itdi saña iy gül verd-i raǾnāyı

“Değerli taşları koruduğun gibi, adının da iyi anılmasına dikkat et ki; iyi bir adla anılmak ikinci bir hayat
gibidir.”
“Dostlarınla, arkadaşlarınla geçirdiğin zamanın değerini bil; zira ki bu hayatta bir anın bile garantisi
yoktur.”
“Kısa bir süreyi istediğin şekilde ve mutlu yaşamak, kalıcı ömürden daha iyidir.”
“Yeryüzünde bulunduğun sürece zamanın değerini bil, yapabildiklerini yap; zira ki toprağın altına girdiğinde elinden artık hiçbir şey gelmeyecektir.”
“Farklı konulara, önemli hususlara değinildi; bir dalga geldi ve denizdeki tüm şeyleri götürdü.”
müteşevviķ P, H, Ş: mürįd A.
“Kulak bazen gözden önce âşık olur.”
söyledi A, H, Ş: eyledi P.

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: Ve bir miŝāl-i bį-miŝāl erzānį ve irsāl buyurup [H 171b] daǾvet eyledi.
Şeyħ daħi emr-i ulü’l-emre imtiŝālen Ǿinān-ı Ǿazįmeti ol cānibe munśarif buyurup maķāmından rıĥlet eyledi.
Beyt:

Ulü’l-emre iŧāǾat oldı çün farż
Ki es-sulŧānu zıllu’llāhi fi’l-arż1

Neŝr: Meclis-i saǾādet-penāh-ı pādişāha geldükde, baǾde’s-selām fetĥ-i kelām
idüp eyitdi:
MıśrāǾ:

2

אد

אه א

ا ا

Neŝr: Pādişāh eyitdi: “Ey mihmān-ı girāmį,
MıśrāǾ:

3

ام

م وا

ا

شآ یو

Neŝr: lākin beķā-yı cāvidānį fį-nefsi’l-emr bir emr-i muĥāl ve vehm ü ħayāldür.
Nažm:

כ אل

אل

4

ا

آن כ כ
ا אح
אى כ ا כ اى

Neŝr: Müftetiĥ maķālde įrād emr-i muĥāl, ādāb-ı ehl-i fażl ü kemālden ħāric
[Ş 152b] degül midür?” Şeyħ eyitdi: “Bu günden rūşen ü ižhārdur ki Ǿömr-i
benį Ādem ebediyyü’l-beķā olmaķ ġayr-ı mutaśavverdür. Lākin benüm beķādan murādum, beķā-yı cāvidānįdür ki beķā-yı bedenį anuñ yanında mertebe-i denįdür. [A 155b] Ġarażum oldur ki raķam-ı nįk-nāmį-i ĥażret-i pādişāh-ı kāmkār, śafĥa-i rūzgārda bāķį vü pāyidār ola.” Nitekim Mevlānā Cāmį
[P 168b] Şebistān-ı nāmį ŧaržında vāķiǾ olan ķaśįdesinde buyurmışdur:
Beyt:

אم כ כ כאن א را
فכ
5
אم
א
نا כ כ א
Dünyede merd-i nigū-nām hiç ölmez yitmez
Mürde oldur k’anı ħalķ eylik ile yād itmez

[H 172a]
Cezā-yı ĥüsn-i Ǿameldür ki rūzgār henūz
Ķoparmadı daħi ŧaş bārgāh-ı Kisrādan
1
2
3
4
5

“Sultan yeryüzünde Allah’ın gölgesidir.”
“Sonsuza dek padişah kaldı.”
“Hoş geldin, sana selam ve rahmet olsun.”
“Kemal ehlinin kelâmın başlangıcına, Allahu Teâlâ’nın hamd ve senasıyla başlaması gerekiyor.”
“Ömrünü kendinden güzel bir ad bırakmak için geçir; zira ki ecel denen şey bir anda her şeyini elinden alır
ve adından başka bir şey geriye kalmaz.”
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Neŝr: Kelimāt-ı ĥikmet-nikāt-ı Menūçehr’de meźkūrdur ki: “Dünyā-yı denįye
iǾtimād, hemān eser yele inķıyād ve aķarśuya istināddur.”1
Nažm:

Kişi ŧayanmaġ olurdı bu ħarāb-ābāda
Eger āb üzre degülmişse2 idi bünyādı
3

ان
ان

אد و

אدى

ا

כ دان א
כ

ǾĀlemde rind-i Ǿālem oldur ki, açlıġın dinçligine ŧutup śıĥĥati niǾmet ve
maǾşer-i iħvān-ı vefā ile Ǿişreti furśat ve ħullān-ı aśĥāb-ı vefā ile śoĥbeti ġanįmet
bile.
ŞiǾr:

Getür sāķį şerāb-ı nābı kim hengām-ı furśatdur
Geçer gül devri ġaflet eyleme furśat ġanįmetdür
Furśatı fevt eyleme kim degme gez girmez ele
Vaśl-ı yār-ı bį-nažįr ü naķd-i Ǿömr-i bį-bedel4

Neŝr: Dünyā-yı dūnuñ fenāsın bilenler ķatında Ǿālem ve mā-fįhā hįç-ender-hįçdür.5
Nažm:
ا

6

ا

در
כאر د א כ
ن כ כى

Neŝr: Ĥaķįķatini bilüp Ǿālemi bir dem ve her demi bir Ǿālem añlaya.
Nažm:
7

[Ş 153a] [A 156a]

כ א د
כ دار
دا א از א
د

ت כ دا
8
א

1
2
3
4
5
6
7
8

روز
כ روز دכ ز ه א

eser yele inķıyād ve aķarśuya istināddur P: bāde inķıyād ve āba istināddur A, H, Ş.
degülmişse A, P, Ş: gelmemişse H.
“Ziyafet toplantısında, neşe ve sevinç dolu bir şekilde şarapları döndürüp döndürüp dağıt ki, ömrüne ve
hayatına çok da güven olmaz.”
Bu beyit A, P ve Ş’de yok.
Dünyā-yı dūnuñ fenāsın bilenler ķatında Ǿālem ü māfįhā hįç-ender-hįçdür P: ve Ǿālem ü māfįhā hįç-ender-hįçdür A, H, Ş.
“Bu dünyanın işi çetrefilli ve karışıktır, iyi baktığında aslında bir hiçten ibarettir.”
“Fırsatları kaçırma, eline geçen tüm imkânları değerlendir ki, bu dünya anlıktır. Akıllı ve bilge insanlarla
bir an zaman geçirmek, çoğu insanla zaman geçirmekten iyidir.”
“Bu hoş geçen zamanın değerini bil ki, yarın yaşayıp yaşayamayacağımızı kimse bilmez.”

Enîsü’l-Ârifîn

Ĥikāyet: Ehl-i Ǿirfāndan birine ĥālet-i iĥtiżārında ĥużżār-ı meclisden1 [P 169a]
biri eyitmiş: “Vucūd-ı şerįfiñüz bāķį vü pāyidār2 ola; ammā sinįn-i sinn-i şerįfiñüz ne miķdār [H 172b] var ola?”3 “Demler olmışdur ki biñ yaşamışızdur.”
diyü cevāb buyurmışlar. Nitekim reǿisü’ş-şuǾarā Mevlānā Necātį bu mażmūnı
şiǾrinde4 tażmįn eylemişdür.
Beyt:

Bir cürǾa ile ādemi biñ yıl yaşadurlar
Sāķįlerimüz basŧ-ı zamān eylemek ister5

Neŝr: Mevāǿid-i Ǿavāǿid-i ħˇān-ı kerem-i Źü’l-celāli ve’l-ikrām’dan her niǾmet -ki münǾamun Ǿaleyhe inǾām olınur- ĥaķķı vardur ve ĥaķķını kemā hüve
ĥaķķuhū edā oldur ki, miyān-ı meśāliĥ-i maǾād ü maǾāşı cemǾ ide, tā dünyāda
nįk-nām ola.
Beyt:

Çıķarmaķ isteyen kimse ey adı
Yediyle eylesün ħalķa eyādį6

Neŝr: Ve ŧarįķ-ı mürüvvet ü fütüvveti elden ķomaya, tā Ǿuķbāda ħuceste-fercām
ola.
Beyt:
7

ر
אن אدכאر

אدכאر כ
כ
ن אم כ در دو

Ey ŧālib-i ħulūd ü beķā vü devām bil
Kim zinde źikr-i ħayrladur nām-ı ādemį
Bir nām-ı nįkdür daħi ġayrı degüldurur
Bāġ-ı cihānda ĥāśıl-ı eyyām-ı ādemį
ت אر אش
ردار אش

8

و א

א وت
وا כ از אج و

Ĥikāyet: Keyķubād, şuǾarāyı kemāliyle riǾāyet ve ĥüsn-i iltifātla terbiyet eylerdi
ve dirdi: “Sebeb-i beķā-yı nām-ı nāmį iki nesnedür: Biri medĥ-i meddāĥān ve
biri Ǿimāret-i büldān.”
1
2
3
4
5
6
7
8

ĥużżār-ı meclisden A, P, H: meclisden Ş.
pāyidār P: var A, H, Ş.
Ammā sinįn-i sinn-i şerįfiñüz ne miķdār var ola P, H, Ş: -A.
şiǾrinde A, Ş: -P, H.
Bu beyit Necâtî Bey’e aittir. (Bk. Tarlan, Necatî Beg Divanı, s. 216.)
Bu beyit P’de yok.
“Eğer bu dünyadan gittikten sonra kendinden bir yadigar bırakmak istiyorsan bunu bil ki, iki dünyada da
iyi bir adla anılmak en güzel yadigardır.”
“Mertlikle otur, cömertlikle arkadaşlık yap, böylece kendi çapında taç ve tahta sahip olursun.”
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ĶıŧǾa:

Nažm-ı Firdevsį eger olmasa olmazdı Ǿıyān
Bezm-i Keykāvūs u rezm-i Rüstem ü İsfendiyār

[Ş 153b]
[H 173a]

Nām-ı Behrāmį olup nažm-ı Nižāmį’den bülend
Oldı şiǾr-i Enverį’den vaśf-ı Sencer āşikār
[A 156b]
Ĥikāyet: Sulŧān Maĥmūd1 bir bāġ-ı behişt-peyker peydā eyledi ki çün ravża-i
Rıđvān dil-güşā ve mānend-i Firdevs-i berįn behcet-efzā, ŧūbā ve rıđvān
[P 169b] ĥüsnünden engüşt-gezān ve āsumān dįde-i encümle temāşāsında
ĥayrān nüzhet2 ü śafāda çün būstān-ı behişt tāze vü ħurrem ve ġāyet-i leŧāfet ü
tarāvetde reşk-i gülistān-ı İrem idi.
Nažm:
3

כ در ا اف אغ
ن اغ
כ
ه اכ אف ى
و ا כ ى

כ
ا و
د

4

5

د و
ز
ز زن ز אن

א

رא
در
כא

Neŝr: Ve ol bāġuñ miyānında bir ķaśr-ı bį-ķuśūr ve bir beyt-i maǾmūr bünyād
eyledi ki, dest-i irtifāǾı kemer-i cevzāya pençe urur ve şerefe-i refįǾi ser-i keyvāna
pāy-ı şeref ķor. Muķarnisān-ı üstādān-ı cihān-bįn nažįrin görmemiş ve mühendisān-ı pįşe-kārān-ı pįşįn ancılayın şekl ü heyǿāt müşāhede ķılmamış, anuñ
vaśfında inşād olınmışdur. Gūyā,
Nažm:
6

א

א

אدت واى ده
و
د ا אر
אب ا א

7

1

2
3
4
5
6
7

اى
אى

دارا م را
ذات ا אدرا

Der-kenār: Ebu’l-Ķāsım Maĥmūd bin Sübük Tigin laķabı Seyfü’d-devle’dür. Bilād-ı Hindi fetĥ idüp mesācid binā eylemişdür. Sūmenāt’daki śanem-i maǾrūfı kesr itmişdür. AǾyān-ı fuķahādandır ve feśāĥatde ve
belāġatde Ǿaśrınıñ ferįdi idi. Ve Sübük Tigin sįnüñ ve bānuñ żammıyla ve tānın kesriyle üç yüz seksen
yedide vefāt itmişdür ve Sulŧān Maĥmūd üçyüz altmış bir Ǿāşūrā gicesinde ŧoġup dört yüz altmış bir rebįǾü’l-āħirinde Ġazne’de vefāt itmişdür. P, Ş.
Nüzhet P, H, Ş: terbiyet A.
“Bağın etrafında bir sürü çiçekler açmıştır, her biri bir ışık gibi yanıyor.”
“Suyun kenarında fesleğen gibi güzel kokulu bitkiler çıkmıştır, sabahları ıtır gibi, hava ise misk kokuyor.”
“Ağacı cennetteki Tuba ağacından daha güzel, bitkisi iğneden daha sivri uçlu... ”
“Ey saadet kıblesi, ey sefalar yolunda ölmüş kişi; yerin çok güzel, senin gibisi hiçbir yerde yoktur.”
“Ey (insan) ki cennet senin varlığından gururlanmış, muhteşem binalara sahip olan şehir (Şam), senin öfke
ve hiddetini kendi içine sığdırmıştır.”

Enîsü’l-Ârifîn

1

[H 173b]

از ار אل אم ز ر
כ כ ر א
כ א אن ز אم
כ כ دد
آن ا אس
ا א
ا אل او ا

ا

2

Ey ķaśr-ı felek-rifǾat u ey ŧāķ-ı muǾallā
Yā ķıble-i Ǿālįsin veyā KaǾbe-i Ǿulyā3
Neŝr: Ve ol ķaśr-ı Ǿālį-i cennet-ĥavālįde kendü pederini -ki Nāśırü’d-dįn Sübük Tigin’dür- [Ş 154a] bir żiyāfet tertįbin itdi ki; ħˇān-sālār-ı felek öyle bir
bezm-i zįbā4 görmemiş [P 170a] ve gūş-ı zamān ancılayın [A 157a] bir simāŧ
işitmemiş, eŧǾime-i leźįźe -ki mevāǿid-i ħuld-i berįnden nişān virürdi- ĥāżır eylediler ve eşribe-i ħōş-güvār -ki ĥalāvet-i şerāb-ı ŧahūrdan ĥikāyet eylerdi- nažara getürdiler.
و
رد אى

Nažm:
5

6

ا א אى
داده از

ز ز א و ز اى
כ آ ه כ אى כ

Neŝr: BaǾdez ferāġat-i tekālįf-i resmiyye sulŧān, Nāśırü’d-dįn’e eyitdi: “Bu
bāġ-ı behişt-āsā vü bį-nažįr żamįr-i münįr-i ĥūrşįd-nažįre -ki mirǿāt-ı źāt ve
śıfāt-ı İlāhį ve cām-ı cihān-nümā-yı 7  ار א ا אء כ אdür- ne yüzden cilveger
ü nümāyāndur?” Nāśırü’d-dįn eyitdi: “Egerçi behiştden nişāne bir bāġ-ı şāhāne vü bį-bahānedür; ammā beźl-i cühd-i mālla her kişi bu maķūle bāġ tertįb
itmek olur ve bu maķūle8 mįve terbiyetle her yerde bitmek olur.” Ħuśūśā ĥükemā-yı źü-fünūn: 9 ا אن نdimişlerdür. Ve bi’l-cümle ey ŝemere-i şecere-i
fuǿād, pādişāhlar bir bāġ ābād itmek gerekdür ki andan neşv ü nemā bulan
[H 174a] mįve-i rūĥ-efzā hįçbir bāġda bitmeye ve bād-ı ħazān-ı dehrden aña
1
2
3
4
5
6
7
8
9

“Senin çatından Jüpiter’e doğru fırlatılan taş bin yıldan sonra Jüpiter’e ulaşacaktır.”
“Eğer nesiller solmuş ve gökyüzü bölünmüş olsa, bu o temel değil ki ona zarar gelsin.”
Bu beyit A, P ve H’de yok.
bezm-i zįbā A, P, H: bezm Ş.
“Lezzetli ve güzel kokulu meyveler (narlar), cennetin güzel yiyeceklerinin habercisidir.”
“Bu yaş hurmalar ve güzel helvanın karşısında, tatlılık abidesi şeker bile az gelmiştir.”
“Bize eşyayı olduğu gibi göster.”
maķūle A, H, Ş: üslūba P.
“Aşırı bağlanmak deliliktir.”
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āsįb ü żarar yitmeye.1 Sulŧān eyitdi: “Ol buyurılan bāġ ne keyfiyet ile tertįb olınur ve ol mįve ķanda biter, ne vech ile terbiyyet olınur?” Nāśırü’d-dįn eyitdi:
Beyt:

Bāġ-ı Ǿadālet içre şehā mįve-i kerem
Bir mįve-i laŧįfdür olur biter degül [P 170b]

Neŝr: Dāǿimā fużalā-yı devrānı ħāŧır-nişān idüp saǾādet būstānında [Ş 154b]
āb-ı ifđāl ü iĥsānla nihāl-i fażlı terbiyet eyle ki, mįve-i dil-peźįri ne bir bāġda
biter ve ne bāġbānuñ aña eli yiter2 ve ne serdį-i zemistān [A 157b] ü germį-i
tābistān żarar eyler. Nitekim Şeyħ Nižāmį buyurur:
Nažm:3
4

د
د

אى
5

خ

א
כ

אی

אر אى א
כ
כ
ی א

زان

אی

Neŝr: Ve hem bu maǾnāda vārid olmışdur.
אل دا
وان אرت א
כ כ ای אه כא ان
زر

ĶıŧǾa:

כ اכ ن
אران
ف

6

ان

7

د

وכ

א

آب و ز
אز
א

אن כ دو
כאه אر
אغ

כ

Bāb-ı Sį vü Heftüm: Der-RiǾāyet-i Ĥuķūķ
Edā-yı ĥuķūķ ve terk-i Ǿuķūķ, źimmet-i himmet-i ehl-i ġayret üzerine
Ǿumūmen ve aśĥāb-ı devlet ve erbāb-ı ķudret üzerine ħuśūśen lāzım u vācib
olduġından mā-Ǿadā [H 174b] ŧahāret-i źāta ve leŧāfet-i śıfāta delįl-i žāhir ve Ǿulüvv-i nesebe vü sümüvv-i ĥasebe ĥüccet-i bāhirdür. Ve edā-yı ĥaķķ-ı niǾmet-i
1
2
3
4
5
6
7

yitmeye A, H, Ş: yetişmeye P.
bāġbānuñ aña eli yiter P: kimesnenüñ eli irer A, H, Ş.
Nažm A, Ş: -P, H.
“(Gazneli) Mahmud muhteşem binalar yaptı; öyle binalar ki her biri, yüksek gökyüzüne dek uzanmıştı.”
“O kadar çok binadan bir tuğla bile ayakta göremezsin; fakat Unsurî’nin yaptığı bina (edebî eseri) ayakta
ve kalıcıdır.”
“Nuşirevan ulu bir saray yapmayı planlıyordu, Büzürcmihr ona dedi ki: Ey büyük padişah, bu memleketin
suyu da toprağı da her şeyi de senin elindedir, suların kenarında bir bağ yap.”
“Öyle bir bitki dik ki sana kalıcılık özelliğini kazandırsın; zira bu ömür bahçesinde bazen ilkbahar bazen de
sonbahar olur.”

Enîsü’l-Ârifîn

Vācib’den śoñra edā-yı ĥuķūķ-ı vālideyn vācibdür. Zįrā vālideyn velede sebeb-i
śūrį vāķiǾ olup vāsıŧa-i ĥuśūl-i kemālāt-ı Ǿilmiyye ve sebeb-i iktisāb-ı maǾārif-i
müktesebe ve ādāb-ı śınāǾāt-ı Ǿameliyyedür.1
Nažm:
2

[P 171a]

אره از אن او
ان او
ر
3

ه از

آכ

اوכ כ א
א ای ر
كد

Neŝr: Ve Ĥażret-i Ĥaķ rıżā-yı şerįfini rıżā-yı vālideyne rehįn ķılmışdur ve iĥsān-ı
vālideyni [A 158a] taǾžįmen li-şānihį Ǿibādete ķarįn ķılmışdur.4 Ĥadįŝ-i şerįfde
vārid [Ş 155a] olmışdur: 5 راض
وا ه א א
ر
Ve Ĥażret-i Ķurǿān-ı
6
belāġat-ķırānda buyurmışdur: ﴾َر ُّ َכ اَ َّ َ ْ ُ ٓوا ِا َّ ٓ ِا َّ ُאه َو ِא ْ َ ا ِ َ ْ ِ ِا ْ َ א ًא
ٰ َ ﴿و
َ
ُ
Ve muĥaķķaķ u muķarrerdür ki rıżā-yı peder ü māder dünyāda mūcib-i devlet
ü Ǿizzet ve Ǿuķbāda7 sebeb-i necāt ü saǾādetdür.
Beyt:

د د
رو د

8

و כد
9
اورد כ د

ز و
دو و
و
از و אد כ

Ve ĥaķķ-ı vālide ĥaķķ-ı vālidden aǾžam ve birri birr-i vālidden evceb ü elzemdür. Zįrā şefķat-i ümm, şefķat-i ebden ekŝer ve maĥabbeti maĥabbetinden
evferdür. Nitekim dimişlerdür: 11  ارا10 ا ب ا ف و ا ف و ا م ارام وVechi oldur ki veledüñ [H 175a] evvel ķūtı -ki sebeb-i ķuvvet ü ĥayātıdur- ħūn-ı dil-i
māderdür. Ve li-hāźā ümm Ümmü’l-Kitāb’da ve Faślu’l-Ħiŧāb’da mevāżiǾ-ı
keŝįrede taħśįś bi’ź-źikr olınmışdur. Ĥażret-i Nebiyyi ümmį ve Server-i kāǿināt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ǿilmiyye ve sebeb-i iktisāb-ı maǾārif-i müktesebe ādāb-ı śınāǾāt-ı Ǿameliyyedür A, Ş: Ǿilmiyye ve sebeb-i iktisāb-ı maǾārif-i müktesebe ve edā-yı śınāǾāt-ı Ǿameliyyedür P: Ǿilmiyyedür H.
“Senin bedenin ki, onun bir parçasıdır; senin varlığın onun hayat suyunun bir damlasıdır.”
“Bir yere varmak istiyorsan onun hizmetini yap; varlığını ve yokluğunu ona takdim et ki ondan sonsuz
zenginlik bulasın.”
ve iĥsān-ı vālideyni taǾžįmen li-şānihį Ǿibādetihį ķarįn ķılmışdur. A, P, H: -Ş.
“Babası kendisinden razı olandan ben de razı olurum.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Âyet ve Hadisler, s. 526.)
“Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti.”
İsrâ, 17/23.
rıżā-yı peder ü māder dünyāda mūcib-i devlet ü Ǿizzet ve Ǿuķbāda A, P, Ş: dünyā vü Ǿuķbāda H.
“Hürmüz, Perviz’den hoşnut olduğu için önüne devlet ve servet koydu.”
“Şiruyeh, Hüsrev’in karşısında eğilmediği için zarar görmeye başladı.”
Der-kenār: ارام: Hemzenüñ fetĥiyle eşfaķdur. Ş.
“Baba daha bilgili ve daha şereflidir, anne ise daha şefkatli ve daha yumuşaktır.”
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Ǿaleyhi ekmelü’t-taĥiyyāt buyurur: 1ا ام ا אت
 اBaǾż-ı aśĥāb-ı devlet-i
māder-zād bu ĥadįŝ-i şerįfüñ cevāhir-i maǾānįsini silk-i nažma çeküp inşād itmişlerdür. [P 171b]
Beyt:
2

3

ای אدرا
כ
ا ر אی אدرا

روزی כ ای ای אرا
ی כ ر אی אدر ا

Ana ĥaķķın riǾāyet eyleyigör
Gözler iseñ rıżā-yı Raĥmānı
Ŧāleb it zįr-i pāy-ı māderde
İsteriseñ riyāż-ı Rıđvānı
[A 158b]
Ĥikāyet: Bir gün meclis-i şerįf-i [Ş 155b] Ĥażret-i risālet-penāha bir ĥarįf
geldi ve levāzım-ı medĥ ü ŝenāyı edā itdükden śoñra eyitdi: “Yā Resūla’llāh,
Beyt:

אده אم
4
ا אم

ا ده و ا
اى
א א ای אم اى

Neŝr: bir vālidem var; sinįn-i sinni yüze yetmiş ve āfitāb-ı zindegānįsi serĥadd-i ġurūba yetmiş. ŞiǾār u diŝārın tedārik idüp ŧaǾāmın bişürürin ve ĥareket
lāzım gelse başum üstine5 götürürin, ĥaķķınuñ mücāzātı ve itdügi ħiźmetlerüñ
mükāfātı olur mı?” Buyurdılar ki: “Bunuñla vālidenüñ edā-yı birri olmaz ve
ĥuķūķınuñ yüzde birinden biri olmaz.” [H 175b]
Ĥikāyet: Meclis-i üstād Ebā İsĥāķ’a bir gün aĥbābından biri geldi, eyitdi:
“Cenāb-ı cennet-meǾābuñızı6 Ǿālem-i rüǿyā vü ħˇābda, liĥye-i mübārekiñüz
ĥilye-i cevāhir-i zevāhirle zįb ü zįnet bulmış, ħuld-i berįn içinde ĥūr-i Ǿįnle
hem-śoĥbet olmış görürin.” Üstād eyitdi: “ǾAcib degüldür, zįrā bu gice nevmden muķaddem vālidemi ziyāret ķıldumdı ve taĥt-ı ķademine [P 172a] yüzüm
sürdümdi.” Kütüb-i eĥādįŝde meźkūrdur ki: Ĥażret-i Ĥaķ celle ve Ǿalā Ĥażret-i
Mūsā’ya Ǿaleyhi efđalü’ś-śalavāt üç biñ beşyüz miķdārı kelimāt-ı iǾcāz-ġāyāt ve
1
2
3
4
5
6

“Cennet annelerin ayaklarının altındadır.” (Nesâî, “Cihad”, 6.)
“Cennet ki annelerin sarayıdır, annelerin ayaklarının altındadır.”
“Allah’ım bizi bir gün annelerimizin istediği gibi yap.”
“Ey (insan) ki Hak Teala seni övüp senin adını Ahmed koymuştur. Ey cinlerin ve insanların efendisi, canlarımız sana feda olsun.”
üstine A, P, H: üzre Ş.
cennet-meǾābuñızı P: cennāt-meǾābuñızı A, H, Ş.

Enîsü’l-Ârifîn

ħiŧāb-ı beyyināt-āyāt buyurmışdur ve āħir kelime ümmini įśā olup buyurmışdur: “Yā Mūsā, anañ rıżāsı, benüm rıżāmdur ve seħaŧı benüm seħaŧumdur.”
Ve ĥuķūķ-ı źevi’l-ķurbāyı riǾāyet ve śıla-i raĥmi śıyānet daħi1 ehemm-i
mehāmm2 ve cümle-i vācibāt-ı İslāmdandur ki, śıla-i raĥm sebeb-i mezįd-i
Ǿömr ü ten-dürüstį ve mūriŝ-i siǾat-i Ǿayş u ferāħ-destįdür. [Ş 156a] [A 159a]
אن

Nažm:
3

ت

ن

رو
אכ כ دد

כ او ك ا אرب כ
د ت אرب כ

4

אو رو
او
د

5

א از ان
6
כאرى ان

آن כ כ دا ز
אن
כ אن
אن
ر

از

כ

[H 176a]

Neŝr: Eĥādįŝ-i ķudsiyyede vārid olmışdur: “Benüm bir śıfatum Raĥmāndur,
raĥm andan müştaķdur ve raĥmet bį-pāyāndur. Her kimse ki śıla-i raĥmi riǾāyet ider, raĥmete vāśıl olur. Ve ol ki bį-raĥmdur, ķaŧǾ-ı raĥm ider, baĥr-i raĥmetden bį-behre vü bį-ĥāśıl olur.”
Ĥikāyet: Ħażret-i Melik-i ǾAllām Ĥażret-i Mūsā’ya Ǿaleyhi’s-selām ħıŧāb-ı müsteŧāb idüp buyurdı: “Yā Mūsā, aķāribüñe iĥsān u muvāsā eyle.” Ĥażret-i Mūsā
eyitdi: “Yā Rabbe’l-Ǿİzze, [P 172b] nice iĥsān ola ki muvāfıķ-ı rıżā-yı şerįfüñ
ola?” Yine Cenāb-ı Ǿİzzet’den ħiŧāb geldi ki: “Eger ġāǿibse selām ve duǾā eyle ve
eger ĥāżırsa faķįr olursa, śıla vü Ǿaŧā eyle ġanį ise ziyāret ü ŝenā eyle.”
Beyt:
7

כ אده כ در و
א و از

א از

Neŝr: Egerçi baǾż-ı ekābir-i ĥükemā aķāribinden cefā görüp buyurmışlardur:

1
2
3
4
5
6
7

daħi A, Ş: -P, H.
ehemm-i mehāmm A, P, Ş: fį etemm-i mehāmm H.
“Akrabaların ve tanıdıklarının hal ve hatırını sor ki; ömrün uzasın, ömrüne ömür eklensin.”
“Her kim ki yakınlarını ziyaret etmez, bedenini akreplerin yemi yapar.”
“O yakınlarından yüz çeviren kişinin, kuşkusuz ömrü azalacaktır.”
“Senin akrabaların ve yakınların kötü insanlardan olsalar bile, onların ziyaretini kesmekten daha kötü bir
şey yoktur.”
“Akrabalarına ve yakınlarına ziyaret kapısını aç, böylece herkesten hem önde hem de erdemli olursun.”
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Nažm:1

Ĥaźer eyle göñül aķāribden
Ġāfil olma śaķın Ǿaķāribden
Dāǿim olmaz belā-yı đarbet-i nįş
Müstemirdür velį Ǿadāvet-i ħįş
Dār-ı dünyāda olmasa āfāt
Cāna Ǿillet yeter benü’l-Ǿallāt
Belki ħaśmuñ durur ħıśım dedigüñ
Zehr içürür saña ġamın yedigüñ [A 159b] [Ş 156b]

Neŝr: Ve aķārib bildigüñ Ǿaķāribdür, raĥim cihetinden emessi żarar cihetinden
eşeddi [H 176b] ve raĥm cihetinden eħassıdur. Ve baǾż-ı büleġā-yı feśāĥatnižām, bu mażmūnuñ nažmına bu ŧarįķle ĥüsn-i intižām virmişler.
ا אرب כא אرب اذا א
2
او אل

ŞiǾr:

3

ات אل

ا
ا

אل

כ
وכ

Neŝr: Ve Mevlānā Cāmį Şebistān-ı nāmį ŧarzında inşād itdükleri ķaśįdede įrād
itmişlerdür.
אرب
ا ا אرب
ق אج ا
زر אن د

ŞiǾr:
4

אم

آכ
א

ند
כ
درا درا ت
اخ כ
زان א א כ ى אم
א

5

[P 173a]
א

ن אل و
رو אب از אل و
אم
وى آ אب و אه دل א

6

1
2
3
4
5
6

Bu başlık altındaki beyitler Hamdullah Hamdî’ye aittir. (Bk. Onur, age., s. 64-65.)
“Akrabalar eziyet konusunda akrep gibidir, amca veya dayıya fazla (tutulma) bağlanma.”
“Nice amca vardır ki, keder ondan gelir ve nice dayı vardır ki, iyilikten uzaktır.”
“Altından yapılan ihtişam tacını başlarına takan bazı akrabaların senin için akrep gibidir.”
“Kardeşlik konusunda olgunluk noktasına geldiğini iddia edenler; mesele mala geldiği zaman eli titrer, o
yüzden sus ve onlara bir şey söyleme.”
“Teyzeden, haladan uzak dur ki bunların bir araya gelişi senin keder ve üzüntüne sebep olur; bu üzüntü ve
keder ise sevgilinin yüzünü bir bulut gibi kapatır.”

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: Ve Meǿmūn ħalįfeden menķūldür: “Aķārib, şiǾār-ı bedende şaǾr menzilesindedür.1 BaǾżı şaǾr şerǾde meĥāsin-i ricālden ķılınup müstaĥsen ü mükerremdür ve baǾżı şaǾr Ǿayn-ı şer olmaġın ĥaźfı vü nefy ü netfi elzemdür. Ve zamān,
zamān-ı Ǿuķūķdur, zamān-ı ĥuķūķ degüldür.”
Nažm:
2

ا ا אن א
ق
ق ز אن

אر
ز אن

Neŝr: Şaķįķ-ı bį-bünyād şaķiyy-i māder-zāddur ve ĥamįm didügüñ ĥamįmdür
ve birāder žann itdügüñ pür-āźerdür.
3

Neŝr: 4ض

א

و

כر
א

ا ا

دان

د

Neŝr: Ve baǾż-ı AǾrābi dimişdür: 5ا خ

כ

ا
[ اخH 177a]

Niçe aħ var uħuvvetden urur dem
Demi olur çerāġ-ı Ǿayşuña püf
[Ş 157a]
Anuñ gibi aħuñ yüzine tüf de
Ki bundan yeg cihānda olmaz aħ tüf [A 160a]
Neŝr: Ve ĥuķūķ-ı muǾallimi daħi kemā huve ĥaķķuhū riǾāyet lāzımdur. Ĥażret-i Risālet-penāh buyurur: 6ه
כ אب ا
اآ
Her tilmįź ki
ķadr-i üstādı bilüp ikrām ü iĥtirām eyler ve ĥaķķ-ı ħiźmetini edāda beźl-i cühd
idüp cidd ü cehd ve ihtimām eyler, dünyāda nihāl-i zindegānįden berħūrdār ve
Ǿuķbāda saǾādet-i Ǿužmāya müstaĥaķk u sezāvār olur. Kümmel-i meşāyiħden bir
śāĥib-i irşād dimişdür: “Ĥiźmet-i üstād, sįret-i evtāddur.”
Nažm:
7

1
2
3
4
5
6
7

ا אد
אد

او

כ

ا

כ

menzilesindedür A, H, Ş: menzilesinedür P.
“Bu zamanda ıslaha çalışın; çünkü bu zaman hak-hukuk zamanı değil, isyan zamanıdır.”
“Sana her yakın olan seni gözetir; yakının olan kişi senin ayıplarını örtmek ister.”
“Akrabadan olan haset asıldır, diğerleri ise geçicidir. ”
“Kardeş kardeştendir.”
“Kim bir köleye Allah’ın kitabından bir âyet öğretirse o kişi, kölenin efendisi olur.”
“İlim üstadının hakkını unutma ki, ilim temeli onun çabaları üzerine atılmıştır.”
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[P 173b]
ا אد
אد

1

כ م
وم

2

اכ درد
ا
כ
כ

ا אدرا
א

Neŝr: Ve erbāb-ı fażldan biri buyurur:
ŞiǾr:

در אن د م
از
כ
3
ا אد
אى ر د و
4

כ داد
درכ אر אد
ر
ر

אد א
ح

ح او
ر ا אد ز

5

Neŝr: Ve bāb-ı medįne-i Ǿilm Ĥażret-i ǾAliyyü Velį śāĥib-i kerāmāt-ı celį rađiya’llāhu teǾālā ebeden buyurur: 6ا
א
[H 177b] Ve bu
ebyātı inşā vü inşād ider.
ا

Nažm:
7

8

כ

א

ا

ا

رأ
و او

ان ى ا כ ا
ف وا ا در

Neŝr: Ve ĥaķķ-ı muǾallimi tekrįm idüp ĥaķķ-ı ebeveyn üzerine taķdįm eyleye.9 Eşref-i evlād-ı benį Ādem [Ş 157b] śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem buyurur:
10
כ
 ا אءVe vālid sebeb-i vücūd ve tertįb-i cismānįdür ve muǾallim sebeb-i kemāl ve terbiyet-i rūĥānįdür. MuǾallimüñ vālid üzerine şerefi, [A 160b]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bu beyit A’da yok. “Eğer hayatında üstadının kahrını çekmediysen, ondan laf yemediysen; ümitlerin hepsi
rüzgâr gibi gelip geçecektir.”
“Hocasına sertlik ve edepsizlik yapan kişi, gün olmaz ki üzülüp sıkılmasın.”
“Bu dünyadan benim payım, benim üstünlüğüm; babamın cefası ve hocamın dayağı oldu.”
“Bir padişah oğlunu mektebe verdi, yanına da gümüşten bir tahta verdi.”
“Gümüşten yapılan tahtanın tepesinde altınla şöyle yazılmıştı: Hocanın sana çektirdiği eziyet, babanın
sevgisinden daha iyidir.”
“Bana bir harf öğreten, beni kendisinin kölesi yapar.”
“Hakkın en önemlisinin öğretmenin hakkı olduğunu gördüm, onu korumak her Müslüman’a görev oldu.”
“Kerametin ona yöneltilmesi haktır; bir harf öğretmesine bin dirhem...”
Ve Ĥaķ muǾallimi tekrįm idüp ĥaķķ-ı ebeveyn üzerine taķdįm eyleye A, P, H: -Ş.
“Babaların en hayırlısı sana öğretendir.”

Enîsü’l-Ârifîn

rūĥuñ cism üzerine şerefi gibidür. İskender-i Źü’l-ķarneyn’e suǿāl eylediler ki:
“Ĥikmet nedür ki üstāda vālidiñüzden ziyāde taǾžįm ü tekrįm idersüz?” İskender eyitdi: “Zįrā vālid, sebeb-i ĥayāt-ı fānį ve muǾallim bāǾiŝ-i ĥayāt-ı cāvidānįdür. Ve vālidem Ǿālem-i Ǿulvįden [P 174a] Ǿarśa-i süflįye suķūŧuma ve
evc-i eflākden ĥażįż-i ħāke hübūŧuma sebeb olmışdur ve üstādum semekden
simāke semke ve ŝerādan ŝüreyyāya ħurūca ve ĥażįż-i meźelletden źirve-i Ǿizzete
Ǿurūca sebeb olmışdur.”
Ve ĥuķūķ-ı cārı daħi riǾāyet lāzımdur. Evvelā ŧaleb-i cār-ı śāliĥ-i vaķūr
ehemm-i mühimmāt-ı umūrdandur. Ĥażret-i Resūl-i Muħtār şefįǾü’l-Ǿuśāt fįdāri’l-ķarār buyurur: 1
ا
ا ا אر ا ار و ا
 اRābiǾa-i ǾAdeviyye’ye2
eyitdiler:3 “Niçün dergāh-ı Rabbü’l-Ǿİzzet’den suǿāl-i cennet eylemezsüz?” RābiǾa4 cevāb virdi ki: [H 178a] 5“”ا אر ا ار
Ve cāra iǾzāz ü ikrām sünen-i İslāmdandur, źimmet-i himmet cāra lāzımdur.
Cārına źimmį ise daħi ikrām ü iclāl eyleye ve beźl-i vüsǾ-i maķdūr idüp Ǿalā ķadri’ŧ-ŧāķa nefǾini įśāl eyleye ve Ǿalā ķadri’l-imkān żararını defǾ ü istįśāl eyleye. Ve
eger6 hemsāyesi gedā olursa, taǾahhüd ü tefaķķud-ı aĥvāl-i perişān-meǿāl eyleye.
Nažm:
7

ارا

כا
כا
ى כ درو

اى א
روزى

Neŝr: Ve ĥadįŝ-i şerįfde [Ş 158a] vārid olmışdur: 8ا م
ا אرכ
Ve meşreb-i nübüvvet-i kübrādan mütereşşiĥ olmışdur: “Her kimse ki taśdįķ-ı rūz-ı
ķıyām ider, cārına iǾzāz u ikrām ider.” Ve ikrām-ı cārdandur kendü şebǾān u
reyyān olup cįrānı Ǿıŧāş u ceyǾān olmaya ve iśābet-i mekārihden śıyānet idüp
[P 174b] ŧaǾān u laǾān olmaya. Ĥażret-i Risālet-penāh [A 161a] buyurur:
9
אره ا
 אYaǾni ol kimse ki hemsāyesi şerr ü şūrından ve şerer-i
şürūrından emįn10 degüldür, Ĥażret-i Rabbu’l-Ǿİzzete kemāl-i įmānla müǿmin
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

“Evden önce komşu, yoldan önce yoldaş arayın.”
RābiǾa-i ǾAdeviyye’ye P: RābiǾa-i Baśrįye A, H, Ş.
Der-kenār: Ümmü’l-ħayr RābiǾatü’l-ǾAdeviyye ehl-i Baśra’dandur. Ve ǾAdevį fetĥ-i Ǿayn ve dālla ǾAdį bin
KaǾba mensūbdur, atası adı İsmaǾįl’dür. Sene ħams ve ŝemānįn ve miǿede müteveffā olmışdur ve ķabri
žāhir-i Ķudüs’de reǿs-i cebel-i Ŧūr’dadur. P.
RābiǾa P: -A, H, Ş.
“Ev alma, komşu al.”
eger P: -A, H, Ş.
“Ey keramet sahibi, ey sağlık sahibi, çaresiz dervişlerini de arada bir yad et.”
“Komşunun değeri annenin değeri gibidir.”
“Kötülüğünden komşusunun emin olmadığı kimse Allah’a iman etmiş olamaz. “
emįn P: āmen A, H, Ş.
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degüldür.” Ve dāru’s-salŧanat selāŧįnüñ dāru’s-saǾādesi ve devlet-ħānesi menzilesindedür, her gedā-yı bį-berg ü nevā -ki pāy-ı taħta vuśūlle şeref-i istisǾād
bulur- pādişāhuñ -ki žıllu’llāhdur- sāye-i saǾādetinde hemsāyesi mertebesindedür.1 Anlaruñ ĥālini taǾahhüd ü tefaķķud pādişāha lāzım u lābüddür. [H 178b]
Ĥikāyet: Ĥażret-i Yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmi’l-Mennān sinįn-i ķaĥŧda Mıśır’da2
sulŧān bulınup ekl ü şürbden münķaŧıǾ olup günden güne çehre-i erġuvānįsi
zaǾferānį olup śolmaġa ve ruħsārınuñ verdi mānend-i nįlūfer zerd olmaġa yüz
ŧutmışdı. Bir gün3 ħavāśśı ibrām ü ilĥāĥla iķdām idüp vechini suǿāl eylediler.
Nažm:

Didi kim böyle yig ĥāli mizācuñ
Ŧoyıncaķ unıdur ĥālini acuñ
Nite añlar ġanį muĥtāc ĥālin
Ne bilsün ŧoķ olanlar ac ĥālin4

Neŝr: “Ġarażum muvāfaķat-i ceyǾān5 u muĥtācāndur, ŧarįķ-ı mürüvvetden dūr
ve meźheb-i fütüvvetden mehcūrdur ki, [Ş 158b] ben eŧǾime-i nefįseden tuħme vü sįr olam, fuķarā aç ve muĥtāc ve esįr-i nān u sįr ola.”
Ve meşāyiħden baǾżı ķaĥŧ-ı Buħāra’da buyurmışlardır:
Nažm:

אم

زا اع
آرام

اب و او א כ אن
6
روا د در ا م

اى כ ده כ
אد ارازان כ
دכ כ

[P 175a]

Neŝr: Ve biri daħi ĥuķūķ-ı mihmānı riǾāyetdür. [A 161b] Mihmān hemān
Cenāb-ı Hādį’den bir hediye vü hidāyetdür ve mįzbāna iĥsān-ı küllį7 ve Ǿaŧıyye-i bį-nihāyetdür. Rūz-ı ķıyāma įmān ve ikrām-ı mihmān tevǿemāndur. İkrām-ı
mihmān oldur ki, Ǿizzet ü iĥtirām idüp ķādir olduġı ķadar tekellüfāt-ı resmiyyeyi
edāda ihtimām ide ki ihtimām-ı nā-tamāmuñ ĥāśılı āhdur. [H 179a]
1
2
3
4
5
6
7

mertebesindedür A, P, H: mertebe bulur Ş.
Mıśırda P, H, Ş: zemįn-i Mıśırda A.
Bir gün P: -A, H, Ş.
Bu iki beyit Şeyhî’ye aittir. (Bk. Halit Biltekin, Şeyhi Divanı (İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2003, s. 68.)
ceyǾān A, P, H: cevǾan Ş.
“Ey insan, karnını değişik yiyeceklerle doyuruyorsun; huzursuz ve acılar içinde olan açları da hatırla. Sen
gece boyu rahat yatıp uyurken o inlemekte; sen kendin söyle bu İslâmiyet’e uygun mudur?”
iĥsān-ı küllį P, H, Ş: Ǿaŧıyyeden küllį A.

Enîsü’l-Ârifîn

ĶıŧǾa:

Çünki mihmān ile şeref bulduñ
Her ne ise rıżā-yı mihmān it
Eyleyüp merdümį vü dildārį
Varuñı var fedā-yı mihmān it

Neŝr: Ve şarŧ-ı mįzbānį oldur ki herkes üzerine mānend-i mihr-i cihān1
Ǿale’s-sevā tābān u dıraħşān ola ve ebr-i raĥmet gibi ħuşk u tere ve baĥr ü berre
feyeżānı yeksān ola.
א دا
ا دى

ĶıŧǾa:

אی آوردی

2

אن را
ارزه دى و
و

او

رכ

د

כ

ا כ
כ
ور د
ا אوی ا כ م כ دی
כ

3

Neŝr: BaǾż-ı ĥükemā dimişlerdür: 4
א
درכ م د כ כ
כ כ כ
Ve bir şarŧı daħi oldur ki eger mihmāndan bir ħaŧā-yı münker vāķiǾ olmış
veyāĥūd5 ķażāyıla ķana berāber bir cürm śudūr bulmış olsa, [Ş 159a] ħˇān-ı
iĥsānından nevāle tenāvül itdügi dem ħūnından el yuyup ser-i günāhından
tecāvüz ide.
Ĥikāyet: Naķl olınur ki MaǾn bin Zāǿide’ye leşker-i cerrār u cān-şikārı [P 175b]
aǾdā-yı devletden yüz reǿs6 esįr getürürler. Siyāset buyurur, miyānlarından bir
kūdek ü kūçek pādişāha [A 162a] duǾā idüp eydür: “Bi-ĥaķķ-ı teşne-i deşt-i
Kerbelā ve bi-ĥürmet-i mübtelā-yı kerb ü belā ĥarāret-i āteş-i Ǿaŧaşdan cānum
lebe gelmişdür, bir içüm śu iĥsān eyle.” [H 179b]
Bir içüm śu dilerüz ħancer-i bürrānuñdan
N’ola bir kerre içürseñ ne çıķar yanuñdan7

1
2
3
4
5
6
7

mānend-i mihr-i cihān P: -A, H, Ş.
“Mertlik ve eli açıklıkla misafiri yüceltmek gerekir. Ulu ve hizmete layıksa, kendisi senin ona verdiğin
değerin karşılığını verir.”
“Alçak birine denk geldiğinde, hiç kimse ona neden iyi davranmadın, ona niye sevgi göstermedin demez.”
“Cömertliğine bak, ne zaman ve hangi durum cömertlik yapmanı gerektiriyorsa, o vakit yap.”
veyāĥūd P: veyā A, H, Ş.
reǿs A, H, Ş: baş P.
Bu beyit Necâtî Bey’e aittir. (Bk. Tarlan, Necatî Beg Divanı, s. 323.)
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Neŝr: MaǾn neǾam diyüp döndi, rikābdārına emr eyledi. Eline bir cām-ı lebā-leb virdiler. Aġzına almadın eyitdi: “Ey emįr, bu esįrlerüñ cemįǾi teşnedür,
ben sįrāb u reyyān, bunlar teşne vü Ǿaŧşāñ ola mürüvvet degüldür. Cümlesi içse
baǾdehū ben ķuluñ içsem kemāl-i kerem-i sulŧāna ne noķśān geleydi?” MaǾn
emr eyledi, saķķālar saǾy eyleyüp cümlesini saķy eylediler. Kūdek, pādişāha
duǾā idüp eyitdi: “Ey emįr-i Ǿālem-gįr, cümlemüz feyż-i iĥsānuñdan behredār1 olup dilden żayfuñ olduk. Żayfı ķatl resm-i ehl-i keremden dūr ve ŧarįķ-ı
fütüvvetden mehcūrdur.” MaǾn’a bu maǾnā ħōş gelüp kūdeküñ yüzi śuyına
esįrleri bā-ser hem2 āzād eyledi ve bend-i belādan rehā ķıldı.
א اری
אن א دا

ĶıŧǾa:

ا رآ

א

3

אر
אل כ م א כא

Neŝr: Ve biri daħi riǾāyet-i ĥaķķ-ı sāǿildür. [Ş 159b] Suǿāl, gerek taśrįĥį olsun
gerek taǾrįżį, ĥırmān-ı sāǿil be-ĥükm-i 4﴾ َ ْ َ َ َ َ ﴿واَ َّ א ا َّ ٓ ِאئ
َ menhiyyün Ǿanh ve
ْ
münkerdür. [P 176a] Ekābir-i Ǿulemā dimişlerdür: “Kerįm bir nehr sāǿildür,
neher sāǿil nehr-i sāǿil itmek lāyıķ degüldür.” Ve ĥadįŝ-i şerįfde vārid olmışdur:
5
س
و
[ אئH 180a] [A 162b]
ر

Nažm:
6

ارد כ

אرا כ د و
א ا دو

Neŝr: Ve kelimāt-ı rūĥ-efzā-yı Ĥażret-i Rūĥu’llāh’da Ǿaleyhi’s-selām gelmişdür: “Herkes ki sāǿilini ħāǿib ü ħāsir gönderir, makżi’l-merām ķılmaz, bir hafta
melāǿike-i raĥmet ü bereket ħānesine nüzūl ü ilmām ķılmaz.”
Ĥikāyet: Sulŧān-ı Ǿālem Ĥażret-i İbrāhim bin Edhem zamān-ı salŧanatında buyurmışdur: “Sāǿil mānendi şefįķ u ħayr-ħˇāh u śadįķ olur mı?” İstidǾā ider ki
źuħr-ı uħrāñı ve zād-ı Ǿuķbāñı ĥāmį vü ĥāśıl ve dār-ı beķāya vü sarāy-ı āhirete

1
2
3
4
5
6

behredār A, H, Ş: behremend P.
bā-ser hem A, H, Ş: -P.
“Misafir ağırlamak âdâbında, misafiri yüceltmek gerekiyor. Misafirlik çeşmesinin kenarında cömertlik fidanları dikmek gerekiyor.”
“El açıp isteyeni de sakın azarlama.” Duhâ, 93/10.
“At üzerinde gelse bile sâilin hakkı vardır.” (Bk. Yardım, age., s. 78.)
“Dostum benim aç karnımı görüp bana bağışta bulundu. Kerem ve cömertlik sahibi olanlar, dilencileri
severler.”

Enîsü’l-Ârifîn

senüñçün nāķil olup bi-ĥükm-i 1﴾ ﴿ َ ْ َ ٓ َאء ِא ْ َ َ َ ِ َ َ ُ َ ْ اَ ْ َא ِ َ אbirini on, belki
ُ
ondan ziyāde ķılup yine saña teslįm eyleye.”
א
از א
دכ ا כ زא

Nažm:
2

İki Ǿālemde şād olam dir iseñ
Dil-i ġamgįn-i merdümi şād it
Her belādan dilerseñ āzādį
Bend-i ġamdan faķįri āzād it
Neŝr: Ve biri daħi ĥaķdur ħˇāst-ı şefįǾdür. ŞefįǾ-i meşǾūf ve müşfiķ-ı meşġūf
-ki riyāż-ı kelimātından revāyiħ-i mihr-i vefā fāyiĥ ve meŧāliǾ-i maķālātından
levāmiǾ-i śıdķ u śafā lāyiĥ ola- duǾā dehānın güşāde ķılup tażarruǾ u niyāz
[P 176b] ve [Ş 160a] elmās-ı zebānla güher-i iltimāsı süfte ķılmaġa [H 180b]
āġāz ide, Ǿādet-i3 ehl-i saǾādet oldur ki, şefįǾ-i müşeffaǾ olup eger cürm-i mücrim mānend-i cirm-i kūh-ı pür-şükūh olursa Ǿafv eyleye ve Ǿinān-ı intiķāmı
śavb-ı günāhından münǾaŧıf ķıla ki ħudāvendān-ı Ǿažamet ü ķudret ve śāĥibān-ı
cāh ü celāl ü ĥaşmet ħaŧāyā-yı zįr-destānı Ǿafv itmek nişān-ı ķadr4 u rifǾat ve
Ǿalāmet-i Ǿulüvv-i himmetdür. [A 163a] Nitekim erbāb-ı ĥikmet dimişlerdür:
“Zellāt ü muzillāt-ı aķdām-ı mücrimįnden güźār, važįfe-i merāĥim-i ehl-i iħtiyār ve Ǿavāŧıf-ı erbāb-ı iķtidārdur. Žāhiren žuhūr-ı reǿfet-i kerįmāne-i kerįmāna şefāǾat-i şefįǾ bir bahānedür.”
Ve biri daħi ĥaķķ-ı śoĥbet-ı yār-ı ķadįm-i ġam-güsār ve ħiźmet-i dįrįne-i
ħuddām-ı vefādārdur. Egerçi bu vesįle ġāyet endek ü ķalįldür; ammā nažar-ı
kirām-ı źevi’l-ikrāma ġāyet celį vü celįldür.
ŞiǾr:
5

6

1
2
3
4
5
6

را

را

د

ووא

ان

رده از

روی כ دان زر אن
אران
אد כ از

“Kim (Allah’ın huzuruna) iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır.” En‘âm, 6/160.
“Bundan daha iyi bir şekilde kâr elde etmek mümkün değildir; kâr etmeye bak ki hiç zararlı çıkmazsın.”
ǾĀdet-i A, P, Ş: Ādāt H.
ķadr A, P, Ş: ķudret H.
“Gönlünü sevgi ve vefa ile yoğurmuştur; eski dostluklar ve sohbetleri hafife alma.”
“Dostlarından yüz çevirme, dostlarının sohbetlerini daima hatırla.”
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Ĥikāyet: Bir rūz-ı pįrūz -ki sulŧān-ı çār-bāliş-i gerdūn serāperde-i buķalemūnį
ve tutuķ-ı engelyūnįden kendüyi žāhir itmişdi- ǾAbdullāh Ŧāhir bir dįvān-ı
sulŧānį tertįb idüp kāffe-i enāma icāzet-i Ǿāmme virilüp erbāb-ı āreb ü1 ĥācet
maǾraż-ı Ǿarża mürācaǾat ve ĥuśūl-i murād içün mürāvedet [P 177a] eylediler.
Nāgāh bir şaħś gelüp ǾAbdullāh’a duǾā itdi2 ve eyitdi: “Benüm Ǿizz-i ĥużūr-ı
fāǿiżü’l-ĥubūr-ı pādişāhda ĥaķķ-ı niǾmetüm vardur, [H 181a] [Ş 160b] ol
ĥaķķı riǾāyet ve dereke-i ħumūlden derece-i ķabūle vuśūle Ǿināyet recā iderin.”
אرا آ אن
اى ا אز

Beyt:
3

م را

ǾAbdullāh eyitdi: “Beyān eyle, ne tārįħde vāķiǾ olmışdur?” Şaħś eyitdi: “Filān
zamānda ki pādişāh-ı Ǿālem-penāh kevkebe-i devlet ve debdebe-i ĥaşmetle filān
reh-güźerden güźer itmişdi. İttifāķ ħāne-i bende ol maĥalde olup dāmen-i pādişāh ġubār-ālūd olmasun diyü [A 163b] çeşmümi saķķā vü reşāş ve müjgānumı cārū-keş ü ferrāş idüp bāb-ı ħānemi ābla śuladum ve sildüm, süpürdümdi.
NiǾmet ol ābdur ki pādişāhuñ yüzi śuyuna döküp śaçdumdı.”
آ
א

Nažm:
4

دارد
כ در

כ

ا

כ

Neŝr: ǾAbdullāh eyitdi: “NeǾam, sözi ĥaķdur ve üzerimde ĥaķķ-ı niǾmeti
muĥaķķaķdur.” Küllį himmetler idüp ĥüsn-i terbiyetler buyurdı.
Nažm:5
6

7

8

1
2
3
4
5
6
7
8

رכא כ ا ا ار
כ ار
از و
כ
כ
כ

ز אم אه
ز ا אن ا

א

ا אس
رت א א

א א

erbāb-ı āreb ü A, H, Ş: erbāb P.
itdi P: eyledi A, H, Ş.
“Senin dergâhına bizim hizmet hakkımız var; ey hoca, kölene acıyıp ona bir bak.”
“Sana hakkı geçmiş olan kişiyi, hiçbir durumda unutma.”
Nažm P, Ş: -A, H.
“İktidar sahibi olan büyük ve ulu insanlar, hepsi haktan anlayan (hakkı yerine getiren) ve düşmüş insanlara
destek çıkanlardandır.”
“Kendini büyük görerek büyüklük kadehinden içmek iyi değildir, bir zamanlar seninle eşlik edip sana
yardım edenleri unutmak iyi değildir.”
“Merhametin esası, hakları yerine getirmek ve minnettarlığa dayalıdır; yüzünü tanımadığın insanlara bile
nankörlük yapılmamalıdır.”

Enîsü’l-Ârifîn

Bāb-ı Sį vü Heştüm: Der-Śoĥbet-i Aħyār
אر

[P 177b]
א

א

א

1

م
با

اذا כ
אכ

اف אش
אورا
ف
אورا و אش

و

2

[H 181b]

ا

3

ا
او א ى ا
اذا אر
و

Neŝr: Muśāĥabet-i nįkān ve mücāleset-i dānāyān, kįmyā-yı saǾādet-i ebedį ve
rāh-nümā-yı devlet-i sermedįdür. [Ş 161a]
ان אغ را ان כ
כא از כאن כ

Nažm:
4

د

د

כ

5

אر

כ اכ אرا اכ
دل ر
ن א

Neŝr: Āyįn ü resm-i mülūk-i Fārs -ki fevāris-i meydān-ı şehriyārįdür- buydı
ki muśāĥabet-i ĥükemā vü Ǿulemādan cidden cüdā olmazlardı ki ء
ا
6
 א ا زכ אءVe anlaruñ reǿy ü meşveretinsiz bir kāra mübāşeret ķılmazlardı.
[A 164a]
Şiǿr:
ی

7

אل و ا
ء
א אرن

ا

כ

Neŝr: Bināǿen Ǿalā-źālik çehār hezār sāl taśarruf-ı memālik ķabża-i ķudretlerinde
pāyidār ve sikke-i şāhį anlaruñ nāmına đarb olınup Ǿālem ĥavza-i ĥükūmetlerinde ber-ķarār oldı. Ve Sulŧān Sencer-i Māżį, Ĥakįm Ħayyām’ı bi’ż-żarūrį rāżį
ķılup taħtına cülūs itdürmişdi ve ĥall ü Ǿaķd-i umūr-ı memleketi belki ķabż u
basŧ-ı meśāliĥ-i salŧanatı keff-i kifāyetine tefvįż ķılmışdı.
1
2
3
4
5
6
7

“Bir topluluğun içerisinde olduğun zaman onların iyileriyle (hayırlılarıyla) otur, zira sen (birlikte) oturduklarına mensupsun.”
“Şerefli insanlarla oturan şerefle yaşar, sarhoşlara komşuluk eden onursuzdur.”
“Kötü bir derinin öpüldüğünü görmüyor musun? O deri, Mushaf olduğunda kutsallaşır.”
“Gülen narlar bahçenin simasını gülen bir yüze dönüştürür; iyilerle oturup kalkmak, sohbet etmek ise seni
iyiler grubuna sokar.”
“Taş ister simsiyah işlevsiz bir taş olsun, isterse de mermer olsun; gönül sahibinin eline düştü mü mücevher
olur, değer kazanır.”
“Akıllılar, zeki insanlarla oturarak yükselir.”
“Bir kişinin ahlâkından önce arkadaşını sor, zira her arkadaş arkadaşına tâbidir.”
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Ve ħulefā-yı ǾAbbāsiyye ki ķuvvet-i kāmile vü ĥikmet-i bāliġa ile muttaśıf
olup śāĥib-i ĥaşmet ü şevket ve ĥükümleri [P 178a] ber-vefķ-ı ĥikmet iken
muśāĥabet-i Ǿulemā vü ĥükemādan bir ān ħālį olmazlardı.
Ĥakįm-i İlāhį Eflāŧūn dir: “Muśāĥib-i śāliĥ kişinüñ nefsinden rāciĥdür, zįrā
nefs hemvāre emmāre-i bi’s-sūǿdur; [H 182a] ammā aħ-ı śāliĥ delįl-i ħayr ve
vesįle-i menāciĥdür.”1
وכא
و ارام د

ĶıŧǾa:
او

و
2

א

כ
رو
ز

و

א

را

و ا כ אدا

Neŝr: BaǾż-ı Ǿulemā-yı ĥikmet-şiǾārdan menķūldür ki hem-nişįn-i nįk-girdār
meŝel-i Ǿaŧŧārdur ki ķarįni eger [Ş 161b] Ǿıŧrından źülle-bend olmazsa bārį rāyiĥasından behremend olur. Ve ķarįn-i bed-güher mānend-i kūre-i āhengerdür, egerçi3 żarar-ı āteşi olmazsa bārį dūdından telāşı muķarrerdür.
Nažm:
4

درכ ر از כ ره ا כ ان
כא و دودى د از כ ان
ی او
אر כ
د از ی او

5

6

[A 164b]

א
ا

از
ود

رو
א
א ا

Dimişlerdür işit pend-i güzįni
Eri arturmaz illā hem-nişįni
Neŝr: Kāffe-i enāma Ǿumūmen ve aśĥāb-ı devlete ħuśūśan lāzımdur ki bir
Ǿālim-i Rabbānį ve Ebū Ĥanįfe-i Ŝānį ĥallālü’l-müşkilāti’d-dįniyye ve keşşāfü’l-muǾđilāti’l-yaķįniyye cāmiǾü’l-fürūǾ ve’l-uśūl ve ĥāvi’l-maǾķūl ve’l-menķūl
1
2
3
4
5
6

Ĥakįm-i İlāhį Eflāŧūn dir: “Muśāĥib-i śāliĥ kişinüñ nefsinden rāciĥdür, zįrā nefs hemvāre emmāre-i bi’s-sūǿdur; ammā aħ-ı śāliĥ delįl-i ħayr ve vesįle-i menāciĥdür.” A, H, Ş: -P.
“O dost ki kâmil bir insan ve ince ruhludur, insanın ruhuna huzur, gönlüne de rahat verir; ama onun vasıflarından habersiz, cahil kişi için onun sohbeti ölümcül bir zehir gibidir.”
Egerçi P: Eger A, H, Ş.
“Demircilerin fırınından geçerken, her taraftan bir ateş ve duman çıkar.”
“Aktarın yanına git ki onun güzel kokularından kıyafet etkilenip güzel kokar.”
Bu beyit P’de yok. “Senin dostun senden daha üstün, daha iyi olmalı ki, akıl ve din konusunda sana bir
şeyler katabilsin.”

Enîsü’l-Ârifîn

şāriǾ-i meşāriǾü’ş-şerǾ ve’l-fetvā imāmü’l-hüdā Ǿallāmetü’l-verā ehli’l-veraǾ ve’ttaķvā mücāleset ü muśāĥabet ile ekŝer evķātda müşerref olalar ki ferāǿiż ü vācibāt ve sünen ü müsteĥabāt-ı śavm u śalāt ve ĥelāl ü ĥarām ve ĥudūd u aĥkāmı
Ǿalā-vechi’l-aĥkām beyān ü iǾlām eyleye. [P 178b] [H 182b]
Beyt:

א כ אى و ى در אن
در ز אن
م כ دد ا אس ع و

כ

1

Saķın olma kenār-ı şerǾden dūr
Kim olur ħōr o kim şerǾi görür ħōr
Ķoparıcaķ binā-yı şerǾden ŧaş
Ĥaźer eyle alurlar yirine baş2
Neŝr: Nitekim dimişlerdür: ار אن ا ع ا ار و وة
ازدا
د
3
 ا א כ و ة ا א כǾĀrif-i maǾārif-i ĥaķįķat ve sālik-i mesālik-i ŧarįķat-ı
[Ş 162a] ĥaķāǿiķ-intibāh u deķāǿiķ-destgāh4 ŧabįb-i emrāż-ı ķulūb u nüfūs ve
ber-güzįde-i Ĥażret-i Melik-i Ķuddūs şemǾ-i cemǾ-i müslimįn āfitāb-ı millet
ü dįn bir nāśiĥ-i emįn ve mürşid-i śāĥib-yaķįnden lābüddür ki Ǿibārāt-ı vāfį
vü işārāt-ı kāfį ile umūr-ı uħrevįyi yād ve ŧarįķ-ı Ĥaķķı irşād ide ve iştiġāl-i
aķvāl-i şenįǾa ve mübāşeret-i efǾāl-i ķabįĥadan ĥecr idüp iktisāb-ı menhiyyāt ve
irtikāb-ı muĥarremātdan zecr ide. [A 165a]
و

Beyt:
5

ا כ ر

א

ا

אره در د
א ج
ر

Neŝr: Ve nāśiĥa lāzımdur ki sebįl-i sedād-ı rıfķ u luŧfı sedd idüp şiddet-i teşeddüd ü Ǿunfı gerdenine6 şedd itmeye, yaǾni encümende naśįĥat muķteżā-yı fażįĥat
idügin bilüp andan iĥtirāz ide ki 7
ا ء
 اİmām ŞāfiǾį raĥmetu’llāhi
8
teǾālā buyurur: و א
و
وزا و
و ا אه ا
1
2
3
4
5
6
7
8

“Din ile ilgili din adamlarından yorumlar gelmezse, dinin temeli ve milletin durumu ânında yok olabilir.”
Bu iki beyit Güvâhî’ye aittir. (Bk. Hengirmen, age., s. 94.)
“Dinden elini eteğini çekme; zira ki din, her şeyin temeli, erdemli insanların hayat kılavuzu ve ibadet
edenlerin hayat direğidir.”
ĥaķāǿiķ-i intibāh ve deķāǿiķ-i destgāh A, H, Ş: -P.
“Bu dünyadaki tehlikeleri atlatmanın tek çaresi, bilge birinden fikir almaktır; yoksa Ye’cüc’ün önüne geçmek sadece İskender’e mahsustur.”
gerdenine A, P, Ş: gerdūna H.
“Kalabalık arasında öğüt vermek, azarlamak, (rezil etmektir).” (Bk. Ceyhan, Türk Edebiyatı’nda Hz. Ali
Vecizeleri, s. 475.)
“Kim arkadaşına gizli yerde nasihat ederse, ona tam nasihat etmiş ve güzel davranmıştır; açıkta nasihat eden
ise arkadaşının aybını ortaya çıkarmış ve kötü bir iş yapmış olur.”
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[H 183a] Ve cāy-ı ħalvet ve fırśat gözede ki pendi dil-peźįr ve naśįĥati cāy-gįr
ola. [P 179a]
כ زروی ق כ
כ ش כ آ در د

Nažm:

1

دل
א
אن دارد
2
روان ا ر دل و אن אی כ د
Neŝr: Beyne’l-Etrāk meŝeldür: “Sözüñ cānı vardur, ŧutmayanuñ ziyānı vardur.”3
Beyt:
4

اوان دارد
אن دارد

אن כ
כ

د

כ

ا
دم

Neŝr: Ve Eflāŧūn-fıŧnat Arisŧo-fıŧrat Ebū ǾAlį-ĥikmet Ebū’l-ǾAlā-ķudret Cālinus-ı zamān feylesof-ı devrān Boķraŧ-ı dehr Soķraŧ-ı Ǿaśr [Ş 162b] bir ĥakįm-i
fāǿiķ ve ŧabįb-i ĥāźıķdan lābüddür ki esbāb u Ǿalāmāta Ǿālim olup ķānūn-ı şifāyıla Ǿāmil ola ve kütüb-i ĥükemāyı źaħįre-i ħāŧır idüp külliyātı ĥāvį ve ķāǾide-i
ĥıfž-ı śıĥĥati merǾi ŧutup ĥįn-i iĥtiyāc Ǿilācla mizācı ĥāmį ola ve defǾ-i emrāż ve
izāle-i aǾrāżda ifāża-i enfās-ı ǾĮsevį ve yed-i beyżā-yı Mūsevį göstere.
אزه כ دد אن אر ازد
ر از
روح را را

Nažm:
5

6

[A 165b]
אب

او אی אران
ران
כ
ه اش را
ا
אب

7

ا

اودر
د
دل او א

[H 183b] Neŝr: Ve bir müneccim-i cāsūsu’l-eflāk serįǾü’l-idrāk kāşifü’ż-żamāǿir
vāķıfu’s-serāǿirden daħi lābüddür ki aĥkām-ı menāzil-i ķamerde daķįķa ve
1
2
3
4
5
6
7

“Öğüt dürüstlük ve iyi niyetle verilirse, her duyan onu kabul edip uygular.”
“Gönül sahibinin sözlerinde ruh olduğu için, her gönle akıp her ruhta kendi yerini bulabilir.”
vardur A, H, Ş: -P.
“Bu dünyanın -ki eski bir ibadetgâha benziyor- bir sürü ölüsü olmuştur, Îsâ’nın nefesi lazım ki bu ölülere
can versin.”
“Hastanın canı onun nefesinden tazelenir, ruhu adımlarından rahat bulur.”
Bu beyit P’de yok. “Onun ışığı hastalara şifadır, gülümsemesi, gönlünde bin bir derdi olana rahat verir.”
Bu beyit P’de yok. “Eli birçok güzel şeye sebep olmaktadır, gönlü ise bütün sebeplerin sebebi Allah’la birliktedir.”

Enîsü’l-Ârifîn

evżāǾ-ı burūc-ı iŝnā-yı Ǿaşerde raķįķa fevt itmeyüp ecrām-ı eŝįriyyenüñ āŝār-ı
hübūŧ u śuǾūd ve ĥayretin bilmemiş ve nuĥūs u suǾūduñ inžār u ricǾatin delāǿil-i
Ǿaķliyye ile mesāǿil-i hendesį gibi müberhen ķılmış. Ve aĥvāl-i ŧavāliǾ ve iħtilāf-ı meŧāliǾi ve reǿs ü źenebüñ teķāŧuǾını ve mınŧaķa ve muǾaddilüñ terāfuǾını
[P 179b] mertebe-i bedāhete iletmiş ve seyr-i noķŧa ile żamįr-i dehre ŧarįķ
bulmış ve ķanāŧįr-i muķanŧarātla semt-i ķıbleye vāśıl olmış1 ve śaĥāǿif-i zįci
düstūru’l-Ǿamel ve rumūz-ı aĥkām-ı taķvįmi ĥall ķılmış ve usŧurlābla aĥvāl-i
rubǾ-ı meskūnı2 bilmiş ve añlamış ola.
ز
و
زود כ

Beyt:
3

א
4

א

دوا כ ه
א
آ אن כ

א

[Ş 163a]
و כאر
5

در م و رزم כ
אرات و אن درכאر

ا

Neŝr: Tā ŧavāliǾ-i meŧāliǾ-i felekiyye vü yevmiyyeye her gün muŧŧaliǾ vü ħaberdār olup ve naķl ü ĥareket ve sāǿir umūr-ı muǾažžamada sāǾat-i saǾdı iħtiyār ide.
Ĥażret-i maħdūmį-i girāmį, yaǾni Mevlānā Cāmį bir śāĥib-i saǾādet ĥaķķında
dimişlerdür ve ħūb buyurmışlardur:6
Beyt:
7

از اى او
א

ا אر א
را אد א د از

א
א

כ

Neŝr: Ve efśaĥu’l-enām ve emlaĥü’l-kelām [H 184a] Ĥassānu’z-zamān Saĥbānu’l-beyān bir şāǾir-i şįrįn-źebān-ı [A 166a] zįbā-beyāndan8 lābüddür ki maŧlaǾ-ı ķaśįde-i leŧāǿif ve fihrist-i cerįde-i žarāǿif ġavvāś-ı deryā-yı maǾānį ve hümāyı hevā-yı süħandānį olup meydān-ı süħan-güźārįde gūy-ı feśāĥati çevgān-ı
1
2
3
4
5
6
7
8

ve ķanāŧįr-i muķanŧarātla semt-i ķıbleye vāśıl olmış A, P, Ş: -H.
rubǾ-ı meskūnı P, H, Ş: ālemi A.
“Güneş gezegeninin menzilleri ve gökyüzünün astronomik çizelgeleri, onun kalemiyle yazılıp çizilip tasvir
edilmektedir.”
“Böylesi bir ilme cümle âlem muhtaçtır; özellikle orduya sahip olanlar daha da çok ihtiyaç duyacaklardır.”
“Ziyafet ve savaşta hem ölüm var hem kazanç; bu zamanın işleyişidir ki bazı şeyleri belirler.”
ĥaķķında dimişlerdür ve ħūb buyurmışlardur A, P, Ş: -H.
“Onun için uğurlu saati kovalamasına gerek yoktur; zira ki onun varlığı tüm zamanları saadetli saatlere
çevirir.”
şįrįn-źebān-ı zįbā-beyāndan A, P, Ş: şįrįn-źebāndan H.
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ĥaśāfetle urup götüre ve süħanverān-ı zamāndan1 ķaśabu’s-sebaķ-ı2 belāġati
cidd ü cidāl ile keşān keşān alup ele götüre. [P 180a]
Beyt:
3

Meŝnevį:

را رواج از او
شرכو
راز

א

روز אزار
כ ار

Bülbülidür Ǿarş-ı Mecįd’üñ bular
Mažharıdur luŧf-ı Ĥamįd’üñ bular
Zümre-i pįşįn-i śaff-ı kibriyā
Geldi muķaddem çü śaff-ı enbiyā
Anlaruñ ardınca śufūf-ı pesįn
Pes şuǾarā zümresi geldi hemįn
Bu ikinüñ maŧlabı bir dōstdur
Birisi maġz u birisi pōstdur
Eyleyüben Ǿālem-i fikre nažar
Herbirisi ķoya çü zānūya ser
Fikri ile fetĥ ide kişverleri
Ħurd u şikest eyleye leşkerleri
LaǾl ü güher gerçi ki kāndan çıķar
Dürr-i süĥan güher-i cāndan çıķar4

[Ş 163b]
Ŧālibi laǾl ü güherüñ kān ķazar
Ehl-i süħan tįşe ile cān ķazar
Kūh-ı dile tįşe śalar fikr ile
Beyża-i eflāki deler fikr ile
Ehl-i ħıred bu sözi söyler müdām
Ke’ş şuǾarā-yı ümerā’ül-kelām

1
2
3
4

[H 184b]

meydān-ı süħan-güźārįde gūy-ı feśāĥati çevgān-ı ĥaśāfetle urup götüre ve süħanverān-ı zamāndan A, P, Ş:
meydān-ı süħanverān-ı zamāndan H.
ķaśabu’s-sebaķ-ı P, H, Ş: ķaśabu’z-zamān-ı A.
“Onun nazmından güzel söz pazarı değer görür, beğeni kazanır; güzel söz bahçesi ise onun şiirinden renk
ve koku almıştır.”
Bu beyit A’da yok.

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: Tā eşǾār-ı ābdār ile nām-ı memdūĥı śaĥįfe-i rūzgārda yādgār ķoya ve
cevāhir-śıfāt-ı melekiyyü’s-simātını rişte-i nažma çeküp ser-i bāzār-ı iştihārda
cilveye getüre.
Nažm:
1

א دا
א ا ا
כ ازا אن א د אم

אن כ כ אزه ازو
2
אن او درا אم

[A 166b]

אم

ŞiǾr-i şāǾirdür viren Cemşįd ü Dārā’dan ħaber
Şāh Üveysi şöhre-i āfāķ Selmān eyledi3
[P 180b]
Neŝr: Ve bir nedįm-i tāze-rū vü beźle-gūdan lābüddür ki verd-i ruħsār ile bāġ-ı
Ǿişret şādān olup ŧarāvet bula ve nikāt-ı rengįn ü gūn-ā-gūn ile maĥāfil ārāste
ola ve şįrįn ü laŧįf laŧįfelerinden ĥużżār-ı meclise simāŧ-ı inbisāŧ āmāde vü bisāŧ-ı
neşāŧ güşāde ola.
Beyt:
4

را ت از ا او
از א او
روح را

Neŝr: Ve bihterįn-i celįs ü şįrįnterįn-i enįs kütüb-i ekābir ve resāǿil-i nefįsdür
ki bį-mersūm važįfe-i muśāĥabet ve bį-nāz u girişme mücāleset ü muħālaŧat5
eyler.
א כא
دا א כ א

Nažm:
6

وا

7

ا
8

1
2
3
4
5
6
7
8

ا

א

ا
אا
رو
א

כ

وغ

ا

ا ا א
א א ه
כ א وز

“Şairleri yüceltmek gerek, zira ki onların çalışmaları neticesinde adlar kalıcılık bulurlar.”
“Selman’ın şiirine bak ki, Sultan Üveys’in adını her dönemde taze tutmuştur.”
Bu beyit A, H ve Ş’de yok.
“İnsanların yaratılışı onun zarafetinden güzellik bulmuştur, insanların ruhu onun lutuflarından tazelik ve
neşe bulmuştur.”
muħālaŧat P: -A, H, Ş.
“Yalnızlığın en iyi dostu kitaptır, bilgelik sabahının aydınlığı kitaptandır.”
“Dünyada sevinecek hiçbir şey kalmadı; ancak şiir ve eğlence ile dolu defterler kaldı.”
“Karanlık bir gecede aydınlık veren bir ışık nasıl iyi geliyorsa, bir kitap olsa ihtiyacını cümle âlemden koparıp hayatını aydınlatır.”
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1

ا אر
وا

אش אد

ا

Neŝr: Ve meydān-ı Ǿışķuñ ser-bāzı Ħˇāce Ĥāfıž-ı Şįrāzį dimişdür: [H 185a]
[Ş 164a]
ا

Nažm:2
3

از
لا

א

כ
در ز א ر
אب و
ا

Neŝr: Ve baǾż-ı efāżıl-i feżāǿil-iktisāb dimişdür:
MıśrāǾ:

ا אن כ אب

و

4

Neŝr: Geh ne żamįr-i ħˇānendeye melāl ve ne ħāŧır-ı şinevendeye kelāl virür.
اه
از כ אب
د כ و כאه

Beyt:

5

دل
6

[P 181a] [A 167a]

א

ا ای אن و را
ازان א
د اه

7

כ د
א

م
و

כ
ا
ا
כ

Neŝr: Ekābir-i ĥükemā bunda ittifāķ itmişlerdür ki, ħalķ-ı Ǿālem8 Ǿaķla muĥtācdur ve dimişlerdür: 9 ا ا
ةا
ا א
 اǾAķl daħi10 tecrübeye muĥtācdur, zįrā tecrübe āyįne-i Ǿaķldur, anda müşāhede-i śūret śalāĥ u fesād-ı Ǿālem-i
kevn ü fesād eyler. Ve gördiler tecrübe müddet-i medįd ve saǾy-i vāfir ve Ǿömr-i
ŧavįl ve ferāġat-ı ħāŧır ister, müddet-i beķā-yı Ǿömr-i müsteǾār bu maǾnānuñ
idrākine vefā itmez ve bį-mürūr-ı şuhūr ve kürūr-ı duhūr tecārib-i küllį ele
gelmez; nā-çār bir çāre tedārik itdiler ve şefķat-i mihribānį yüzinden bir tedbįr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

“O en hayırlı dost ve arkadaştır.”
Nažm Ş: Beyt A: -P, H.
“Bu zamanda en vefalı arkadaş, halis şarap sürahisiyle gazel cöngünden ibarettir.” Bu beyit Hâfız-ı Şirâzî’ye
aittir. (Bk. Gölpınarlı, Hafız Divanı, s. 43.)
“Zaman içinde en iyi sohbet arkadaşı kitaptır.”
“Kitaptan daha iyi bir dost kim olabilir ki, her durumda seninle dostluk eder.”
“Bedenini tazeleyip neşeli tutan, ruhunu rahat ettiren; senin canının istediği şey ondan hasıl olur.”
“Böylesi nazik bir dost, bir sohbet arkadaşı kim gördü ki, hiçbir zaman seni incitmez, kendi de incinmez.”
ħalķ-ı Ǿālem P: ħalķ A, H, Ş.
ve dimişlerdür: ا ا
ةا
ا א
 اA, H, Ş: -P. “İyi ahlâk doğru aklın meyvesidir.”
daħi P: -A, H, Ş.

Enîsü’l-Ârifîn

ķıldılar1 ki bu noķśāna cebr ve bu2 māfāta mükāfāt ola. Pes aħbār-ı mülūk ü
selāŧįn ve aĥvāl-i ümerā vü vüzerā ve kelimāt-ı ĥükemā vü Ǿulemāyı kütübe ŝebt
itdiler ve ķaśaś u tevārįħ-i güźeştegānı cihet-i ĥıśaś ve ĥužūž-ı āyendegān içün
ķayd-ı taǾlįķa çekdiler. [H 185b]
ز ر

Beyt:

3

כ

زا

ا כ اوراق כ دون כ
א אن ا
כ אر

Neŝr: Tā aśĥāb-ı devlet ve erbāb-ı miknet anı düstūru’l-Ǿamel ķılalar4 ve her
biri istiǾdādı ķadarı [Ş 164b] ve himmeti miķdārı ol ĥikāyātuñ müŧālaǾasından
ve ol rivāyātuñ mülāĥažasından ķıśśadan ĥiśśe alup5 müstefįd ü müstefįź olalar.
ن

6

دوכ ن
אر ازان

אن כ
در و

אم כ ا
7
ن

ان כ
ن

ن

אر
در
در ور
אت

Tā 8ه
و
 اĥadįŝ-i şerįfün9 mażmūnıyla ġayrlaruñ tecrübesinden
fāǿide-gįr olup illerüñ mevǾiżasından pend-peźįr olalar. [P 181b]
Nažm:

אن

כא אت و ا ال א
روا אت و ا אر כאر اכ אن

10

[A 167b]

د
11

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

دل و د ه را رو א
و دا א د

כ ا
ا
در

وران
א אس

ve şefķat-i mihribānį yüzinden bir tedbįr ķıldılar A, P, Ş: -H.
bu P: -A, H, Ş.
Bu beyit A ve P’de yok. “Bu felekleri içine sığdıran eski yapraklar (kitaplar) yıldızlardan daha güzel, daha
üstündür. Yıldızlar gibi ordulara sahip olan padişahların tarihidir.”
ķılalar A, P, Ş: ķıldılar H.
ķıśśadan ĥiśśe alup P, H, Ş: -A.
“Cihan tarihi ki küçükler ve büyüklerin hikâyelerini içerir, ne padişahların ne kahramanların hikâyesini
anlatmıştır.”
“Her varağında sıradan olaylar arama (okuma) ki, nesiller boyu filan oğlu filan oğlu filanın hikâyelerini
içerir.”
“Mutlu başkasından ibret alan kimsedir.” (Bk. Yardım, age., s. 45.)
ĥadįŝ-i şerįfüñ A, H, Ş: ĥadįŝinüñ P.
“Padişahların hal ve hikâyeleri, bilgelerin haber ve rivayetleri...”
“İnsanoğlunun gözünü gönlünü aydınlatır, onu ilim ve bilgelikle aşina eder (tanıştırır).”
“Dönemler boyu tecrübe etmişler, elmas ile inciyi delmişler.”
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ل ا אن رو
1
אن

אن כ
אی

در روزכאر
כ כ
2
ه آرد אر
3

در

אن א ان א א
א
د אدم ازان

ر

Bāb-ı Sį vü Nühüm: Der-DefǾ-i Eşrār
[H 186a] Nitekim śoĥbet-i aħyār u ebrāra neyl ü meyl vācibdür, mücāleset-i
eşrār u füccārdan ĥaźer ve nemmām u źemmām ve ġammāz u fitne-sāzdan
iĥtirāz lāzımdur.
MıśrāǾ:

4

ار

ای دل א ان

Nažm:
5

م

ا ام

ا

دز

כ א
دور אش از
כ ا כ

Neŝr: Zįrā śoĥbet-i bi’l-ħāśśaya müǿeŝŝirdür. Nitekim Şeyħ SaǾdi esǾadehu’llāhu teǾālā fį-dāri’l-ħuld kitāb-ı Gülistān’ında6 gilüñ gülden teǿeŝŝürinden ĥikāyeten buyurur:7
Beyt:
8

ا כد
אن אכ כ

כ אل
[ وכŞ 165a]

Neŝr: Ve nitekim mücāleset-i nįk-endįşāndan fevāǿid-i küllį ĥāśıldur,9 muśāĥabet-i bed-kįşāndan netāǿic-i nā-şāyeste žāhirdür.
Beyt:
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

כ א אن כ אن כ
א אن כ ان אش ن

[ زP 182a]

“Dolayısıyla onların sözlerine göre hareket etsek daha iyidir; bizden önceki insanların sözlerini duysak,
dinlesek onlara kulak versek daha iyidir.”
“Zamanında ektikleri ağaçlar, şimdi yavaş yavaş güzel ve sulu meyveler vermeye başlamıştır.”
“Gelin de o bağlara, bahçelere gidelim, sürekli o meyvelerden yiyelim.”
Bu mısra A’da yok. “Ey gönül, adının iyi bir şekilde hatırlanmasını istersen, kötülerle oturup kalkma.”
“Endamsız bir dost, bir arkadaştan uzak dur; zira ki elif, lam harfiyle oturup kalkarsa kendi doğruluğunu
kaybedip lam gibi eğri olur.”
kitāb-ı Gülistān’ında P: -A, H, Ş.
buyurur P: der A, H, Ş.
“Sohbet ettiğim, zaman geçirdiğim dostun özellikleri beni olumlu anlamda etkiledi, yoksa benim ham
maddem hâlâ topraktır.”
ĥāśıldur A, P, Ş: ĥāśıl olur H.
“Adları iyi anılanların saflarına katılıp onlarla birlikte yay çek, adı kötü anılanlardan da ok gibi uzak dur.”

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: Ve nitekim śoĥbet-i nįkān, sebeb-i mezįd-i devlet ü meserretdür; muħālaŧat-ı bedān, mūcib-i melāl ü nedāmetdür. Zįrā şerźime-i şirźime-i eşrāra lāzımdur:
Beyt:
1

[A 168a]

כ אری
د אری
כאم

2

א دو אن
כ
از
כ כ

כ

א
כ

Ve şol ŧāǿife ki śıfātı nā-sütūde ve sįreti nā-pesendįdedür, andan ictināb ideler ki her āyįne anlaruñ maķālāt ü mülāķātı erbāb-ı devlete ve aśĥāb-ı saǾādete
ziyān eyler. [H 186b]
ای אن
ای אن از אر א
3
ای אن
כ

Nažm:

4

ا

אدت

ا

כ אی

א ز

ز

Neŝr: Edānįye dünüvvden ĥaźer eyle; ŧıbāǾ-ı leǿįmesi vü aħlāķ-ı źemįmesiyle
müteħalliķ olmayasın.
MıśrāǾ:

5

د

א

د כ ان

כ

Neŝr: Eflāŧūn-ı ĥakįm dimişdür: “Şerįrle muśāĥabet itme ki ŧabįǾat sāriķdur;
şerri seriķa ider; hįç ħaberüñ yoġ iken seni bed-ħū eyler.” Nitekim dimişlerdür: 6
ق ا
אء אن ا
א ا
א

Beyt:
7

1
2
3
4
5
6
7

כ כ
ا א

א ان כ

“Devlet sahibi olanlarla oturup kalk, onlarla zaman geçir ki; bir diken, gülün yanında kala kala bahar havasını alır.”
“İnsanlar tarafından kabul görmeyen, toplum tarafından hoş karşılanmayan kişilerle oturup kalkma ki,
sirke içerek kimsenin ağzı tatlanmaz.”
“Ah, kötü arkadaştan ah! Ey ay yüzlüler, iyi dost arayın, iyi dost bulmaya çalışın.”
“Sana saadetin en büyük sırrını vereceğim: Kötü dosttan ayrı ve uzak kal, bu kadar.”
“Yanmış bir kazandan siyahlık ve karanlıktan başka bir şey hasıl olmaz.”
Nitekim dimişlerdür:
ا
ق
אء אن ا
א ا
A, H, Ş: -P. “Ahmaklarla sohbet etme, zira
insanın tabiatı insandan huy çalar (etkilenir).”
“Kötülerle oturma ki, sen de kötü olursun; insanın nefsi çabuk etkilenebilir.”
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Ĥikmet-āmįz pendümi gūş it
Olma bed-ħūlar ile hem-zānū1
Ki ŧabįǾat alur ŧabįǾatdan
Nįk ü bed her ne görse ey ħōş-ħū2
Neŝr: Ŧāǿife-i mezbūreden biri [Ş 165b] daħi süħan-çįn ü nemmāmdur ki
aħbār-ı kāźibe ile miyān-ı ħalķda ġubār-ı fitneyi iŝāre ider ve aĥibbāyı biri birine Ǿadū vü düşmen3 eyler, yine bu eksiklik ile śūret-i tamāmda görinmek
ٍ ۪ ٍ
ister. Ĥażret-i Rabb-i Raĥįm buyurur: 4﴾﴿و ْ ٌ ِ ُכ ّ ِ ُ َ َ ٍة ُ َ َ ٍة
َ ve َ ِ ﴿ َ َّ אزٍ َ َّ אء
5 ٍ ۪ ٍ
﴾ َ َ َّא ٍع ِ ْ َ ِ ُ ْ َ اĤadįŝ-i şerįfde vārid olmışdur: 6 ا
 ا אمve Tevْ
rįt’de bi-ŧarįķi’t-tevriye meźkūrdur: Ĥażret-i Ĥaķ subĥānehū ve teǾālā Mūsā
Peyġamber’e Ǿaleyhi’s-selām7 [A 168b] ħiŧāb-ı müsteŧābla [P 182b] buyurmışdur: [H 187a] “Yā Mūsā, rūz-ı ķıyāmetde merd-i süħan-çįnį görürsen cebheر
 ”اVe egerçi nemmāmuñ nįmi nemmdür, lākin
sinde yazılmış ki: 8 ا
nemm yemm-i raĥmetden nevmįd ü meǿyūsdur. Ve kelimāt-ı ĥikmet-nikāt-ı
ĥükemāda gelmişdür: 9כ
ا כ
כو
ا כ
Ve meźkūruñ
cevāhir-i maǾānįsini rişte-i vezne nažm itmişler.
د
د

Nažm:
10

آورد و
دכ ان ا

دכ ان

כ
כ אن

Neŝr: Ve Ĥażret-i Ĥaķ celle ve Ǿalā süħan-çįni Ķurǿān-ı saǾādet-ķarįnde fāsıķ
ِ Ve erbāb-ı ĥikmet dimişlerdür:
lafžı ile źikr itmişdür: 11﴾﴿ا ْن َ ٓ َאء ُכ َ א ِ ٌ ِ َ ٍא
َ
ْ
Süħan-çįn ki bir süħan naķl ide, ol maĥalde altı nesne lāzımdur: Evvel ol ki,
süħanda śubĥ-ı śādıķ gibi çın iǾtiķādın itmeye ki Ĥażret-i Ĥaķ celle ve Ǿalā aña
fāsıķ buyurmışdur. Kelām-ı fāsıķ śādıķ olmaz. İkinci nemįmeden menǾ itmek
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

Bu beyit P’de yok.
Bu beyit P’de yok.
vü düşmen A, H, Ş: -P.
“Veyl o insanları çekiştirip kaş göz işaretleriyle alay edenlerin bütününe.” Hümeze, 104/1.
“(Resûlüm) Alabildiğine yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan lâf götürüp getiren,
iyiliği hep engelleyen, mütecâviz, günaha dadanmış... ” Kalem, 68/11-12.
Ĥażret-i Rabb-i Raĥįm buyurur: ة ة
 و כve ا
אع
 אز אءA, H, Ş: -P.
“Kovucu (ara bozan) cennete giremez.” (Müslim, “İman”, 168.)
Mūsā peyġambere Ǿaleyhi’s-selām P: Mūsā’ya A, H, Ş.
“Allahın rahmetinden ümit kesti.”
“Senin yanında (başkalarını) çekiştiren, başkalarının yanında seni çekiştirir; sana söz taşıyan senin aleyhine
de söz taşır.”
“Her kim ki başkalarının ayıp ve kusurlarını senin yanına getirip anlatır, şüphe etme ki senin de eksikliklerini başkalarına götürüp anlatır.”
“Eğer bir fâsık size bir haber getirirse... ” Hucurât, 49/6.

Enîsü’l-Ârifîn

gerek ki münkerdür ve nehy-i münker vācibdür ve Ǿāķıl olana nemįmeden
temįmeyile istiǾāźe lāzımdur.1 Üçünci [Ş 166a] anı Ǿadū ittiħāź itmek gerek ve
aħbār-ı şerįfede vārid olmışdur: Ĥużūr-ı Ĥażret-i Ĥaķ’da aǾdā-yı Ǿadū anlardur
ki nemįmeyile aĥbāb mābeynini ifsād idüp źātü’l-beyn ŧarĥını bıraġa.
نآ
مכ

Nažm:
2

3

כ

ش دכ אره دل
و
ار

אن دو כ
כ ا و آن
[ وی ا ر אنH 187b]

Dördünci, birāder-i Müselmāna sūǿ-i žann itmeye ki bi-mübteġā-yı feĥvāِ [P 183a] gāh olur ki žann, vizr ü vebāle müǿeddį olur. Ve
yı ﴾ ْ ﴿ا َّن َ ْ َ ا َّ ِّ ِا
ٌ
ĥükemā dimişlerdür: 5و اכ ا ن ن
4

Beşinci, tecessüs itmeye ki tecessüs menhiyyün Ǿanhdur. Nitekim dimişlerdür:6 7ا ب
 ا ان ا ا אن اAltıncı, süħan-ı süħan-çįne gūş ŧutup ıśġā
itmeye. [A 169a]
Nažm:

د אی
8
אی

ه دכ
و
9

10

را
כ در כ دم כ

כא
כ א
دوز אن و دورو כאه

אه כ رو
כא
ن
ن

כد

Neŝr: Ve mezraǾa-i dehrde ħırmen-i ĥikmet ħūşe-çįnlerinden biri dimişdür:
Beyt:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

را ا כ د در אن
א او

כ

ve Ǿāķıl olana nemįmeden temįmeyile istiǾāźe lāzımdur P, H, Ş: -A.
“İki kişi arasında ateş kıvamında bir savaş yaşanırken, sözü birinden alıp başka tarafa yetiştiren bu ateşe
odun atandır.”
“İki taraf illa ki barışıp problemlerini çözerler; fakat bu iki taraf arasında söz yetiştiren kişi, eninde sonunda
utanıp ezilecektir.”
“Çünkü zannın bir kısmı günahtır.” Hucurât, 49/12.
Der-kenār:  ن: Meynüñ cemǾidür, kiźb maǾnāsına P. “Zanların çoğu yalandır.”
 و اכ ا ن نbeşinci taĥassüs etmeye ki tecessüs menhiyyün Ǿanhdur, Nitekim dimişlerdür P, H, Ş: -A.
“Bu zamanın kardeşleri ayıpların, kusurların casuslarıdır.” (Bk. Ceyhan, Türk Edebiyatı’nda Hz. Ali Vecizeleri, s. 481.)
“Laf yetiştiren kişiye yanında yer verme; çünkü bir anda yüz fitne ve olaya sebep olabilir.”
“Her kim ki kâğıt ve kalem gibidir, söz söylerken iki farklı dil kullanır ve ikiyüzlüdür.”
“Kâğıt gibi yüzünü karart, kalem gibi boynunu kılıçla kes. ”
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آن כ
1

نכ
د

אآ

و כ
כ اواز

Neŝr: Ve biri daħi ġammāz u fitne-sāzdur. SaǾādet ol kimsenüñ ki, cihānda2 ne
dįdārların göre ve ne güftārların işide. Zįrā3 ki ġammāz bir zāġ-ı bed-dehāndur
ki her zamān ser-nigūn ve perįşān olmadan ħālį degüldür.
כ

Nažm:
4

כ

م ز אز
[ כ ن א وŞ 166b]

Neŝr: Ve āŝārda gelmişdür ki: Ġammāz ĥarām-zādedür, ĥelāl-zāde degüldür.
[H 188a]
Nažm:

Eger olsa melik daħi ġammāz
İdemez evc-i raĥmete pervāz
Oldı ġammāz zāġ-ı vādį-i nār
Oldı ġammāz düşmen-i Cebbār

Neŝr: Āŝārda vārid olmışdur: Eyyām-ı benį İsrāǿil’de āŝār-ı ķaĥŧ u ĥuşk [P 183b]
sāli žāhir olup ebvāb-ı āsumān zemįne beste ve feryād-ı ehl-i zemįn āsumāna
peyveste olmışdı. Ĥażret-i Mūsā Ǿaleyhi ve Ǿalā nebiyyine’ś-śalāti ve’s-selām eşrāf-ı benį İsrāǿille istisķāya çıķup ħulūś-ı niyyet ve śafā-yı ŧaviyyetle,
MıśrāǾ:

5

אن

آ

د א

د

ز

روی אز

Neŝr: müddet-i medįde niyāz ü nālişden śoñra āŝār-ı icābet žāhir olmayup
Ĥażret-i Mūsā Cenāb-ı Rabbü’l-Ǿİzzete: [A 169b] “İlāhį, bu ne ĥikmetdür?”
didükde, ħiŧāb-ı müsteŧāb geldi ki: “Miyān-ı ķavmde ġammāz vardur; ol ġammāzuñ şeǿāmeti tįr-i duǾāyı hedef-i icābete vuśūle ĥāǿil ü māniǾdür.” Ĥażret-i
Mūsā eyitdi: “Yā Rabb, buyur ol ġammāz kimdür, tevbe virelüm?” Nidā geldi
ki: “Ben ġammāzı düşmen ittiħāź iderken, ġammāzlıķ mı ideyin? Ķavmüñe
di, ġamzdan tevbe eylesünler, ol daħi aralarında bile tevbe itmek lāzım gelür.”
Fi’l-vāķiǾ eyle oldı, ol daħi bile tevbe eyledi. Ĥażret-i Ĥaķ celle ve Ǿalā baĥr-i
raĥmet-i bį-kerānından bārān-ı firāvān iĥsān eyledi.
1

2
3
4
5

“Laf yetiştiren, bir lafı birinden alıp diğerine götüreni tedavi edebilirim, belki susup bir söz söylemem ki o
da sözü alıp götürmesin. Ancak bundan korkuyorum ki ben bu iş için tedbir alırken, o kendisinden laflar
yaratır.”
cihānda P: -A, H, Ş.
Zįrā P: -A, H, Ş.
“Bu dünyada laf yetiştiren kişiden daha perişanını ve ondan daha mutsuzunu görmedim.”
“İhtiyaç günü yüz yere, dua eli gökyüzüne doğru... ”

Enîsü’l-Ârifîn

Selāŧįn-i rūzgār ve esāŧįn-i nāmdār yanında1 muŧlaķā süħan-ı Ǿġammāzla Ǿamel
eylemek ve zümre-i ġammāzı [H 188b] dōst bilmek cidden2 cāǿiz degüldür.
Beyt:
3

آ ز אن دراز
واز
اواز

و
כ

אز כ
د

[Ş 167a]

Neŝr: Kütüb-i ķaśaśda manśūśdur: Bir pādişāh birini terbiye eyledi ve didi:
“Eger dilerseñ ki rūz-be-rūz ŧāliǾüñ pįrūz olup sāǾat-be-sāǾat [P 184a] saǾādetüñ efzūn ola ve pāye-i rifǾatüñ farķ-ı ferķadāna ķadem ķoyup benüm ķatumda sāǿir mülāzimān-ı dergāhumdan muķarrebter olasın, üç işi işleme: Evvelā,
dürūġ söyleme ki çerāġ-ı dürūġ bį-fürūġdur ve dürūġ-gūy nažar-ı ulü’l-ebśārda
ħˇār ve mįzān-ı źevi’l-iǾtibārda bį-miķdārdur. İkinci, benüm ĥużūrumda beni
sitāyiş eyleme ki ben kendümi senden yeg bilürin. Ve Ĥażret-i Risālet-penāh
buyurur: 4ا اب
و
ا
א
 اذا رأ ا اÜçünci, siǾāyet ü ġammāzdan
ĥaźer eyle. Yanumda ħadem ü ĥaşem ve raǾiyyetüñ seyyiǿātını źikr itme ki biĥükm-i 5
āyįne-i żamįr-i müñįrümde ġubār-ı keder nişest idüp
buġż lāzım gelür ve ħaber-i buġż u ġađab [A 170a] ħadem ü ĥaşeme münteşir
ü žāhir6 olıcaķ, tersān olup ġayra ilticā iderler. Ve reǾāyā ki ħāǿif ola, bir pādişāh
daħi ŧaleb iderler. CemǾ-i Ǿasker7 ü raǾiyyet müteferriķ olup esās-ı mülke ħalel
mutaŧarrıķ olmaķ lāzım gelür.”
Beyt:
8

[H 189a]
9

כ ن
ه درون

آ
כو
אن
و

ز אز א
اه א
ز אز כ دد
כ א אك א

אزرا د ی ا ر ز אن
10
ش ز אن
א
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

yanında P: -A, H, Ş.
cidden P: -A, H, Ş.
“Laf yetiştiren çekemediğinden ve kıskançlığından insanlar arasında laf taşıyor, hiç şaşırtıcı değil ki bünyesinin temeli gam, keder ve hırs olsun.”
“Meddahları gördüğünüzde yüzlerine toprak atınız.” (İbn Mâce, “Edeb”, 36.)
“Başkasının sözüyle hareket eden zarara uğrar.”
ü žāhir P, H, Ş: -A.
CemǾ-i Ǿasker A, H, Ş: Cümle-i Ǿasker P.
“Laf taşıyan insanların yüzünden bu dünya birbirine girer ve bu yaptıkları yüzünden hizmet edenlere ve
hükümdarlara zarar gelir.”
“Laf taşıyanlar yüzünden cihan yıkılır, ki bunların bedenleri kirli ve içleri siyahtır.”
“Eğer bu zamanda laf taşıyan insanları görürsen, onların dillerini siyaset kılıcıyla kes. ”
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Ĥikāyet: Mülāzimān-ı Nūşirevān’dan biri, birini ġamz u siǾāyet itdi. [Ş 167b]
Nūşįrevān eyitdi: “Bunı muĥaķķaķ bil ki, eger sözüñde śādıķ iseñ, ġamz u
siǾāyetüñ sebebiyle Ǿadāvet iderin ve eger kāźibseñ dürūġuñ [P 184b] cihetiyle
Ǿuķūbet iderin. Eger tevbe iderseñ ikisinden daħi geçerin.” Ĥarįf eyitdi: “Tevbe
itdüm.” Nūşįrevān eyitdi:1 “Bende Ǿafv eyledüm.”
כ אزى כ د כ אه
2
د אه כ دد رو אه

Nažm:

3

و دود ازو
د ازو

در ا
ا

א

Ĥikāyet: MustaǾśım ħalįfenüñ ĥaşeminden biri saǾy ü kifāyet yüzinden ġamz u
siǾāyet idüp Ǿizz-i ĥużūr-ı ħalįfeye bir ruķǾa yazup śundı. Mażmūnı bu ki: “Filān
kimse meşāhįr ü müteǾārifden vefāt idüp māl-i ħaŧįri ve bir veled-i śaġįri ķaldı.
Eger reǿy-i fermān-revādan fermān olursa, kifāf-ı ŧıfla kifāyet miķdārı ķoyup
bāķįsini ħızāne-i Ǿāmire içün żabŧ idelüm, ki ĥālā ħızāneye tevfįr ve revnaķ-ı
bį-kerāne virür.” Ħalįfe žahr-ı ruķǾaya4 yazdı ki: “Müteveffāya raĥmet ve māline bereket ve yetįme Ǿömr ü devlet ve ġammāza hezārān laǾnet.” [H 189b]
[A 170b]
د כ א אن
5
כ א אن

Beyt:

כ د

6

כ د

و

אز כ
س آ زآه
כ آه כ א אن
כ راز

Śaķın āhumdan ey nigār śaķın
Kįne-cūdur bu rūzgār śaķın7
Neŝr: Ve biri daħi gürūh-ı aśĥāb-ı aġrāżdur. Ķavilleri ve fiǾilleri ġaraż-ı fāsidle
muǾallel ve śūret-i iħlāśdan görinürler, ammā fi’l-ĥaķįķa her biri bir efǾā mükelleldür. [Ş 168a] Ve Hūşenk melik8 veśāyāsında dimişdür: “Muŧābaķat u muvāfaķat-ı erbāb-ı aġrāżdan dāmen-i iĥtirāz u iǾrāżı keşįde ķılmaķ gerek ki śāĥib-i
1
2
3
4
5
6
7
8

Nūşįrevān eyitdi P: Ol eyitdi A, H, Ş.
“Padişaha laf yetiştiren, aslında kendi yüzünü kara çıkartmaktadır.”
“Bir âlem onun yüzünden ateş ve dumanlar içerisinde; ne Allah ne de Allah’ın kulu ondan razıdır.”
žahr-ı ruķǾaya A, H, Ş: ruķǾa žahrına P.
“Padişahlara söz yetiştirenlerden olma, suçsuz insanların bedduasından kork.”
“Bunu bil ki günahsız insanların bedduası fena tutar, birçok kişiyi mutluluk tahtından indirir.”
Bu beyit P’de yok.
melik A, H, Ş: -P.

Enîsü’l-Ârifîn

ġarażlar ser-i daǾvā-yı bį-maǾnādan [P 185a] hevā-ħˇāhlıķ lāfın urup cevāhir-i
ĥasenātı rişte-i seyyiǿāta dizerler ve fiǾl-i cemįl1 ve girdār-ı nįgūyı kisvet-i ķabįĥ
ü śūret-i ziştde gösterürler.”
ض
ه راه א
د
ض
ز א

Beyt:
ر

2

ا
3

כو כ و
ا
ار و درون د

כ او
ون دو

Neŝr: Çün maǾlūm oldı ki erbāb-ı ġaraż -ki tezvįrüñ nāmını tedbįr ķomışlardır- bedi nįk yerine Ǿadd iderler ve ħūb ve zişti bir śayarlar. Pes bį-taĥķįķ
anlaruñ ķavline ĥükm virmek ve ol ŧāǿifenüñ Ǿunvān-ı kelāmını nefāźla imżā
itmek olmaz.
כ א
4

[H 190a]

وا א

כ دد
5
כ دد

ض

ار אب
כ را

رو
א
א כ ا

כ
כ

Neŝr: İskender, Arisŧo’dan suǿāl eyledi ki: “Şeref-i ħıdmet-i aśĥāb-ı devlete
[A 171a] ķanķı ŧāǿife lāyıķdur ve ķanķı fırķa nā-muvāfıķdur?” Arisŧo eyitdi:
“Lāyıķ-ı ĥıdmet-i erbāb-ı devlet ol kimsedür ki emįn ola, ħāǿin olmaya; zįrā ki
emānet sebeb-i Ǿizzet ü saǾādet ve ħıyānet mūcib-i meźellet ü ihānetdür.” Nitekim dimişlerdür: 6 ا وا אئ אئ
 اVe ķāniǾ ola ŧāmiǾ olmaya ki ķanāǾat bir
genc-i bį-kerān ve ŧamaǾ renc-i bį-pāyāndur.
Nažm:
7

رכ ار د
ار و زار د

8

1
2
3
4
5
6
7
8

ا

یا

د א
א ا
رب

fiǾl-i cemįl P, H, Ş: źikr-i cemįl A.
“Garazlı insanı yanına alma ki bir gün senin gönlüne, ruhuna ağır bir zarar verebilir.”
“Garazlı olan insan, hileler ve entrikalarla doludur; dıştan arkadaş gibi, içten ise düşmandır.”
“Garazlı olan insanlar ağızlarını açtıklarında, bütün güzellikleri çirkinlikleriyle yer değişir.”
Bu beyit P’de yok. “Bir söz tam tamına belli olmadan, hiç kimse onun etrafında gezip dolaşmamalıdır.”
“Güvenilir güvenilirdir; hain, haindir.”
“Elindekilerle yetinen adam her zaman büyük olur, elindekilerle yetinmeyip her zaman daha fazlasını isteyen kişi ise küçük ve alçak olur.”
Der-kenār:
ا:
 اP. “Aç gözlülük çoğu kere huysuzluğa götürür.”
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Uçmaġ içün cennete ehl-i necāt
ǾAynıyıla oldı ķanāǾat ķanad
[Ş 168b]
Dāne ki cemǾ eyleme ħırmen gibi
Ķalma boġazuña degirmen gibi
[P 185b]
و

1

Neŝr: Ve nįgū-gūy ola Ǿayb-cūy olmaya ki, nigū-gūy her yerde maĥbūb u maķbūl ve Ǿayb-cūy herkes ķatında merdūd u maħźūldür.
دارد אن
2
ز אن

Beyt:

כ از دان
د
כ را

Neŝr: Ĥükemā-yı ħalef ve ekābir-i selef3 dimişler:
4
א ا
Beyt:
5

زا אب
و

ان

ا

כا

Neŝr: Ve ĥadįŝ-i şerįfde vārid olmışdur: [H 190b] “Her kimse ki Ǿuyūb-ı ħalķı
setr ider, Ħālıķ daħı anuñ Ǿuyūbunı setr ider.”6
رى א ر ده
ا
כ ا

Beyt:
7

כ

ده כ

Neŝr: Ve muvāfıķ ola, münāfıķ olmaya ki netįce-i vifāķ mihr-i vefā ve ŝemere-i
nifāķ cevr ü cefādur.
8

1
2
3
4
5
6
7
8

א
ככ وא
ازان כ כ و א

Der-kenār: اى כ א
כ ا
ا א و
כ ا
ئ و
ا عو ا
ا
P, Ş.
“Tama eden zillete düşer, kanaat eden de izzete erer.”
“Her kim ki Hak Teâlâ’nın sadık kullarından biridir; başkasının kusuru, aybı ve eksikliğini dile getirmez.”
Ĥükemā-yı ħalef ve ekābir-i selef A, H, Ş: Ĥükemā-yı selef ve ekābir-i ħalef P.
“Kişinin kardeşinin kusurlarını örtmesi, hürriyetin güzel karakterindendir.”
“Başkasının ayıbını örtmek Allah’ın sevdiği kullarının önemli özelliklerinden biridir, sevdiği kişiye karşı
görmez ve duymaz.”
ider A, H, Ş: eyler P.
“Başkası senin ayıbını söylemesin diye sen de insanların ayıbını söyleme, insanların ayıbını ört. Bir söz var
ki: Sen insanların ayıbını örtersen Allah da senin ayıbını örter.”
“Köpek ki, ikiyüzlülük ve nankörlükle alakası yoktur, vefasız insandan bin kat iyidir.”

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: Ve ehl-i sünnet ola, ehl-i bidǾat olmaya ki kāǿid-i sünen-i hüdā ādemi
cennete hādį olur [A 171b] ve devāǾį-i bidǾat hāviye-i đalālet ü şeķāvete hāvį
ķılur.
Ve aśĥāb-ı tecārįb dimişlerdür: “Erbāb-ı devlet ve aśĥāb-ı salŧanat yedi ŧāǿifeye
bāb-ı iltifātı sedd, belki der-i devlet-meǾāblarından redd lāzımdur.” Evvel, ehl-i
ĥasede ki, ĥased ħaślet-i bed ve ĥablün min meseddür.1 2﴾ َ َ َ ﴿و ِ ْ َ ِ َ א ِ ٍ ِا َذا
َ
ّ
den murād, bāb-ı ĥasedi seddür. Erbāb-ı elbāb [P 186a] bu bābda dimişlerdür: [Ş 169a] 3כ
כ
 اĤükemādan birine suǿāl eylediler ki:
“Ġam-ı ehl-i ĥased ġayrdan ziyāde vü eşedd4 olmaġa ĥikmet nedür?” Eyitdi:
“Ĥasūd, hem kendü ġamın yer ve hem ilüñ sürūrı ġamın çeker, belāyı bir iken
iki ider.” Nitekim dimişlerdür: “Ĥasūd-ı miskįnüñ naķd-i ķalbi mis-i kįnle
müşevveş ü maġşūş ve illerüñ ġamını nūş itmekle lā-yaǾķıl ü mest ü5 medhūşdur. Zehr-i ĥased cesed-i benį Ādem’de bir marażdur, hįçbir tiryāķla Ǿilāc-peźįr
olmaz ve bir dārūyıla dermān u şifā bulmaz.” [H 191a]
Beyt:
6

אن ا
ز هכ وآ
ر
אى אن כ از אد آ در אن ا

Neŝr: Ĥadįŝ-i şerįfde gelmişdür: Ĥased, ĥasenātı āteş-i vehįme miŝālį yir, yaǾnį
nāçįz ü maĥv eyler. Ve fį-nefsi’l-emr ĥased śıfātuñ erźeli vü ħıśālüñ eźellidür,
ġāyet-i denāǿet-i himmetden ve ĥasāset-i ŧabįǾatdandur ve ŝemerāt ü netāǿic-i
cehāletdendür. Ve ižhār-ı ĥased, noķśān-ı Ǿaķl u ħırede delįl-i rūşendür. Zįrā ki
rāĥat-ı ġayrdan dāǿimā meşaķķatdedür.
7

8

1
2
3
4
5
6
7
8

در

دכ
אن
دارد و د آن כ

در
כ

ا آن כ אزارم ا رون כ
د را כ כ ز د

[A 172a]

Bu ifadede âyetten iktibas vardır. “... hurma lifinden bükülmüş bir ip” Tebbet, 111/5.
“... hased ettiği zaman hasedcilerin şerrinden... ” Felâk, 113/5.
“Haset (kıskançlık) dikendir, ona tutunan helak olur.”
vü eşedd A, P, Ş: -H.
mest ü A, H, Ş: -P.
“Kıskançlık insanın canına ateş açar, kıskançlar yüzünden de bu dünyaya ateş düşer; insanın canına yer
kalmaz.”
Bu beyit P’de yok. “Adamcağız bu kederden can verir ki, neden o vücut bulmuştur, bu dünyaya gelmiştir?”
“Benim elimden gelen şey budur ki, kimseyi rahatsız etmeyeyim. Kıskançla ne yapayım, zira ki kıskanç kişi
kendisinden bile rahatsızdır; çünkü kıskançlık denen şey onu içten içe yiyip bitiriyordur.”
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Neŝr: Ve bu cihetden her sāǾat ve her dem hezār şerbet-i zehr-ālūd ġuśśa vü
ġam tecerruǾ eyler ve her ki pāy-ı neşāŧ ü rāĥatı bisāŧ-ı istirāĥata ķor, evvel dest-i
ĥasreti [P 186b] meges-vār başına urur. Meŝel-i meşhūrdur ki 1ه
د
כ ا
در א
او
د را
2
כ در و و ر داردش دم
3

زد

ا وزد
د درآن אن

د אدכ ان آ
כ در כ ى

[Ş 169b]

Neŝr: AśmaǾį-i el-maǾį’den mervįdür ki: “Bādiyede bir AǾrābį gördüm, sinįn-i
sinni ŧūl-i emel gibi ecel-i ŧabįǾįsinden niçe merĥale müsābaķat ķılmış ve yüz
elli ser-ĥaddine yetmiş ķadem ķomış. Eyitdüm: Āyā, beķā-yı ĥayātuña Ǿillet
ve müddet-i Ǿömrüñ böyle medįd olmaġa ĥikmet nedür? [H 191b] Eyitdi:
Ĥasedi nesyen mensiyyen terk idüp ŧururın ve beķā-yı ĥayātuma bi-iźni’llāh bi-ĥasebi’ž-žāhir anı sebeb bilürin.” Ve đurūb-ı emŝālde vārid olmışdur:
4
ه
ه
 כYaǾni şedāǿid ü ālāmı keŝįr olanuñ Ǿömri ķaśįr olur.
Ĥasūduñ ĥasedi sebebiyle helāki bābında įrād itdükleri ĥikāyelerdendür:
Ĥikāyet: Zamān-ı İskender’de bir cānver-i ejderhā-peyker žāhir olmışdı ki
şuǾāǾ-ı baśarįsi kime muttaśıl olsa cihāndan göz yumup çeşme-i cāndan el yurdı ve ķażāyıla gözi yüzine rāst gelen ādem5 fi’l-ĥāl yüz yire ķordı. Bu ġāǿile-i
hāǿilenüñ defǾinde ĥükemā Ǿāciz ķalmışlardı. Āħir, Arisŧaŧalis bir gerdūn-ı gerdūn-mānend tertįb idüp öñine bir āyįne-i mihr-āyįn vażǾ eyledi.
Beyt:

ǾĀlem-i maǾnāda mirǿāt-i ruħuñ seyr eyleyüp
Yapdılar üstādlar āyįne-i İskenderi
[P 187a]

Neŝr: Ve ol6 gerdūnuñ içine girüp cānver olduġı [A 172b] mekāndan yaña
revāne oldı. Cānver-i semā-sįmā būy-ı ādemi istişmām idüp cānib-i gerdūna
müteveccih oldı7 ve āyįneye nažar śalup kendünüñ ķabįĥ manžarını ve kerįh
peykerini müşāhede ķıldı. Hemān bir ķūh-ı pür-şükūh gibi yıķıldı, cān virdi.8
1
2
3
4
5
6
7
8

“Hasetçiye hasetliği yeter.”
“Kıskanç kişi için, bu dünyadaki kıskançlığı; sürekli ona acı, keder ve üzüntü vermek için yeterlidir.”
“Kıskanç kişi başkasının yuvasına ateş açar; iyi ve dikkatli baktığında da kendisi bu ateşin ortasında yanıp
kül olur.”
“Sıkıntısı çok olanın ömrü kısa olur.”
ādem A, H, Ş: ādemį P.
ol P: -A, H, Ş.
oldı A, H, Ş: olup P.
cān virdi P: -A, H, Ş.

Enîsü’l-Ârifîn

İskender, ĥakįmden ĥikmetini suǿāl eyledi. [Ş 170a] Ĥakįm eyitdi: “Bu cānver
-ki zįr-i zemįnde muĥtebis olan buħārāt-ı müteǾaffine vāsıŧasıyla ķudret-i İlāhį
ile ĥādiŝ olup [H 192a] çeşminde zehr-i ķātil ve semm-i helāhil vardı- nažarı her kime ŧoķunsa fi’l-ĥāl helāk eylerdi. Bu1 āyįneyi vażǾ eyledüm ki nažarı
āyįneye düşdügi zamānda Ǿaks-i nažarı kendüye rāciǾ olup eŝer-i zehr kendüye
teǿŝįr ü sirāyet idüp helāk ola.” Bu āyįnenüñ miŝāli ĥāl-i ĥasūddur ki şerr-i
ĥasedi kendüye rāciǾ olur.
MıśrāǾ:

2

א כ

א ان

ا אر אכ

Neŝr: Ve sezāvār-ı ħıdmet-i erbāb-ı devlet olmayan ŧāǿifenüñ ikincisi baħįl ü
mümsikdür. Ve baħįl ħalķuñ ve Ħālıķ’uñ mebġūż u merdūdıdur. Ĥadįŝ-i şerįfdür, her şeb bir münādį nidā idüp dir: 3כ א
אو כ
כ
ا
ا
ور

Beyt:
4

د כ اכא
ی دز

Neŝr: Ve dimişlerdür: 5 ا אכ
אכ
 وBaħįl, naħįl gibi her ne ķadar
bāsiķ ü şāhiķ ü bālāter olursa, yine iǾtibārdan sāķıŧ u ebter ve andan ümįd-i nefǾ
ü taħayyül-i ber ġayr-ı mutaśavverdür. Ve eger6 mümsik dehānına dek miske
müstaġraķ olsa dilemez ki kimse7 būyından behremend ola.
MıśrāǾ:

כ

8

כ

כ

Neŝr: Ĥükemā-yı Rūm dimişlerdür: 9وم
د
م وا
 اArisŧo eydür:
[P 187b] “Emrāż-ı mühlikeye Ǿilāc iderin ammā mümsiki ħūyından döndürüp
kesmem.” [A 173a] Ve nitekim seħā Ǿuyūbı setr eyler, buħl daħi hünerleri setr
eyler. [Ş 170b] [H 192b]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bu P: -A, H, Ş.
“Ateş yiyecek bir şey bulamadığında kendisini yer.”
Ĥadįŝ-i şerįfdür, her şeb bir münādį nidā idüp dir: כ א
אو כ
כ
ا
 اŞ: -P. “Allah’ım
her infak edene bereket, her cimrilik edene de felaket ver.”
“Sanat ve hüner sahibi büyük insanlar için, kıskançlık ve çekememezlikten daha kötü bir şey yoktur.”
“Miskinlere karşı cimrilik yapanların vay haline...”
eger P: -A, H, Ş.
kimse P: -A, H, Ş.
“Eğer senin yakanda misk ile amber gibi güzel kokular varsa...”
Ĥükemā-yı Rūm dimişlerdür: م
د
م وا
 اH, Ş: -A, P. “Cimri kınanmıştır, kıskanç olan da
mahrumdur.”
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در כ
را و

Beyt:1
2

3

ان

د

از ئ אن ه دل כ
درכ אن אك אن آو

Ŧāǿife-i mezbūrenüñ üçüncisi: Merdüm-i sifle vü dūn-himmetdür ki, ħıdmet-i aśĥāb-ı devlete ve āsitāne-i selāŧįn-i Ǿālį-himmete lāyıķ degüldür. Ekābir-i
selef dimişlerdür: “Sifle, baħįl ü mümsikden bedterdür; zįrā baħįl oldur ki,
kimseye keremi olmaya ammā kendü mālinden behremend ola ve mümsik oldur ki, ne yir ve ne yidürür. Ve sifle oldur ki, ne yir ne yidürür ve ne kimsenüñ
bir kimseye4 keremine rıżā virür.”
Ĥikāyet: Bir pādişāh-ı civānmerd vardı ki cūd u seħāyıla şöhre-i şehr ü āfāķ
olmış ve nāmı nāme-i Ĥātem-i Ŧāyį’yi ŧayy itmiş idi. Ve bu kelām-ı şįrįn-maķāl
anuñ tamām-ı ĥasb-i ĥālįdür:
Beyt:

Nām ile nāme-i Ǿunvānın anuñ ŧayy itdüñ
İtme cūduñ var iken Ĥātem’e bühtān-ı kerem

Neŝr: Bir gün nüdemā-yı meclis-i saǾādet-penāh ve muķarrebān-ı dergāhdan
birine dir:5 “Göñül şöyle ārzū eyler ki, bir kimesneye hezār hezār dirhem baħşiş ü Ǿaŧā idem.” Nedįm eyitdi: “Ne diyem bu meblaġ mübālaġa vü bisyārdur.” Pādişāh ŝülüŝ ve rubǾ didükçe istikŝār itdi, āħir Ǿöşrde -ki śad hezārdurķarār eyledi.6 Pādişāh eyitdi: [P 188a] “Ey bį-devlet ü şūm, kendüñi meblaġ-ı
bį-nihāyetden ve beni fażįlet-i seħāvetden maĥrūm itdüñ, murādum oldı ki,
bu meblaġ-ı firāvānı [H 193a] saña Ǿaŧā vü iĥsān ideydüm.” Nedįm nādim
olup eyitdi: “Ey şāh-ı kerem,
Nažm:

İtmez kerįm olanlar bāb-ı Ǿaŧāyı mesdūd
Ķılmaz raĥįm olanlar ehl-i niyāzı merdūd [A 173b] [Ş 171a]

Neŝr: Ben ħaŧā itdüm yañıldum, herze söyledüm.
1
2
3
4
5
6

Beyt P: Nažm A, H, Ş.
“Mert her ne kadar hüner ve sanat konularında çabalayıp kendine bir şeyler katsa da, işin içine kıskançlık
ve çekememezlik girdi mi bütün güzelliklerini arka plana iter.”
“Kötü niyetli, içi karanlık alçak insanlardan kaçın; iyi niyetli, güzel düşüncelere sahip, eli açık, cömert
insanlarla birleş.”
bir kimseye P: -A, H, Ş.
dir A, H, Ş: eydür P.
ķarār eyledi P: ķarār itdi A, H, Ş.

Enîsü’l-Ârifîn

MıśrāǾ:

Bu meŝel meşhūrdur yañlış döner Baġdād’dan

Neŝr: Cenāb-ı refįǾ-i sulŧāna lāyıķ olan oldur ki, kemer-i keremi miyān-ı cāna
bend idüp Ǿazįmet-i sābıķ ü ķadįm1 üzre ŝābit-ķadem ŧuralar ve muķteżā-yı
Ǿulüvv-i şān-ı şāh-ıǾālį-nişānuñ ĥükmüni vireler.”
Nedįm’üñ efsāne vü efsūnı müfįd olmayup pādişāh eyitdi: “Sen bir sifle-i
dūn-himmet ve şāyeste-i Ǿuķūbetsin ne lāyıķ-ı Ǿaŧiyyet,2 hem kendüñe ziyān
itdüñ, hem baña ħüsrān eyledüñ.3 Ħüsrān ol ki eger4 bu meblaġ-ı mübālaġayı
Ǿaŧāya māniǾ olmayayduñ,5 seħā vü keremle nāmum Ǿālem içinde Ǿalem olurdı
ve tā inķırāż-ı edvār śįt ü śadā-yı mürüvvetüm bāķį vü pāyidār ķalurdı. Ve
ziyānuñ oldur ki ižhār-ı buħl ü denāǿet itmeseñ, bu miķdār māl ü menāle mālik olurduñ.” Ħazįnedārına emr eyledi, śad-hezār dirhemde ki ķarār itmişdi:
“Ħızāne-i Ǿāmireden virülsün ve meclisden min baǾd ŧarĥ olınup sürilsün ve
itdügi denāǿetüñ cezāsını görsün.”
ا دכ ا כאم
כ ارد כ را אم

Nažm:

6

אد
אد

رو د و

אك

7

[P 188b]

Neŝr: Ŧāǿife-i mezbūrenüñ dördüncisi: Ġıybet idicilerdür [H 193b] ki, ġıybet
bir vaśf-ı8 źemįm ü ħulķ-ı demįmdür. Herkes ki meclisde źikr olınur ve mesāvį
vü meŝālibi -ki söylenür- eger vāķiǾ ise ġıybetdür, eger ġayr-i vāķiǾ ise hem
bühtān ve hem ġıybetdür.
Nažm:

ز אن
د در ز אن

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

כ

ز

א

ان

כ

Ǿazįmet-i sābıķ ü ķadįm A, H, Ş: Ǿazįmet-i ķadįm ü sābıķ P.
Sen bir sifle-i dūn-himmet ve şāyeste-i Ǿuķūbetsin ne lāyıķ-ı Ǿaŧiyyet P: Sen sifle vü lāyıķ-ı Ǿuķūbetsin ne
şāyeste-i Ǿaŧiyyet A, H, Ş.
eyledüñ P: -A, H, Ş.
eger A, Ş: -P, H.
olmayayduñ A, Ş: olduñ eger olmayayduñ P: olmayasın H.
Bu beyit P’de yok. “Alçak bir insan, başka insanların başarı ve mutluluğunu istemez, o kadar çekememezlikten bir sineği bile kadehe kondurmaz.”
“Alçak ve kötü niyetli biri, karanlık gönüllü ve kara yüzlü olur; kara toprak böylesi alçak bir insanın başına
gelsin.”
vaśf-ı A, P, Ş: śıfat-ı H.
“Başkalarının dedikodusunu dile getirme zira ki ibadetlerin bu gıybet ve dedikodudan dolayı yok olup
gider.”
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[Ş 171b]
د

د

1

א כ
כ ى כאر در

ز

Neŝr: Ve Ǿuķūbet-ı ġıybet zināda olan [A 174a] Ǿuķūbetden ziyādedür. Ĥażret-i Risālet-penāh buyurur: 2ا א
ا
 اĤükemā-yı İslāmiyye dimişlerdür:
“Ġıybet mānend-i şįşe-i haccām her redįyi kendüye redd ve her bedi kendüye
celb ider.” Mevlānā Laŧįfį bu mażmūnı laŧįf nažm itmişdür.
Beyt:
4

ن כ

כ

כ כ
ى را

3

Neŝr: Ĥażret-i Ǿİzzet Ǿazzet kelimetuhū buyurur: ُّ ِ ُ َ﴿و َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُכ َ ْ ً א ا
َ
ْ
5
﴾اَ َ ُ ُכ اَ ْن َ ْ ُכ َ َ ْ اَ ۪ ِ َ ًא
ْ
َ
ْ
ŞiǾr:
د אن
از
6
ی כ
وز دم
Neŝr: Ve emŝālde vārid olmışdur: 7 ا
כ
ا
Ve żımn-ı ġıybetde niçe āfāt vardur: Evvelā Ǿadem-i isticābet-i daǾvāt, ŝāniyen Ǿadem-i ķabūl-i
ĥasenāt, ŝāliŝen ziyāde-i seyyiǿāt. Erbāb-ı ĥikmet dimişlerdür: “ǾIybet-ı8 ġıybet
olma ki şeǿāmeti bisyār ve dünyā vü āħiretde mażarratı bį-ĥadd ü bį-şümārdur.”9 [P 189a]
Nažm:

א ا כ ی
ود آب روی

10

כ אن
11
دران
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ا אز א

כ
زا כ ز
כ ش
[ אH 194a]

“Yaptığın her gıybet (dedikodu) ibadetlerinden birini giderir, dedikodu yapan kişinin işi karışıp çözülmez
hale gelir.”
“Gıybet zinadan daha kötüdür.” (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, s. 106.)
Der-kenār: כ: Şįşe-i ĥammām Ş.
“Kimsenin arkasından kötü konuşma ki, gıybet ve dedikodu bütün kötülükleri kendine doğru çeker.”
“Birbirinizin kusurunu araştırmayın, biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin
etini yemekten hoşlanır mı?” Hucurât, 49/12.
“İnsanlar hakkında gıybet ve dedikodu yapmaktan kaçın, başkalarının ayıplarını bulup söyleyen insanlardan uzak dur.”
“Şüpheden uzak olan gıybetten uzak olur.”
Der-kenār: ǾIybet, kesr-i Ǿaynla hegbe maǾnāsına. Ş.
bį-ĥadd ü bį-şümārdur P: bį-şümārdur A, H, Ş.
“Elinden geldiğince kimsenin dedikodusunu yapma, zira dedikodu yaptıkça insanlar arasında olan itibarın
yok olur.”
“Dedikodu yapan insanları dinleme, dinlersen sen de onların günahlarına ortak olursun.”

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: Śoĥbet-i erbāb-ı devlet levŝ-i ġıybet-gerįden pāk u muŧahhar gerekdür.
Beyt:

Ġıybeti zinhār śaķın itme ħūy
Ġaǿib olur ġıybet ile āb-ı rūy

Neŝr: Egerçi ĥarām teķavvülidür, ammā istimāǾı daħi revā degüldür ki Ǿaźāb-ı
ġıybet ü mesāvįde muġtāb u müstemiǾ müsāvįdür.
Nažm:
1

כ ش و ز אن درره
[ از כ כ ش و ز אن אكŞ 172a]

Neŝr: Muĥammed bin Ĥarb2 dir ki: [A 174b]
وأول
ذوا
ا
ا م وأول
ا אس ا אج و
م ا אج وأول כ
ا
ا
4
ا م
ا אب آدم
ا
وأول ا אب ا
5

אن
ا

ا א ن
أول
ا ا
ا م وأول
 ود وأول3ا ادق

Ĥażret-i Risālet-penāh ve Ĥabįbu’llāh Ĥicce-i VedāǾda buyururlar: אن ا
ا אن כ א م א و د
م اכ
א

Ve ŧāǿife-i mezbūrenüñ beşincisi, merdüm-i ĥaķķ nā-şinās ve ġaddār-ı
nā-sipāsdur ki ĥuķūķ-ı velį-niǾmeti riǾāyet itmez ve mevżūǾ-ı şükrānda küfrān
ve maĥall-i āferįnde nefrįn ider. Bu cemāǾat hemįşe menkūb u maķhūr ve āşinā
vü bįgānenüñ dillerinden bįgāne vü dūrdur. Ne dįde-i baħtları bįdār ve ne
esās-ı devletleri pāyidārdur. [P 189b]
ا ش
ا

ĶıŧǾa:

6

7

1
2
3
4

5
6
7

ا

כ כ כ
از و כ دن
[ اH 194b]

او در

ا

ازآن כ
כ روح از

“Kulağını ve dilini dedikodu için kullanma, kulağını ve dilini insanların kötülüklerini dinleyip konuşmaktan temizle.”
Der-kenār: Muĥammed bin Ĥarb Vāsıŧį’dür. Buĥārį ve Müslim raĥimehuma’llāhu teǾālā andan rivāyet
iderler iki yüz tārįħinde vefāt itmişdür. P, Ş.
Der-kenār: ادق
وا
ا
 ا دP, Ş. (Çekmek, dikkattir; o da ekmektir. Ekmeği toplamak ise,
daha da dikkat ister.)
“Sabunu ilk kullanan Süleyman’dır (a.s.). Defter, kitabı ilk kullanan Yûsuf (a.s.), unu ilk yapan Zülkarneyn, tandırı (mancınığı) ilk yapan Nemrud, İslâm’da şehirleri inşa eden ilk kişi Haccac, deftere ilk yazan
Haccac, Âdem’i (a.s.) ilk gıybet eden de İblis aleyhi’llanedir.”
“Allah malını ve kanını haram kıldığı gibi, insanın etinin yenmesini de haram kılmıştır.”
“Allah’ın nimetlerini unutan kişiyi hatırlamamak sevaptır.”
“Allah’ın hakkını yerine getirmeyen ile konuşmak, ruh için büyük bir işkence ve eziyettir.”
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Neŝr: MuǾteżid ħalįfeden menķūldür: “Her tįġ-ı zebān ki süħan-ı ĥaķ-güzārįde1 künd ola, zebān-ı tįġ-ı bį-tįzle2 serini ķaŧǾ eylemek gerek.”
3

כ دن
و כ دن

אن و כ
را
כ

از ون آ
כ نآ
ىכ

4

5

رכ ار כ
و ار כ

ذ

א

אو
כ
א א

Neŝr: Ŧāǿife-i mezbūrenüñ altıncısı keźźāblardur. Dürūġ hįçbir kes yanında6 pesendįde degüldür ve dürūġ-gūy erbāb-ı devlet ķatında bį-āb-ı rūydur.
[Ş 172b] Aħlāķ-ı Rükni’de meźkūrdur: [A 175a]
Ĥikāyet: Meclis-i fażl-i vezįrde iki nedįm miyānında -ki biri Naśr nām ve biri
Ŝāķıb nāmdur- mübāseŧe oldı. Ķadem-i mizāĥ u müŧāyebeyi bisāŧ-ı inbisāŧa ķodılar.7 Encām-ı kār muŧāyebeden mülāǾabeye ve mülāǾabeden muśāraǾaya irişdi.
Śadme-i dest-i Naśr’la Ǿimāme-i ser-i Ŝāķıb semādan şihāb-ı ŝāķıb gibi düşdi. Ŝāķıb ġāyet müteġayyir oldı8 ve ruħsārında āŝār-ı ġađab žāhir oldı. Vezįr,
Ŝāķıb’a baķup eyitdi: “Ne bį-ĥużūr olursın düşüşdür, miyān-ı nüdemāda bu
maķūle çoķ düşer.” Ŝāķıb eyitdi: “Niçe rencįde olmayayın ki sencileyin śāĥib-i
devlet meclisinde [P 190a] benüm āb-ı rūyumı yerlere dökdi.” Vezįr eyitdi:
“Senüñ āb-ı rūyuñ benüm yanumda9 ol gün gitdi ki didiñdi: Bir [H 195a]
ester-i bād-reftār u śafā-güsterüm vardur ki beni Merv’den Nişābūr’a bir gice
içinde alup gitdi.”
Nažm:
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

وغ

اغ دروغ

כ

وز
اغ درو

süħan-ı ĥaķ- güzārįde P: ĥaķ-güzārįde A, H, Ş.
zebān-ı tįġ-ı tįzle A, H, Ş: zebān-ı tįġ-ı bį-dirįġla P.
“Birinin ekmeğini yiyip nankörlük yapmak, düşmanın başını da boynunu da kırar.”
Bu beyit H’de yok. “Nimetler sahibine karşı yanlış bir tavır takınırsan, gökyüzü bile olsan alçalıp yok olursun.”
“Hak sahibinin hakkını yerine getirmek insanı yüceltir, nankörlük ise insanı alçaltıp küçültür.”
yanında P, H, Ş: beyninde A.
Ķadem-i mizāĥ u müŧāyebeyi bisāŧ-ı inbisāŧa ķodılar. A, P, Ş: -H.
müteġayyir oldı P, H, Ş: müteĥayyir olup A.
yanumda P, H, Ş: ķatumda A.
“Hiçbir zaman yalandan bir ışık açma ki, yalandan açtığın bu ışık hiç aydınlık vermeyecektir.”

Enîsü’l-Ârifîn

ی
1

و
د آب

ی

از כ ب
כ آن آ و

Neŝr: Ve ŧāǿife-i mezbūrenüñ yedincisi bisyār-gūydur. Zįrā ki bisyār-gūya ķadr u
iǾtibār olmaz. Ol taķdįrce ħidmet-i ekābir-i źevi’l-iķtidāra sezāvār olmaz. Ĥadįŝ-i
şerįf-i Ĥażret-i Risālet-penāh dir:2 3 כ ت ذ
و כ4
כ
כ כ
Ebūzercmihr dimişdür ki: “Her kimse ki ikŝār-ı kelāma ĥarįś u meftūndur, muĥaķķaķ bil ki ol dįvāne vü mecnūndur.” Ve meŝelde gelmişdür: ا כ אر
5
 ارyaǾni bisyār-gūy bįhūde-gūydur. [Ş 173a]
Nažm:

אر دا ا כ כ ى
[A 175b]
را כ כ ی
כ
כ را

6

از
7

ز

אر

כ
و

اכ م
 اذا ا8
כ
כ
Naķl olınur ki ĥavāriyyūn Ĥażret-i
ǾĮsā’ya Ǿalā nebiyyinā ve Ǿaleyhi’s-selām eyitdiler: “Bize bir kāra delįl ü rāhnümā
ol ki behişte įśāl eylesün.” Ĥażret-i Kelimetu’llāh buyurdı ki: “Hergiz tekellüm
eylemeñ.” Eyitdiler: “Bu mutaśavver degüldür.” Buyurdı ki: “Bārį ħayr söyleñ
ve miķdār-ı kifāyet tekellüm eyleñ ki [P 190b] ikŝār mūcib-i kelāl ü mūriŝ-i
melāldür.” [H 195b] 10ا اب
ا اب و
د ئ ا
Nitekim Ħay11 12
ru’l-beşer buyurur:
ا أو
א وا ما
כאن
9

ا

Meŝnevį:
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ا

اכ

ا
ع

כ

כ

ان

כ

Bu beyit P’de yok. “Yalandan büyüklük ve hürmet bekleme, çünkü yalan yoluyla elde edeceğin bu onur,
akan bir su gibi geçicidir.”
dir A, P, Ş: buyurur H.
“Çok konuşan çok yanılır, çok yanılan çok günah işler.” (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, s. 361.)
Der-kenār:
: ا
P.
“Çok konuşan saçmalar.”
“Çok biliyorsan bile az söz söylemekle yetin, tek konuyu yüz kelime ile anlatmak yerine yüz konuyu tek
kelime ile anlatmaya çalış.”
“Çok fazla söz söylemek senin çok bildiğini göstermez; davulun sesi ve gürültüsü, içi boş olduğundandır.”
“Çok konuşanın yanlışı da çok olur.” (Bk. Ceyhan, Türk Edebiyatı’nda Hz. Ali Vecizeleri, s. 509.)
“Akıl tam (olgun) olduğunda söz (konuşma) az olur.”
“Doğru olanı söyleyip güzel cevap verebilmek aklın emarelerindendir.”
buyurur P, Ş: dimişdür H.
“Allah’a ve âhiret gününe inanan kimse ya iyi söz söylesin veya sussun.” (Tirmizî, “Birr”, 43.)
“Hz. Muhammed Mustafa ki en güzel kelâmların sahibidir, din denen şey ise bu güzel kelâmlar sayesinde
intizam bulur.”
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1

כ

2

3

כ

כ

4

אوت

8

[A 176a]

כ
כ
כ

زر כ
ار
כ אر כ ار כ

ا

ز אس درم ا
دارכ ا
אس
א ه ك
ا א
כ

7

ق
ا او

ور
ازآن ا

א
6

אכאن
و م אل

א

כ

5

א א
اه

כאم כ
כ
ازכ

ل

כ

א

כ אر زا אن
ه د آن

Bāb-ı Çihilüm: Der-Terbiyet-i Ħadem ü Ħaşem
[Ş 173b] Mertebe-i salŧanat ki ecell-i celāǿil-i niǾam-ı İlāhį ve mesned-i
ħilāfet ki mažhar-ı aǾŧāf u elŧāf-ı nā-mütenāhįden Ǿulüvv-i mertebesine delįl-i
cemįldür9 ki hümā-yı salŧanat evvel enbiyā üzerine Ǿaleyhimü’ś-śalātü ve’s-selā1
2
3
4
5
6
7
8
9

“Allah’a ve âhiret gününe inandıktan sonra, orada mükâfâtını alacaktır.”
“Dürüstlük ve sadakat mücevherine tarafsızca şekil verdi. ‛Ya hayırları dile getir ya da sessiz kal ve sus.’
dedi.”
“Ağzını hayra aç, hayırları dile getir yoksa sus, hiç konuşma; hayırlı olan insanlardan başka herkesi unut.”
“Aptalsın ki altın biriktirmek için zaman ve enerji sarf ediyorsun, halbuki altın biriktirmek yerine güzel söz
biriktirirsen daha kârlısın.”
“Ne zamana kadar malını, mülkünü korumak için acı çekeceksin? Bildiğin güzel sözleri koru ki asıl en
büyük hazine budur.”
“Faydasız ve verimsiz konuşmak, utanç verici ve arsızlığın belirtisidir; enbiyanın sözü asıl doğru ve faydalı
sözlerdir.”
“Doğru zamanda doğru biçimde konuşmayan biri için, sessiz kalmak konuşmaktan daha iyidir.”
“İnsan için çok fazla konuşmak iyi değildir, beğenilmiyor; herhangi bir davranış ki iyi ve doğrudur, o
beğeniliyordur.”
delįl-i cemįldür P: delįl-i celįldür A, H, Ş.

Enîsü’l-Ârifîn

mü’l-Celįl, baǾdehū anlaruñ aħlāfı ħulefā üzerine sāye śalmışdur. Ol [H 196a]
śāĥib-i saǾādetüñ [P 191a] ĥaķķında ki mevhibet-i Sübĥānį ve Ǿināyet-i Yezdānį
žuhūr idüp envār-ı Ǿažamet-i ĥaķįķį pertev śalmaġla benį nevǾinden mümtāz ve
maķālįd-i memālik-i Ǿarśa-i źemįni ķabża-i taśarrufunda musaħħar ķılmaġla
aķrānı mābeyninde ser-efrāz eyler. Kāffe-i enām fermān-ı cihān-muŧāǾına rām
olup kihter ü mihter rūy-ı ĥāceti ķıble-i bārgāh-ı gerdūn-iştibāhına ŧutar.
Nažm:

دل
1
را

ه כאه ا
وردכאر

אك ا א
ه כى כ

Neŝr: Ve bi-maġzā-yı feĥvā-yı 2 ا
 اher mažlūm u bį-günāh āsįb-i raybü’l-menūn-ı zamāndan āsitāne-i saǾādet-destgāhını žılle vü penāh ider. Pes,
bu niǾmet-i Ǿužmānuñ ve Ǿaŧiyye-i kübrānuñ şükri ki, دة و
ا
ا כ
3
45
ِ
ِ
ِ
۪
دة
ا
riǾāyet-i Ǿadāletdür. Ve şāhid-i āyet-i ﴾﴿ا َّא َ َ ْ َא َك َ َ ً ا ْ َ ْرض
menaśśa-i nüzūlde cilveger olması buña işaretdür. Selāŧįn-i cihānuñ menāşįri6 āfitāb-ı Ǿālem-tāb-ı Ǿadāleti żiyā-güster olup tebāşįr-i śubĥ-ı śādıķ gibi aķŧār
u āfāķa ki münteşir olmaya, Ǿarśa-i Ǿālem münevver olmaz ve seĥābe-i Ǿadl-i
raǾiyyet-perverleri nāǿire-i žulm ü sitemden sūzān olan fuķarānuñ üzerine ki
[A 176b] sāye śalmaya, žalām-ı žulmden Ǿālem teng ü tār olup mihād-ı emn ü
emānda āsāǿiş-i Ǿālemiyān ve bisāŧ-ı neşāŧda [Ş 174a] ārāmiş-i ādemiyān müyesser olmaz. [H 196b]
אن

Beyt:
Ve 8ات
Nažm:

7

א

ات ا

ا

אل

ل א אن כ
כ ان را زآ א
[ כP 191b]

ل א

א

دى
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

دی

אن

ل ار
ا כ آ

“Senin dergâhının toprağı, gönül ehli için secde yeridir. Ey kul, Allah’ın sana verdiği nimetler için secde
ederek şükret.”
“Halife Allah’ın gölgesidir.”
“Şükür mevcut nimetin bağı, henüz bulunmayan nimetin avıdır.”
دة
ا
دة و
ا
 ا כriǾāyet-i Ǿadāletdür. Ve şāhid-i āyet-i A, P: دة
ا
ا כ
ا رض
אك
 ا אH, Ş.
“Biz seni yeryüzünde halife yaptık.” Sâd, 38/26.
menāşįr-i A, P, H: tebāşįr-i Ş.
“Padişahın adaleti mazlumlar için işlemiyorsa, dünyadaki çaresiz ve sefil insanlar adaletten ümidini kesmeliler.”
“Göklerin ana çatısı adaletle ayakta durur.”
“Adalet diye bir şey bu kâinatta mühendislik yapmasaydı, gökyüzünün kubbesi hiç olmazdı.”
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Neŝr: Çün intižām-ı ĥāl-i sükkān-ı rubǾ-ı meskūn bi-ĥükm-i
אن אة ا
ا
1
 و ح اselāŧįn-i Ǿadl-āyįnüñ vücūd-ı pür-cūduna menūŧ ve ıŧnāb-ı ħıyām-ı
nüh-ķıbāb-ı gerdūn evtād-ı Ǿadālete merbūŧdur. Ve aĥkām-ı ĥükkām miyān-ı
dil ü cān-ı benį Ādem’de dem gibi nāfiź ü cārį ve meżā-yı fermān-ı sulŧān nāzile-i ķażā-yı āsumān gibi mecārį-i nüfūs-ı ehl-i Ǿālemde sāǿir ü sārįdür. Pādişāh-ı
Ǿālem-penāha vācibdür ki, āyįne-i żamįr-i münįr-i mihr-āyįni jengār-ı kįneden
muśaffā ķılup levĥ-i ħāŧır-ı Ǿāŧırını levĥa-i ĥilmle muĥallā ve mühre-i mihr ü
luŧfla mücellā ide. Ve Ǿadl ü dādı şiǾār u diŝār eyleyüp külliyāt-ı memleketi
muĥįŧ ü mütebaĥĥir ve misbār-ı yaķįnle ġavr-ı reǾāyā vü zįr-destāna irişüp herkesüñ ĥāline nažar-ı iĥtiyāŧla nāžır ola.
Beyt:
رى

2

و ا ار
و ا אل

و دو

از אل כ אن
כ אج و

Neŝr: El-minnetu’llāhi teǾalā ve taķaddes sultān-ı aǾžam ve ħāķān-ı efħam pādişāhımuz pādişāh-ı gįtį-penāh u žıllu’llāh medda’llāhu teǾālā žılāle celālihį Ǿalā
mefāriķı’l-enām rūy-ı zemįn pertev-i Ǿadālet-güsterį vü raǾiyyet-perverįsinden
münevver ve ĥabįb-i eflāk nefeĥāt-ı [A 177a] nasfet ü Ǿāŧıfet ü merĥametinden muǾaŧŧar eyyām-ı saǾādetlerinde [H 197a] [P 192a] medār-ı umūr-ı meśāliĥ-i cumhūr aĥkām-ı şerįǾat-ı ġarrāya muvāfıķ ve müllāk-ı merāsim-i memālik
[Ş 174b] rusūm-ı millet-i zehrāya muŧābıķ śāĥib-i ŧabǾ-ı Selįm ü źihn-i müstaķįm bir ħusrev-i śāĥib-ķırāndur ki aǾyün-ı encüm encümen-i Ǿālemde hįçbir
ķarnda ķarįn ü Ǿadįlin müşāhede ķılmamış ve çarħ-ı zırh-pūş ser-ā-pā gūşiken
anuñ muǾādili bir pādişāh-ı Ǿadālet-penāhuñ ŧanįn-i ŧanŧanasın istimāǾ itmemiş.
ǾUyūn-ı aǾyān-ı Ǿālemiyān nūr-ı Ǿadl-şāmiliyle rūşen ve basįŧ-i Ǿarśa-i zemįn ü
zamān meyāmin-i maǾdelet-meǿāŝiriyle gülşen,
Nažm:
א

3

او م
ا ده از
4

1
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4

از ل او אزه ز אن از
אد و כ ا אد و

ز
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را א
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כ ازل
ه כא

ز
כ

“Sultanın varlığı tebaasının hayat garantisi ve insanların yararıdır.”
“Madem ki taç, taht, güç ve devlete sahipsin; kimsesiz ve çaresiz insanların halinden habersiz kalma.”
“Yeryüzü onun adaletinden taze, zaman onun lutfuyla neşe doludur. Halk sevinçli, memleket huzur ve
mutluluk içindedir.”
“O kadar çok varlıklı, fakat din dostu insanlar var ki; baht fermanları onlara başarılı olmayı hüküm olarak
vermiştir.”

Enîsü’l-Ârifîn

א د دوران
א د כ دون
د دوران ا
د כ دون ا א

1

Neŝr: Devr-i Ǿadlinde murġān-ı çemenden ġayrı feryād ve ġamze-i ħūnrįz-i
çeşm-i mestāndan ġayrı bį-dād ider yoķ. Fitne gūşe-i çeşm-i ħūbānda ħˇāba
varmış ve āşūbşiken zülf-i müşgįn-i bütānda ķarār ķılmış. Āfitāb tįġ çekdügiçün müdebbir-i siyāseti her gün girįbānın alup keşān keşān āsitāne-i saādetine getürür ve iķtibās-ı nūr2 itdügi cihetden bįm-i śavlet-i ķahrından ŧutalum
diyü her gice māh-ı tābānı götürür. Bu mażmūnda bu beyt müǿellif-i kitāb
eżǾaf-ı Ǿibād-ı Rabbü’l-erbābuñ zāde-i ŧabǾ-ı ķāśırı vāķiǾ olmışdur. [P 192b]
[H 197b]
Beyt:

Ŧolanurmış işitdüm gicelerle kūy-ı cānānı
Śaķınsun ŧutulur bir gün götürsün māh-ı tābānı3

Neŝr: Gürgle mįş hemçūn şįr ü şeker ve gürbeyile mūş bir ħānede ķarār ider.
ش
כ כ ى כ را ار
כאن ا אن آورد
כ ى در

Nažm:

[A 177b]

4

5

را
ى אن آورد

هכ
כ كوכ א

[ כŞ 175a]

Neŝr: Meydān-ı veġāda -ki şikārgāh-ı şįrāndur- Behrām’ı gūr yerine baġlamaz
ve şįri mūr yirine ķomaz. Kāsir-i kürāsį-i ekāsire ve ķāśır-ı ķuśūr-ı kayāśıra
tįġı bir āfitābdur ki Ǿadū semt-i reǿsinde görse, vaķt-i zevāl irdügini bilür
ve bir ābdur ki6 şerār-ı āteş-i şerāret ve ĥıķd u ĥasedi sįne-i aǾdāda söyündürür. Ħanceri bir pāk-güherdür ki gūyā anuñ şānındadur: 7﴾ َ ۪ َ ْ ﴿واَ ْ َ ْ َא ا
َ
Ve bir mehįb-peykerdür ki śıfat-ı saŧveti 8﴾ ٌ ۪ َ  ﴿ ۪ ِ َ ْ ٌسdür. Tįri bir ĥamāme-i serįǾü’s-seyrdür ki nāme-i ĥamām-ı aǾdā-yı devleti bāline beste olmaġa
āmāde ve bir sefįr-i śāĥib-firāsetdür ki cānib-i melekü’l-mevtden sefāret
ŧarįķıyla iĥżār-ı muħālifān içün firistādedür. Lākin bu emrüñ taĥķįķında dü
1
2
3
4
5
6
7
8

“Bu dünya var olduğu sürece, bu hayat devam ettiği sürece, gökyüzünün çarkı sana göre hareket edecek;
zaman ise senin büyüklüğüne boyun eğecektir.”
iķtibās-ı nūr A, P, H: iķtibās Ş.
Bu beyit Azmî’ye aittir (Bk. Âşık Çelebi, age., s. 1073).
“O padişah ki tedbiri ve dirayeti, gökyüzünü sınanma aşamasına getirdi.”
“Adaleti yüzünden sürüden kaçıp gitmiş kuzuyu kurt yakalasa da çobana geri getirip teslim eder.”
ābdur ki A, P, H: ābdār Ş.
“... biz demiri de indirdik.” Hadîd, 57/25.
“... onda kuvvet...” Hadîd, 57/25.
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çeşm ü dü gūş kifāyet itmez, çeşm-i bį-şümār ve gūş-ı bisyār belki ser-tā-pā
göz ķulaġ olmaķ gerek. Nitekim bu mażmūnda bu beyt baǾż-ı şuǾarānuñ
ĥasb-i ĥāl-i perįşān-meǿāli vāķiǾ olmışdur.
NaǾl ile dāġ degüldür yer yer
Göz ķulaġ oldı beden ser-tā-ser

[H 198a]

Neŝr: Tā ġaflet ü ihmālle nāçār bir vāķıǾaya dūçār olup Dārā-veş serine tācı dar
[P 193a] ve çeşmi çār olmaya. Nūr-ı dįde-i ħˇācegān ve merdümek-i Ǿuyūn-ı
aǾyān Mevlānā Cāmį maħdūmınuñ çeşm-i çār olmaķ mażmūnunda bu maŧlaǾ
gözler görmedük beytidür:
Beyt:
1

د ار
אر

ن

כ כ

د ه כ
[ درارزوى روىA 178a]

Neŝr: Ve bu daħi maǾlūm ve muķaddeme-i müsellemedür ki bir ādem cemįǾ-i
aĥvāl-i Ǿāleme [Ş 175b] bi’ź-źāt2 tafaŧŧun u vuķūf ĥāśıl itmek, maķdūr-ı beşerden dūr, ħuśūśā pādişāhlar ki sürādiķāt-i Ǿažamet ve verāǿ-i ĥicābda maħfį
vü mestūrdur. Pes ŧarįķ-ı tedbįr oldur ki bir vezįr-i müşįr-i Müşterį-tedbįr
ü Debįr-fıŧnaŧ ü Behrām-śavlet Ǿāķıl u hūşyār ve merdüm-i dįndār3 yaǾni bir
düstūr-ı mütetebbiǾ-i esāŧįrü’l-evvelįn ve tevārįħ-i selāŧįn-i güzįni ki her kār u
Ǿamel anuñ düstūriyle olup her sözi düstūru’l-Ǿamel ve bir śāĥib-i śāĥib-rāy-ı4
Ǿālem-ārāyı ki müşkilāt-ı ķānūn-nāme-i mülūk-ı māżiye ve şāhān-ı pįşįnde ĥallālü’l-müşkilāt ve śāĥib-i Ǿaķd ü ĥall ola, vekįl naśb idüp ħātem-i cihān-bānį vü
mühr-i Süleymānįyi dest-i taśarrufuna tefvįż ķıla ve ol vāsıŧa ile aĥvāl-i Ǿāleme
ve eŧvār-ı benį Ādem’e icmālen vāķıf olup ŧutar eli ve görür gözi ola. Eger mühimmāt-ı meśāliĥ-i Ǿālem bį-istimdād-i vezįr-i müşįr mütemeşşį olaydı, Ĥażret-i Mūsā Ǿalā nebiyyinā ve Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām Cenāb-ı Mālikül-mülūki
Ǿale’l-ıŧlākdan vezįr dilemeyeydi: [P 193b] Ve ۪ ون َا
َ ُ ٰ ۪ ْ ﴿وا ْ َ ْ ۪ َوز۪ ً ا ِ ْ َا
َ
5
﴾ اُ ْ ُ ْد ِ ۪ ٓ َا ْزر۪ ي َو َا ْ ِ ْכ ُ ۪ ٓ َا ْ ۪ يdimeyeydi. Ve ĥadįŝ-i şerįf-i Nebevį-i ا
א
6
 و وز ان ا ا אء و وز ان ا ا رضbu maǾnāyı müǿeyyid ve bu ķażiyyeyi müǿekkiddür. Pes bundan maǾlūm oldı ki, vezir -ki müctecmiǾ-i cemįǾ-i
1
2
3
4
5
6

“Seninle buluşma zamanı geldiğinde gözlerime gözlükler takıyorum, senin yüzünü görme arzusunda olan
gözlerim görme yetisini kaybetti.”
bi’ź-źāt A, P, H: -Ş.
ve Behrām-śavlet Ǿāķil-i hūşyār ve merdüm-i dįndār A, P, Ş: -H.
śāĥib-rāy-ı A, H, Ş: śāǿib-rāy-ı P.
“Ailemden kardeşim Harun’u bana vezir yap, beni onunla destekle, onu görevimde ortak kıl.” Tâhâ,
20/29-34.
“Her peygamberin sema ehlinden iki, yer ehlinden iki veziri vardır.”

Enîsü’l-Ârifîn

ħıśāl-i rađiyye vü cāmiǾ-i aħlāk-ı zekiyyedür- sebeb-i istiĥkām-ı binā-yı salŧanat
ve bāǾiŝ-i intižām-ı umūr-ı memleketdür.
دכ

1

[ از وز ى כ او כA 178b]
[ כ را ز و زŞ 176a]

Neŝr: Ve emŝāl-i ǾArab-ı Ǿarbādandur ki: 2 وا ا ا ز
ا
ل
Ve ĥükemā-yı źevi’l-ārā dimişlerdür: “Śalāĥ-ı melik śalāĥ-ı vezįre merhūn ve iśābet-i
ħulefā kifāyet-i vüzerāya maķrūndur. Ve vezįr-i aǾžam ve müşįr-i efĥam lāzımdur ki şeref-i iltifāt-ı sulŧānį ile müşerref ü mufaħħam ve Ǿināyet-i bį-ġāyet-i
ħāķānį ile muǾazzez ü mükerrem olup umūr-ı memleketde ĥükmi cārį vü nāfiź
ü müstaĥkem3 ve erkān-ı salŧanatda ĥüsn-i tedbįri Ǿumde-i tamām ve rükn-i
aǾžam ola.”
כ כ او

Beyt:

4

و زر

כ

5

در א وز
در אر כ א
اכ
ه او

آن אخ را כ

Neŝr: Aħbār-ı Nebevį vü āŝār-ı Muśŧafavį’de vārid olmışdur: “Ĥaķ celle ve
Ǿalā bir emįri Ǿālem-gįr ü tācdār idüp müddet-i medįde bāķi vü pāyidār itmek
dilese, aña vezįr-i müşįr-i nįk-girdār u rāst-güftār virür. Ve bir emįri ki ħˇār
[P 194a] ü bį-iǾtibār [H 199a] itmek dilese, aña vezįr-i seyyiü’l-ħulķ žālim ü
ġaddār virür.”
Nažm:

اغ ا وز כ آن وز ان
6
אل ان
כ ر آر
7

1
2
3
4
5
6
7

دا
د در
אن ز ه א

وز از אه
ازوכ אم

“İçi ve niyeti güzel olan vezir sayesinde, memleketin güzelliği bir başka olur.”
“Emiri sorma, vezire bak.”
ü müstaĥkem P, H, Ş: -A.
“Memleketin vezirine saygıyla bak ki, ülke için vezirin rolü çok önemlidir; memleketin bahçesinde vezir
çok önemli bir fidandır.”
“O dal ki onun meyvesi altın ve gümüşten olacak, ona özel bir ilgi gösterilirse yeridir.”
“O vezirler ki fakirlerin halinden anlayıp onlara yardım ederler, memleketin gururu ve aydınlatıcılarıdırlar.”
“O vezir ki kendi çıkarlarını düşünmekten halk arasında zalim olarak biliniyor, o vezirden dolayı sultanın
adı da kalıcı olmayacaktır.”
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Neŝr: El-ĥamdü li’llāhi teǾālā ki bu rūzgār-ı ferħunde-āŝārda vezįr-i aǾžam u
müşįr-i efħam nižāmü’l-Ǿālem nāžım-ı menāžı’l-ümem müdebbir-i umūru’l-cumhūr bi’r-reǿyü’ś-śāǿib ve mütemmim-i mehāmmü’l-enām bi’l-fikri’ŝŝāķıb müǿessis-i bünyānü’d-devletü ve’l-iķbāl müşeyyid-i erkānu’s-saǾādeti
ve’l-iclāl ķāǿid-i cüyūşü’l-İslām ve melāźü’l-müǿminįn el-mevśūf-ı bi-śunūf-ı
Ǿavāŧıf-ı Rabbü’l-Ǿālemįn [A 179a] Ĥażret-i Meĥemmed Pāşā [Ş 176b] yesserahu’llāhu teǾālā mā-yurįd ve mā-yeşā1 ki Ǿadl ü naśfetle pįrāste ve źekā vü fıŧnatla
ārāste metānet-i fikr ü rezānet-i reǿyile maǾrūf ve śalāĥ u emānet ve dįn ü diyānet ile mevśūf2 bu meźkūr olan aħlāķ-ı ĥamįdenüñ cemįǾine fāǿiz ve mıżmār-ı
feśāĥatde ķaśabāt-ı sebaķı ĥāǿiz śāĥib-i firāset ü kiyāset ve fāris-i meydān-ı şecāǾat pįşe-i veġāda şįr-i bebr-śavlet ü peleng-i ġażanfer-śalābet,
Nažm:

Peleng-i ķulle-i ĥaşmet hizebr-i Ǿarśa-i ceng
Neheng-i baĥr-i veġā şįr-i bįşe-i peykār

Neŝr: Rāy-ı Ǿālem-ārāsı ĥāmį-i bilād-ı İslām-ı saǾādet-ābād ve fikr-i kişver-güşāsı
ķāliǾ-i ķılāǾ-ı küffār-ı bed-nihād źihn-i neķķādı ĥallāl-i mübhemāt-ı salŧanat ve
ŧabǾ-ı veķķādı şemǾ-i şebistān-ı memleket miǾmār-ı Ǿadliyle maķśūre-i [H 199b]
rubǾ-ı meskūn maǾmūr ve [P 194b] tįġ-ı ķahr ile Ǿasker-i3 fitne vü fesād çārsū-yı
eķālįm-i sebǾadan dūrdur ve ĥüsn-i tedbįrlerine bürhān-ı sāŧıǾ u naśś-ı ķāŧıǾ4 bu
yeter ki vaķt-i intiķāl-i devlet5 ve tebdįl-i salŧanatda ilā yevminā hāźā niçe fitne
vü fetret žuhūr idegelmişken, ħuśūśā Ǿasker-i İslām ser-ĥadd-i dāru’s-selām-ı
İslāmdan ħāric olup vilāyet-i küffār-ı ħāksār-ı bed-girdāra daħil bulınmışken,6
maǾa hāźā kemāndan ġayrı kimesne güc görmeye ve nįzeden ġayrı kimsenüñ
burnı ķanamaya, bu mertebe-i velāyet ve büyük kerāmetdür.
7

ا
ر

א وزد
אدا
اغ دو

Neŝr: Ve bu daħi lāzımdur ki pādişāh-ı hümā-sāye her denį vü fürū-māyeyi
terbiyetle Ǿālį-pāyeye įśāl itmeye ki her kesüñ rütbesi mertebesine [Ş 177a] ve
her kişinüñ [A 179b] miķdārı dāǿiresine göre riǾāyet olınmaķ8 gerek.
1
2
3
4
5
6
7
8

mā-yurįd ve mā-yeşā A, H, Ş: mā yeşā P.
ve śalāĥ u emānet ve dįn ü diyānet ile mevśūf A, P, Ş: -H.
Ǿasker-i A, P, Ş: leşker-i H.
ve naśś-ı ķāŧıǾ A, P, H: -Ş.
vaķt-i intiķāl-i devlet A, P, H: intiķāl-i devlet Ş.
bulınmışken P, H: bulınmış ola A, Ş.
“Bu gökyüzündeki yıldızlar parlak olduğu sürece, devlet ve iktidarının ışığı yansın, aydınlık kalsın.”
olınmaķ A, P, Ş: olınmış H.

Enîsü’l-Ârifîn

رد

Beyt:

در دا ه
ار د
د

1

Neŝr: Zįrā dūn u denį vü sifle, denāǿet-i himmetinden cemǾ-i māla ĥarįś olup
aġrāż-ı faside ile hetk-i aǾrāż ve ŧarįķ-ı Ĥaķ’dan Ǿudūl ü iǾrāż ider ve bu vāsıŧa ile2
ķulūb-ı ehl-i ķabūl rencįde olup āfitāb-ı saǾādet ü iķbāl nįm-rūz-ı kemālde zevāle ķarįb olur ve sifle ki reǿsü’ź-źeneb-vār evc-i felege Ǿurūc eyleye,3 [H 200a]
āfitāb-ı devlet münkesif olup ĥażįże meyl ķılur.4
Nažm:
5

אه
در و
ا ر אه
و

ز

[ כ كP 195a]

Neŝr: Nitekim dimişlerdür: و
ا
ا
ا
6
اذا אد ا אم אد ا כ ام واذا כ ا راذل כ ا א
א

Beyt:
7

8

א

و اذا ار

אر אع ا

زوال ا و

אه د
כ
אزار כ כ

اى אه א
دو אن
در ر و אه א

Ĥikāyet: Nūşįrevān Ebūzercmihr’den suǿāl eyledi ki: “Lāyıķ-ı terbiyet ve müstaĥaķķ-ı maĥremiyyet kimdür?” Ĥakįm eyitdi: “Bir kimesneyi terbiyet eyle ki
edeb ü neseb śāĥibi ola. Ol kimsenüñ ki aślı vü faślı ve ĥasebi vü nesebi vü edebi olmaya, elbette aślına çeker ve ebeveynüñ cevheri anda žuhūr ider. Nitekim
sefįd ü siyāh olmada püser peder ü mādere beñzer; keźālik reźālet ü necābet ve
aħlāk-ı źemįme vü kerįmede [A 180a] ŧarafeyni riǾāyet ider. Ve aśālete iǾtibār
ǾArab-ı Ǿarbā içinde yine aśl-ı sābıķ üzre ber-ķarārdur.” [Ş 177b]
Nažm:
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

زاغ
אووس אغ

ز

اכ

“Bu dünyada her insanın makamı ve rütbesi onun mertliği kadardır.”
hetk aǾrāż ve ŧarįķ-i ĥaķdan Ǿudūl ve aǾrāż ider ve bu vāsıŧa ile A, P, H: -Ş.
eyleye P: ide A, H, Ş.
ķılur P, H, Ş: ider A.
“Padişahın memleketinde kurdun padişah tahtına oturması, Yûsuf’un kuyunun altında olması çok çirkindir.”
“Devletin zevali akılsızların çoğalmasıyladır, şanı düşük olan yükseldiğinde şanı yüce olan düşer; nankörler
çoğaldığında iyiler azalır, alçaklar lider olduğunda iyiler helak olur.”
“Alçak insan iktidar ve gücü ele geçirirse, memleketin piyasası, yenilmek ve kaybetmekle karşı karşıya gelecektir.”
“Alçak insanlar güç ve iktidara layık değillerdir, tam tersi tutuklu bir şekilde kuyuya atılmaya layıklardır.”
“Özü karanlık karganın yumurtasını, cennet bahçesinde yer alan tavus kuşunun altına koysan,”
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ورد
ارز

1

د

כאم آن

زا

כ دم د
دران
شد
ور از ى

2

[H 200b]
3

زاغ زاغ
ده אوس אغ

د א
כ ر

Neŝr: Nitekim baǾż-ı ekābir-i şuǾārā-yı zamān ve efāżıl-ı fuśaĥā-yı devrān dimişdür:4 [P 195b]
د درا

Nažm:
5

د

ب
6
د

כ אכ
א د

כ כ را اכ כ
כ כ
او

כ

אر ورد

כ

כ
אر ورد

7

כ

כ

כ

כ

د

را

آכ

ا

در
כ

Neŝr: Ve žālimi bir memlekete vālį vü Ǿāmil itmeyeler ki aǾmāl-i seyyiǿāt-ı žālim,
rūy-ı zemįni nāme-i aǾmāli gibi tįre vü mužlim eyler. 8ذ כ
ذ א
אن اب כ
א
9
م را כ אب כ

1
2
3
4
5
6
7

8
9

دل

“Onu çok iyi şartlar altında yetiştirip, cennetteki incirden ona versen,”
“Cebrail o yumurtaya üflese, cennetteki ırmaktan ona su verilse,”
“Karganın yumurtası nihayetinde de karganın yumurtası olarak kalır, sadece bu işten tavus kuşuna zahmet
ve acı nasip olur.”
Nitekim baǾż-ı ekābir-i şuǾārā-yı zamān ve efāżıl-ı fuśaĥā-yı devrān dimişdür P: Niteki baǾż-ı ekābir-i şuǾārā
dimişdür A, Ş: -H.
“Özü ve içi insanlıktan uzak biri, ibadetgâhta tutulup işlense de yine insanlıktan uzaktır.”
“Kara sineği değiştirsen bile, ondan kara sinekten başka bir şey çıkmaz.”
“Özü kötü olanı kim, nasıl terbiye edebilir ki, kim koynunda yılan beslemeye hazırdır ki? Acı olan kavunun
tadı yetiştirme şeklinden kaynaklı değil, özünden kaynaklıdır; diken yetiştirenin gül toplama beklentisi
olmamalıdır.”
ذכ
 ذ אP: -A, H, Ş. (Bundan Allah’a sığınırız.)
“Zulüm dünyayı yıkar, mazlumların canını (gönlünü) yakar.”

Enîsü’l-Ârifîn

1

ا ر آرد כאر כ כ
رود ازد
א
دا

Neŝr: Ve miyān-ı ümerā vü Ǿasākirde cedel ü cidāl vāķiǾ olsa, mādde-i ĥuśūmet ķuvvet bulmadın ve nāǿire-i fitne vü fesād müşteǾil olmadın ki,
ا
ا
2
ا
tedārik ü telāfįsine müşteġil olalar ki erbāb-ı ĥikmet dimişlerdür:
“İnķıŧāǾ-ı ser-rişte-i memleket vābeste-i nizāǾ-ı ümerā vü aǾyān-ı devletdür.”
[A 180b]
Nažm:

Çü yek-dil olmaya aǾyān-ı şāhį
Tebāh olur reǾāyā vü sipāhį
Münāsib budur erkān birbirile
Birāderler3 gibi ħōşca dirile
4

אع
5

اع

ا

[ زارכאن دوŞ 178a]
כ ا ه آرد

ه א ر א
[ כ و ان כ א אن כH 201a]

Neŝr: Behmen bir ĥakįm-i Berehmen’den suǿāl eyledi ki: “Teǿsįs-i esās-ı terbiyet-i [P 196a] aǾyān u ħadem ü ħaşem ü erkān ne ŧarįķle olur?” Ĥakįm eyitdi:
“İki nesne ile olur: Biri luŧf u mihr ve biri Ǿunf ü ķahr. Luŧf u mihr-i sulŧān
ħadem ü ĥaşem üzerine tābān olup cerāǿim-i śaġāǿiri źerrāt-ı śıġār gibi Ǿunf u
maĥv itmek gerekdür ki bi’l-külliyye meǿyūs u nevmįd ü dilgįr olmayalar. Ve
Ǿunf u ķahr ve tįġ-ı siyāset-i pādişāh-ı Ǿālem-penāh gerden-i iŧāǾatlerinde ĥavāle
olmaķ gerekdür ki tā ħalķ bisāŧ-ı şenāǾate ķadem-i cürǿeti ķoyup sū-i edebe dilįr
olmayalar.” Nigāristān’da dimişlerdür: “Ŧarįķ-ı terbiyetde muķteżā-yı ĥikmet
oldur ki, bir kār ki mürüvvet ü luŧf ile müyesser ola, ol maĥalde teşeddüd ü
Ǿunf göstermek olmaz ve eger ħuşūnet ü Ǿunfe muĥtāc olursa, rıfķ u çerb ü nermį itmek6 olmaz ki gāhį cerāĥatüñ nįşe iĥtiyācı merheme iĥtiyācından ziyāde
olur.”
1
2
3
4
5
6

“(Zulüm) memleketin işini yenilgi ve başarısızlıkla sonlandırır; başarı, sağlık ve huzur zulümden dolayı
elden gider.”
“Yok etmek, gidermek kaldırıp yükseltmekten daha kolaydır.”
birāderler A, H, Ş: iki ķardeş P.
“Devlet erkânlarına tartışma ve kavga yakışmaz, zira ki tartışma ve kavga ayrılığa sebep olur.”
“Tartışma ve savaş işi öyle bir noktaya getirir ki, eski bir evi bile yıkar geçer.”
itmek A, H, Ş: eylemek P.
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در
اح و

Nažm:
1

כ

ان כ
כאم

2

3

و

در
כ א

ره
درا و כ

א כאر
اوار

ا

כ
כ دد

[A 181a]

Neŝr: Ĥükemā-yı Yunan dimişler: “Selāŧįn-i Ǿamįmü’l-iĥsān ki bir bende-i
kemter ü źerre-i aĥķarı āfitāb-ı iltifātları ile ħāk-i meźelletden şebnemvār refǾ
buyurmaķ dileyeler, kerrāt u merrātla [H 201b] naķd-i ĥālini miĥekk-i imtiĥāna urmayınca ve Ǿayārını [Ş 178b] tamām bilüp žāhir ü bāŧın ve derūn u
bįrūnın tecessüs ü taĥassüs ķılmayınca itmeyeler.” [P 196b] Zįrā gāh olur ki
bir nā-müstaĥaķķa himmet ve bir nā-müstaǾiddi terbiyet buyururlar ve aħlāķ-ı
nā-pesendįde vü eŧvār-ı nā-şāyestesine vāķıf olduķları gibi bi’ż-żarūrį nažarı dūn idüp āsitāne-i saǾādetlerinden redd ve bāb-ı iltifātı sedd iderler. Belki
maǾzūl ü maħźūl ü menkūs-ı ĥayātdan daħi meǿyūs iderler4 ve cüzǿį müddetde
bir kimesneyi5 źirve-i Ǿulyāya refǾ itmişken ĥażįż-i meźellete düşürmek esās-ı
riyāset ve saŧvet-i salŧanata muħildür.
Beyt:
6

د כ
ب را آب و
م دار در و دن ورده
دارى
כ را
ا אن כ د א ش כ
آن
7

1
2
3
4
5
6
7

א
آر

اכ ش
دو

“Sertlik ve yumuşaklık, birlikte ve her biri ayarında ve dengeli olunca faydalı olurlar; nasıl ki hacamat doğru
yapılırsa faydalı olur, yanlış yapılırsa yaralayabilir.”
“Her zaman yumuşak davranılmaz, bazen de öfke anında kaşları çatmak gerekir.”
“Görmüyor musun artık merhem ve ilaç işe yaramıyor; çünkü artık yara son noktasına gelmiştir.”
Belki maǾzūl ü maħźūl ve menkūs-ı ĥayātdan daħi meǿyūs iderler P, H, Ş: -A.
kimesneyi A, P, H: kimseyi Ş.
“Su, ahşap parçasını kendi içine çekmez bu işin hikmeti nedir? Kendi içinde besleyip yetiştirdiğin huylarını
içine çektiğin için utan.”
“Her kim ki onu eğitip terbiye etmeye niyetin var, öncelikle onu birkaç alanda sınamalısın. Eğer içinde
potansiyel varsa, onu ilimlerle yükselt.”

Enîsü’l-Ârifîn

אز
1

د
ور א
א ودى א ت ا כ

Neŝr: Ve nitekim mürebbā-yı āfitāb-ı Ǿināyetlerini ħāke yeksān ve pāymāl itmek nā-maķbūldür. Meclis-i şerįf ve maĥfil-i laŧįflerinden2 maŧrūĥ u maġđūb
olan ĥaķķında daħi bį-vesįle-i şefāǾat ü berāǿet ve bį-tevbe vü inābet Ǿafv ü
şefķat ü merĥametde Ǿacele, ħıffete maĥmūldür. Zįrā miyān-ı ħışm u rıżāda ki
zamān mürūr itmeye, ŝübūt-ı Ǿazm ve ŝebāt-ı3 sulŧān [H 202a] žuhūr itmez.
Ĥikāyet: Ħulefādan biri nedįminden muħālif kelām istimāǾ idüp [A 181b]
meclis-i saǾādet-celįsinden ŧard u ŧarĥ eyledi. Nedįm-i bį-çāre [P 197a]
nihāl-i zindegānįden mįve-i ümįdi kesmiş [Ş 179a] ve bir gūşe-i kāşāne vü
künc-i ħamūlde sākin ü śāmit 4﴾ ْ ُ  ﴿ ُ ٌّ ُ ْכzümresinden olup oturmış kām
ٌ
ٌ
u nā-kām ve ħˇāh u nā-ħˇāh şerbet-i telħ-i śabrı tecerruǾ idüp feĥvā-yı maġzāyı 5 ا ا
ا
ا אئ
 اile Ǿāmil olmış ve āyįne-i ĥālinde śūret-i
śabrdan ġayrı nesne śūret göstermeyüp bu beyti ĥasb-i ĥāli vāķiǾ olmaġın
vird-i zebān ķılmış:
Beyt:

ع כ ز אر
د א כאر

6

د
כ

د ز אل
ر אش כ

Neŝr: Çün müddet-i müfāraķat ü muśāĥabet medįd ü baǾįd olup kār cāna
ve kārd üstüħˇāna yetdi ve Ǿinān-ı śabr u iħtiyār elden gitdi. Ve bu beytüñ
mażmūn-ı saǾādet-meşħūnıyla7 Ǿāmil oldı:
Beyt:

Baħtum śınayup taħtuña Ǿaşaķa çeküp raħt
Ortaya ķodum başumı ya taħt ola ya baħt

Neŝr: Kendünüñ baħt-ı siyāh u jūlįdesi miŝāl bir Ǿarż-ı ĥāl ķaralayup maĥremān-ı ĥarem-i ħilāfetden birine iltimās idüp virdi. Vaķt-i furśatda ruħśat bulup8 mevķıf-ı Ǿarża irişdürdiler. Ħalįfe ħandān olup eyitdi: “Anuñ çendān cürm-i

1
2
3
4
5
6
7
8

“Eğer potansiyeli yoksa ve yüceltilmeyi hak etmiyorsa, boşuna onun için emek harcama, zira ki çok kısa
sürede o kişi seni yere düşürecektir.”
laŧįflerinden A, H, Ş: münįflerinden P.
ŝebāt-ı A, P, Ş: ŝebātdan H.
“... sağırlar, dilsizler ve körlerdir.” Bakara, 2/18.
“Musibet anında sabır en büyük nimettir.”
“Ey gönül, kötü halinden dolayı sakın şikâyet etme, sabırlı ol ki işin sonu iyi olacaktır.”
mażmūn-ı saǾādet-meşħūnıyla A, P, Ş: mażmūnıyla H.
ruħśat bulup A, P, Ş: -H.
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mūcibu’l-ħırmānı yoķdur, ammā 1 כ ا כ אبher şey zamānına mevķūfdur ve
2
אو א א
 ا رher kār [H 202b] vaķtine bāz-bestedür, tā vaķti irişmeyicek
ve zamānı gelmeyicek cehd fāǿide ķılmaz ve gūşiş sūd itmez.” [P 197b]
ز אن כאر כ
אرئ אر כ

Nažm:
3

א در
دى

Ĥikāyet:4 Bir pādişāh-ı Ǿālį-miķdār bir ĥakįm-i büzürgvārdan [A 182a] istinśāĥ
idüp istinŧāķ eyledi. Ĥakįm eyitdi: [Ş 179b] “Ey pādişāh-ı Ǿālem-penāh, cemįǾ-i
veśāyā vü ĥikem bu iki kelimede münderic ü müdġamdur kiا و
ا
5
ا
 اYaǾni emr-i Ĥaķķ’a taǾžįm ü Ǿizzet ve ħalķ-ı Ħudā’ya şefķat ü
merhamet ķıl.”6
כ
از
כ אن ا

Nažm:
ورز
7

ان

اى אزه
כ כ כ

אدب אش و אدت
אش و כ כ

א
א

Ve umūr-dįde vü kār-āmūzda sinn-i vuķūfa varmış ve aĥvāl-i Ǿāleme vuķūf
taĥśįl ķılmış kimesneleri terbiyet ideler ki baǾż-ı ĥükemā dimişlerdür: אل
8
وزادت ت
ة
ه
ŞiǾr:

ا
وا א

9

ا
اذا אل
ا אدت ا אم

Neŝr: Ve bir kimesneye iki ħidmet teklįf eylemeyeler. Nitekim dimişlerdür:
Bitür bir işi śoñra ġayra ŧut yüz
Ki bir ķoltuġa śıġmaz iki ķarpuz10
Neŝr: Ve iki kimesneyi bir Ǿamelde şerįk ķılmayalar ki,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

“Her şeyin vakti ve süresi yazılıdır.” Ra‘d, 13/38.
“İşler vaktinde bellidir.”
“Her işte doğru zaman gelmedikçe, sana destek veren kişilerin yardımı da bir işe yaramaz.”
Ĥikāyet A, P: Neŝr Ş: -H.
“Allah’ın emirlerine saygı, yarattıklarına sevgi gösteriniz.” (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, s. 15.)
ķıl A, H, Ş: -P.
“Ey taze genç, bu yaşlı ve köhne pirinin sözlerini dinle. Bir konu ki gerçekten bütün sözlerinin özüdür.
Hakk’a edepli davranıp Allah’a ibadet et, halka yumuşak ve dostça davranıp onlara iyilik et.”
“Ömrü uzun olanın beden kuvveti azalır, akıl kuvveti artar.”
Neŝr: Ve umūr-dįde vü kār-āmūzda ... وا א
 ا אدت ا אمH, Ş: -P. “Mü’minin ömrü sıkıntısız bir şekilde
uzun olursa günler ona tam ve olgun akıl armağan eder.”
Bu beyit Güvâhî’ye aittir. (Bk. Hengirmen, age., s. 120.)

Enîsü’l-Ârifîn

Beyt:

İki kişi bir işi hįç bitürmez
Çatal ķazuķ meŝeldür yire girmez
ا כ אزد دوכאر
ار אب ش
א
ش

1

א

ه در כ
כ

ככ
[H 203a]
כ آ ا
دوכ
כ دכ

Neŝr: Ve ĥükemā dimişlerdür: “Dört nesne esās-ı salŧanatı teǿyįd eyler: Muĥāfažat-ı dįn ü vezįr-i emįn ve riǾāyet-i Ǿazm u śıyānet-i ĥazm. Ve dört nesneye
dört nesne lāzımdur: [A 182b] Pādişāha siyāset, [P 198a] vezįre emānet, leşkere ĥimāyet, raǾiyyete riǾāyet.”
Ve baǾż-ı Ǿulemā dimişlerdür: “Dört nesneden erkān-ı salŧanat ħalel-peźįrdür: [Ş 180a] Žulm-i emįr, ġaflet-i vezįr, sitem ber-ĥaķįr, ħıyānet-ı debįr.”
Ve dört nesneye dört nesne lāzımdur: “Vezįre śalāĥ, dilįre silāĥ, cenge şemşįr,
ħazįneye debįr.” Gāh olur ki ķalem ile ĥāśıl olan şemşįrle müyesser olmaz.
Nažm:
2

ا כ
א
ا آ אر

ر

כ

Neŝr: Bir zamānda aśĥāb-ı seyf ü Ǿalem ve erbāb-ı ħaŧŧ u ķalem mābeynine
taśaddur u takaddüm ü teǿeħħurda ħuśūmet ü nizāǾ düşdi. Aśĥāb-ı seyf3 erbāb-ı ķaleme eyitdiler: “Biz sizden iki vechle muķaddemüz: Evvelā, źikrde
taķdįm olınmamız muķarrerdür ki ‘śāĥibü’s-seyfi ve’l-ķalem’ dirler. Ŝāniyen,
āb-ı rūy-ı salŧanat tįġ-ı ābdārladur ve memleket şemşįrle fetĥ olınur ve ķalem
tįġa muĥtācdur, ammā tįġ ķaleme muĥtāc degüldür.” Erbāb-ı ķalem eyitdiler:
“Bizüm sizden üç cihetle rücĥānımuz vardur: Evvelā, ķalem defǾ-i aǾdā ve nefǾ-i
aĥibbāda muĥtācun ileyhdür, ammā tįġ ancaķ düşmene yarar. [H 203b] Ŝāniyen, ehl-i ķalem ħazįneyi maǾmūr eyler, aśĥāb-ı seyf ħālį vü tehį eyler. Ŝāliŝen,
gāh olur ki aśĥāb-ı seyfüñ dimāġına hevā-yı salŧanat düşüp ħurūc ider, ehl-i
ķalemden bu maķūle ĥareket-i şenįǾa śādır olmaz.”
ŞiǾr:
واכ م

4

1
2
3
4

א
ا

ا אل
اذا
و وه א כ

“Bir kişi, iki işin üstesinden hakkını vererek ve zeki insanları beğendirecek şekilde gelemez. Nasıl ki bir
kazan ortaklıkla kaynayamaz, aynı anda bir işe girişen iki insan da başarısız olur.”
“Kalem öyle bir yere varabilir ki, kılıcın bile o noktaya yolu yoktur.”
Aśĥāb-ı seyf A, P, H: -Ş.
“Kahramanlar bir gün kılıçlarıyla yemin ettiklerinde; onu onur ve şerefin kazancından kabul ederler.”
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[P 198b]
1

اور
א

ا כ אب
כ
ى ا ان ا ا

Neŝr: Ve kitābetüñ şerefi nuśūś-ı ķāŧıǾa ile müŝbetdür. Ĥażret-i Risālet-penāh
śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem [A 183a] buyurur: 2 א כ א
 وا اVe đurūb u
3
emŝālde gelmişdür:
و אכ
א
Ve baǾż-ı fużalā [Ş 180b] dimişlerdür: 4 ا אئ
5
 اve 6
 ا כ אve 7م ر ا כ م
 اve 8ا אم
ve 9 אن ا
ا

אכ و
درو

م

 اذاve
אا ا

Uķlidis dir ki: 10 א
א
رو א
 اve
אل و
ا
ا
11
12
13
אل و ا כא כ אل
 اve  ا وات ا ا دواتve
ا ى ا
 اve
14
م אس ا א
 אDimişlerdür ki, iki sevād siyādetden nāşįdür: Biri sevād-ı
kātib ve biri sevād-ı rākib. Ve erbāb-ı seyf ve aśĥāb-ı ķaleme -ki güşāyende-i
Ǿuķde-i fetĥ ü nuśret ve nigārende-i çehre-i Ǿarūs-ı memleketdür- Ǿavāŧıf-ı ħusrevānįden iltifāt u riǾāyet lāzımdur ki, [H 204a]
Beyt:

Baķup āyįne-i esrāra didi ehl-i ĥakem
Memleket çehresinüñ zįveridür tįġ u ķalem

Neŝr: Ve lafž-ı pādişāhda iki elif biri tįġa işāret ve biri ķalemden kināyetdür ve
lafž-ı pādişāh hesābda ceyşden Ǿibāretdür.
Ve selāŧįnüñ ķāśidi vü elçisi merd-i ĥaķįm-i süħan-gūy u nįgū-rūy gerekdür
ki ĥüsn-i tedbįrle gökyüzindeki māhı [P 199a] tesħįre mālik ve Ǿuźūbet-i lisānıyla yılanı ininden çıķarmaġa ķādir ola.15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

“Allah’ın kaleme yemin etmesi, kitabın kalemine zaman geçtikçe övgü ve yüksek bir derece olarak yeter.”
“İlmi yazarak bağlayınız.” (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, s. 136.)
“Hafızada korunan gider, yazılan şey ise kalır.”
“Tuvalette bile olsan duyduğun bir şeyi yaz.”
“Hafıza avdır.”
“Yazı bağdır.”
“Kalemler sözlerin elçisidir.”
“Kalemlerin yazdığını geçen günler yenemez.”
“Hat (yazı) elin dilidir.”
“Hat (yazı) cismanî bir alet (şeklinde) ortaya çıkmış ruhanî bir mekanizmadır.”
“Yazı fakirler için mal (para kazanma), zenginler için güzellik (sanat), büyükler ve yüksek makam sahipleri
için olgunluktur.”
“Divit aletlerden en faydalı olandır.”
“(Az bir) mürekkep (su dolu bir) bidondan iyidir.”
“Bölgeler, devletler kalemlerle kurulur.”
ola A, P, Ş: olur H.

Enîsü’l-Ârifîn

MıśrāǾ:

Bu meŝeldür ŧatlu dil ile yılan inden çıķar

Neŝr: Bir ĥakįme eyitdiler: “Rüsülüñ ķanķısı encaĥdur?” Eyitdi: “Kemāl ü
cemāl śāĥibi cümleden ercaĥdur.”
אده א כ دا א د
1
כ د و اא د

Nažm:

2

آ כאرا כ
א אכ

אى
ان אن כ

[A 183b]

Neŝr: Zįrā kişinüñ resūli [Ş 181a] gūyā zebānıdur ve Ǿaķl u idrākinüñ tercümānı.3 Ve li-hāźā dimişlerdür: “Herkesüñ Ǿunvān-ı nāme-i girdārı mażmūn-ı meknūn-ı esrārı resūlünüñ güftār u eŧvārından žāhirdür ki: 4
ا
ل ل
”ا
ŞiǾr:

אر ذا و אر
ار
ا

اذا ار
כ ا

ان و אر
ر و אر

و

5

6

Neŝr: Ĥażret-i Resūl-i Ekrem śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem buyurur: اذا ا د
7
ا
و
ا
ه
ا א
 اYaǾni “Ķaçan ki baña resūl irsāl itseñüz,
vechi vecįh ve ismi ĥasen olsun.”
Nažm:
8

ر ل اא اא
دا א
[ ا א ازH 204b]

Neŝr: Selāŧįn-i māżiye ve esāŧįn-i ħāliye ekŝer risālete ĥükemā-yı fażįlet-perver
iħtiyār itdüklerinüñ vechi budur ki, Ĥażret-i Loķmān ferzend-i dilbendine pend
idüp dedi: 9כ א כ ر ل כ
אن
א
ر
[ אP 199b]
Ĥikmeti budur ki, mülūk-i sālifeden baǾż-ı Ǿuķalā-yı źevi’l-ārā Ǿaķl ü fażl ve

1
2
3
4
5
6
7
8
9

“Gönderilmiş kişi akıllı ve bilgili olmalı, konuşmada cesaretli ve yetenekli olmalıdır.”
“Sözlerini açık ve net söylemeli, öyle bir konuşmalı ki meclisteki insanların talep ettikleri gibi söz söylemelidir.”
tercümānı P: tercümānıdur A, H, Ş.
“Elçi kendisini göndereni işaret eder.”
“Gönderdiğinde vakarlı kişiye gönder; mizacı asil olanın özrü de tatlıdır.”
“Ateş ve yolcu arasında dostluk vardır; kedi ve fare arası düzelir.”
“Mektup gönderdiğinizde bunu güzel bir hitap ve güzel bir isimle yapın.”
“Her şeyi yapabilecek bir Resûl gönderilmelidir, bilgili insanlara bilgili bir Resûl gönderilmelidir.”
“Oğlum, cahil birini elçi olarak gönderme, eğer hikmetli (olgun) birini bulamazsan kendi kendinin elçisi
ol (kendin git).”
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tedbįr ü re’ylerine iǾtimād idüp ŧarįķ-ı risālete1 bi-nefsihį gitmek2 semtine źāhib
olurlardı. Bu bābı evvel ķarǾ ve ħilǾat-i ħilāfeti egininden ħalǾ idüp ve risālete
bi-nefsihį giden ĥakįm-i ħāfiķayn İskender-i Źü’l-ķarneyn idi ki dirdi:
ا ا כאر
ا כ
אم د אى د כ ار

Beyt:
3

Neŝr: BaǾż-ı efāżıl-ı feżāǿil-maħāyil resūl ĥaķķında dimişlerdür: [Ş 181b]
اب
4
اب

Nažm:
[A 184a]

در
כ

5

6

כ

כ א

از و

א כ כ از כ
زد א و

כ د כ ازכ دل
ح אرى כ
אن دو

Ĥikāyet: Mühelleb vezįr -ki Ǿasker-i cerrār u cān-şikārla ħurūc idüp Ħavārici
ġāret ü hezįmet ve bį-ĥadd ü bį-şümār ġanįmet itdi- Ĥaccāc’a bir resūl irsāl eyledi.7 Resūl bi-ĥükm-i 8﴾ ﴿ َ א َ َ ا ُ ِل ِا َّ ا ْ َ ُغfi’l-ĥāl duǾā ve midĥat ü
َ
َّ
ŝenāyı iblāġ idüp levāzım-ı ħıdmet-i şāhį ve sezāvār-ı ħużūr-ı şehenşāhįyi edā
itdükden9 śoñra ĥarekāt-ı hümāyūn10 ve sekenāt-ı mevzūn ile cerr-i kelām vü
fetĥ-i merām [H 205a] idüp ķıśśa-i fetĥi ĥarf-be-ĥarf11 muǾtell-i śaĥįĥin ĥarf
itmekle dilinden kesr-i hümūmı refǾ ve żamm-ı ġumūmı defǾ eyledi. Ĥaccāc
eyitdi: “Mühelleb’üñ ĥālį nedür?” Ķāśid eyitdi: “Dōstlarıyla [P 200a] şįr ü
şekker ve düşmenleriyle şįr-i ner...” Ĥaccāc eyitdi: “Sipāh u raǾiyyete şefķati12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ŧarįķ-i risālete A, P, H: risālete Ş.
gitmek A, P, H: giden Ş.
“O kahramanlar ki aslanları avlayabilirler, mesajlarını tüm cesaretlerini kullanarak, tüm sorumluluklarını
kendileri alarak veriyorlar.”
“Onlara her ne soru sorulursa cevap verebilirler; öyle cevaplar ki doğru ve ayarlıdır.”
“O kadar çoktur ki, insanlar kötü ve sert bir söz söyleyerek; tüm kâinatın düzenini bozup halkın ölümüne
sebep olurlar.”
“Başka insanlar da var ki güzel ve doğru (yumuşak ve uzlaştırıcı) sözler söyleyerek, iki düşman taraf arasında
dostluk ve kardeşliğe sebep olurlar.”
Ĥaccāc’a bir resūl irsāl eyledi A, P, Ş: -H.
“Resûle düşen (vazife), ancak duyurmadır.” Mâide, 5/99.
itdükden A, H, Ş: olındı P.
ĥarekāt-ı hümāyūn P: ĥarekāt A, H, Ş.
ĥarf-be-ĥarf P, H, Ş: ĥurūf A.
şefķati A, H, Ş: riǾāyeti P.

Enîsü’l-Ârifîn

ne mertebedür?” Eyitdi: “Evlāda vālidüñ şefķati ne mertebe ise...” Ĥaccāc eyitdi: “Evlādınuñ ĥāli nedür?” Eyitdi: “Cümlesi ķardeşler gibi dirilüp yek-dil ü
yek-zebān ve muŧįǾ-i fermān...” Ĥaccāc eyitdi: “Rezmde ĥālleri nedür?” Eyitdi:
“Hįç dillerinde bįm-i helāk ve cānuñ ħaŧırı yoķdur.”1 Ĥaccāc eyitdi: “Bezmde
ĥālleri nedür?” Eyitdi: “Hįç māluñ yanlarında iǾtibārı vü ķadri yoķdur.”
د
2
د

Nažm:

3

אل כ

אه

א
אز א

אده از د ز ه ا
ن
ها
ان د ى

Neŝr: Ĥaccāc resūluñ edeb [Ş 182a] ü idrākinden firistendenüñ kemāl-i firāsetine [A 184b] istidlāl idüp eyitdi: “Bu merd-i faśįĥü’l-lisān u melįĥü’l-beyān
Mühelleb’üñ Ǿaķl ü kiyāset ve fażl u firāsetine iǾtiķādımuzı iżǾāf u mużāǾafa ķıldı.”
כ
ازوى

Nažm:
4

כ
5

ر ل ار
כ כאر ا א

ى כ آن د دا א
כ אو
אر

Fi’l-Vezāreti
Dergāh-ı ħavāķįn ü bārgāh-ı selāŧįnde hįç emr-i vezaretden etǾab [H 205b]
bir kār-ı düşvār u eśǾab yoķdur.
Beyt:

Āsān degül a benüm efendüm
Dünyāyı bütün żiyāfet itmek6

Neŝr: MaǾnāda dünyānuñ ġavġāsını başına almaķdur. Vezįr vezerdendür, melceǿ
[P 200b] maǾnāsına, yaǾni melāź u melceǿ-i benį Ādem’dür7 ve vekįl-i pādişāh ve
mütekeffil-i umūr-ı maǾāş ve intižām-ı Ǿālemdür. ǾAdūsı nā-maǾdūd ve źāt-ı şerįfleri manžūr u maĥsūddur. Lākin8 9
و اج ا
ءا
1
2
3
4
5
6
7
8
9

yoķdur A, P: yoķ H, Ş.
“Padişahın gönderdiği kişiye akıllı ve bilge olmak yakışır, tecrübesiz haberciden de yanlış davranış ve yanlış
söz çıkar.”
“Gönderilmiş kişi, akıl ve zekâsından dolayı yaşıyorsa, bu gönderen kişinin akıl ve zekâsını gösterir.”
“Bir kişiyi seçip göndereceksen bilge birini seç ki, senin işini en güzel şekilde görsün.”
“Hiç duydun mu ki o akıllı adam ne dedi? ‘Akıllı ve bilge Resûl göndererek işini garantiye al.’”
Bu beyit Necâtî Bey’e aittir. (Bk. Tarlan, Necatî Beg Divanı, s. 141.)
Ādem’dür P: Ādem A, H, Ş.
Der-kenār: Bu ecldendür ki baǾżılar dimişlerdür: Vezįr, vezerdendür siķal maǾnāsına pādişāh-ı Ǿālem-penāhuñ
eŝķālini nefslerine taĥmįl ve şemātet-i aǾdā ve şikāyet-i reǾāya taĥammül itdükleri-çün vezįr dimişlerdür. Ş.
“Güneşin ışığı gizlenmez, hakkın aydınlığı sönmez.”
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Beyt:

Ol binānuñ ki Ǿāmiri Ĥaķ’dur
Yıķmaġ isteyen anı aĥmaķdur
ŞemǾi kim Ĥaķ yaķa nice söyünür
Kim ki püf dirse sebleti göyünür1

Ĥikāyet: Bir gün Manśūr ħalįfe MaǾn bin Zāǿide’ye eyitdi: “Ħalķ senüñ meŝālibüñi nuķl-i meclis eylemişlerdür, dāǿimā seni mesāvį iderler ĥikmeti nedür?”
MaǾn hemān bedįheten ü mürtecilen eyitdi: Bu maǾnā rūşendür ki,
ة
3
אدا

Nažm:

 א א2 ان ا ا
و ى אم ا אس

Neŝr: Manśūr ħalįfe istiĥsān idüp [A 185a] arķasında olan ħilǾati ħalǾ idüp
aña giydürdi. Bu beyt daħi MaǾn bin Zāǿide’nüñ [Ş 182b] zāde-i ŧabǾı vāķiǾ
olmışdur.4
Nažm:
5

د

ى

ت اد ا
ا
אش א
אش

Neŝr: Pes lāzım-ı vezāret dįn ü diyānet ve śalāĥ u istiķāmet ve raǾiyyet cānibini
riǾāyet ve pādişāh-ı Ǿālem-penāh ve kendüler cānibini vizr ü vebālden śıyānetdür. [H 206a]
Ĥakįm Büzürcmihr’den suǿāl eylediler ki: “Lāyıķ-ı vezāret kimdür?” Cevāb
virdi ki:6 “Mest-i ġurūr olmaya, hüşyār ola ve ħˇāb-ı ġafletden bįdār ola ve
Müşterį-fıŧnat u ǾUŧārid-tedbįr ve umūr-ı külliyyede cerį vü dilįr ola. [P 201a]
Beyt:

وه
7

כאر א אن כ
زراى وز ان כ د כ ه

Neŝr: Ve miyān-ı şāh u raǾiyyetde Ǿadlden meyl ü Ǿudūl ve Cenāb-ı Ĥaķ’dan
ġaflet ü źüĥūl eylemeye ve bir emr-i düşvāra şürūǾdan muķaddem Ǿāķıbet-endįş
olup meǿālin mülāĥaža eyleye ki baǾdehū dest-i ĥayreti dendān-ı nedāmetle
gezān olmaya.”
1
2
3
4
5
6
7

Bu beyit Hamdullah Hamdî’ye aittir. (Bk. Onur, age., s. 64.)
Der-kenār: ا ا:
כ
ا
 اP, Ş. “Sonra da denildi ki, bu ortamda hiçbir şey fazlalık
değildir.”
“Fazilet sahiplerini her zaman kıskanan olur, nankör olanları kıskanan kimse göremezsin.”
MaǾn bin Zāǿide’nüñ zāde-i ŧabǾı vāķiǾ olmışdur A, P, Ş: MaǾn bin Zāǿide’nüñdür H.
“Ne zaman kıskandımsa Allah kıskançlığımı artırdı, kıskanmadan bir gün geçiren o günü yaşamamıştır.”
Cevāb virdi ki P: Eyitdi A, H, Ş.
“İhtişamlı padişahların başarılı işi, akıllı vezirlerin kararları sayesindedir.”

Enîsü’l-Ârifîn

در

Nažm:
1

2

Neŝr: Ve ج

ا

وج

ما

Nažm:
4

כ

כאرى כ כ
از א

آ אن כ
ح כאران כ
3

כ
ور

bu maǾnādan münbįdür.

כאرى כ در آ
כ در
ون

در
ر

Neŝr: Ve ķavānįn-i ĥasene vażǾ idüp bidǾat-ı seyyiǿeyi refǾe sāǾį ola ki ŧınāb-ı
serāperde-i salŧanatı ıŧnāb u ishāba ve mįħ-ı devāmla istiĥkāma sebeb ü bāǾiŝ
[A 185b] ü dāǾįdür. Ve aħbār u āŝārda vārid olmışdur: “Bir kimesne ki bir
sünnet-i seniyye vü ķāǾide-i ceyyide vażǾ eyleye, [Ş 183a] herkes ki anuñla Ǿāmil
olur, vāżıǾ içün Ǿāmilüñ ŝevābı miŝli ŝevāb ĥāśıl olur ve sünnet-i seniyye daħi
keźālik ve ķıs Ǿalā-źālik.” [H 206b]
RubāǾį:
ل

ل

ل

5

ت
כ ار

א

اى آ כ כאر אه כ
א
ا כ
روزכאر ر
او

כאن

Neŝr: Ve bir kimsenüñ eŧvār u aħlākını mįzāna ve naķd-i ķalbini meĥekk-i
imtiĥāna [P 201b] urmadın ĥużūr-ı şehriyār-ı kāmkārda ĥüsn-i terbiye ile iltifāt buyurmayalar ki şįşe-i nāmūslarına şikest ve çehre-i terbiyetlerine ġubār-ı
ħaclet nişest itmeye.
אن

دכ
כ
כ اورا כ دا
כ כ
6

1
2
3
4
5

6

כ و
כ و

כ כ د ان و
درا אل آن א

“Bir işi yapmak için yola çıktıysan, o işin sonunu çok iyi düşünmelisin.”
“Doğruysa o işi yap, doğru değilse de doğruyu bulmak için çabala.”
“Çıkışı girişten önce tut.”
“Herhangi bir işe giriştiysen, işin başında onun içinden nasıl çıkacağını düşün.”
“Ey insan, padişahlık görevini ele aldın; eğer her zaman halk arasında ulu ve yüce biri olarak kabul görmek
istiyorsan, bu dünyanın sayfasına öyle bir çizgi bırak ki, bu çizgiden Allah ve Allah’ın kulları memnun
olsunlar.”
“Padişahın önünde birini anlatıyorsan, onu çok iyi tanımak zorundasın; eğer senin anlattığın gibi çıkmazsa, sen yaptığın işin ve açıklamanın sonucuna katlanmalısın.”
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Neŝr: Ve bir kimsenüñ ŧabįǾatınuñ istiķāmetini ve dįn ü diyānetini kerrāt u
merrātla āzmayiş itmeyince emr-i muǾžam ve maślaĥat-ı küllį teklįf ü sipāriş
itmeyeler.
آز د
1
ود

Nažm:

2

א כא
رכ

ن

א

א

ر
א אم א
א ر

Neŝr: Ve rikāb-ı hümāyūn-ı saǾādet-maķrūna Ǿarż-ı ĥācetde furśat gözedeler ki
ĥükemā dimişlerdür: “Ĥācāt, śalavāt gibidür; śalāt ki vaķtinde edā olınmaya
maķbūl olmaz, ĥācet daħi maĥalline düşmese revā olmaz.”
Nažm:
3

אد אه
ارد כאه

د

כאم

ا

[ כA 186a]

Neŝr: Ve bu daħi muĥaķķaķdur ki mesned-i Ǿizzet ü cāh-ı devletden maķśad-ı
aķsā [Ş 183b] ve ġaraż-ı aślį riǾāyet-i Ǿibād ü Ǿimāret-i bilāddur. [H 207a] Pes,
lāzımdur ki cānib-i reǾāyāyı riǾāyet ve şerr-i žalemeden muĥāfažat u śıyānet ideler ki ĥükemā-yı Yunan ve fuĥūl-i devrān dimişlerdür: “Vezįr şubān4 ve raǾiyyet
gūsfendān ve mālik-i gūsfendān pādişāh-ı cihān ve žaleme gürgān-ı tįz-dendān
gibidür.” [P 202a]
Nažm:

אر
5

6

אزدار

دم

را ا
راز כ ك

د כ دا א
א
و כ ك در כ
אن

Neŝr: Ve fuķarā vü raǾiyyete merĥamet ü şefķat eyleye ki Resūl-i güzįn ve raĥmeten li’l-Ǿālemįn buyurur: 7

1
2
3
4
5
6
7

“Öncelikle akıl ve bilgisini sınamak gerek, hak ettiği kadar ona bir konum verilmeli.”
“Günlerin ve zamanın üstesinden gelmeden, kimseden daha üstün tutulmamalı.”
“Padişahın nimetleri, fırsat eline geçtiğinde nimetin değerini bilmeyen, nimeti doğru kullanmayana haramdır.”
ve fuĥūl-i devrān dimişlerdür: “Vezįr şubān A, P, Ş: -H.
“Sen çobansın bu fırsatları değerlendirmelisin, koyunu zulüm kurdundan korumalısın.”
“Bilge insanlar için, uyumuş çoban ve koyunlar arasına girmiş bir kurt anlamsızdır.”
“Merhamet etmeyene merhamet edilmez.”

Enîsü’l-Ârifîn

ر ز אر
روزכאر

Nažm:

1

اى
2
אى

א

ز د אن
س از ز د
אن כ
כ آر

كآ
ا
כ

Neŝr: Ve iħbār-ı ĥavādiŝ-i rūzgār içün cevāsįs-i aħbār naśb u vażǾ olına. Tā
herkesden cerr-i aħbār idüp meczūmları olduġını3 Ǿizz-i ĥużūr-ı müstevcibü’s-sürūrlarına refǾ ideler. Anlar daħi dergāh-ı muǾallā vü bārgāh-ı aǾlāya Ǿarż
buyuralar ve denįye himmet ve ħasįs ü ħabįŝi terbiyetden iĥtirāz eyleye ki
erāźile iĥsān u himmet eşrāfa ihānet ü źilleti mutażammındur. Nitekim dimişlerdür: 4ا אر
ار
 دو اve 6  אب ا5
اذا אد ا
כ כאن
7
ان

Beyt:

כ כ دن ا ر
אی כ
[ ى אH 207b]

Neŝr: 8 و ا ا אئ دو ا כאرمVe erbāb-ı devlete ħaŧāyā-yı zįr-destānı Ǿafv ve
cerāǿimini cerįde-i ħāŧırdan maĥv nişāne-i saǾādet [Ş 184a] ve Ǿalāmet-i Ǿulüvv-i
himmetdür. [A 186b]
Hikāyet:9 Meşāyiħ-ı kirām ve Ǿulemā-yı Ǿižāmdan biri bir mücrime şefāǾat u
şefķat idüp ħākimden cerāǿimini Ǿafv recā eylemiş ve dimişlerdür: [P 202b]
“Źellāt ü mezallāt-ı aķdām-ı mücrimįnden geçmek ve iġmāż u tecāhül ve tesāmuĥ u tekāsül itmek važįfe-i merāĥim-i ehl-i iħtiyār ve Ǿavāŧıf-ı erbāb-ı iķtidārdur.10 ا
א ه
و ا
ile olıcaķ Cenāb-ı maǾālį-meǿābdan mercūdur ki, ġubār-ı günāhını ĥabįb-ı ŧahāretinden ve levŝ-i cerāǿimini dāmen-i
Ǿiśmetinden āb-ı Ǿafvla şüst ü şū idüp günāhlarını bu dāǾį-i devlet-ħˇāhuñ yüzi
śuyuna maǾfüvv buyuralar.”
ĶıŧǾa:
ن אران
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

כ

و

و ا אم אم

د א

ا

“Senden daha aşağı konumlarda bulunan insanlara acı ki, bu dünya seni de bir gün aşağı bir duruma düşürebilir.”
“Allah’ın kullarına sana davranılmasını istediğin şekilde davran.”
meczūmları olduġını A, H, Ş: cezm itdükleri ħaberi P.
“Kötülerin üstünlüğü iyilerin imtihanıdır.”
Der-kenār: Sifel, kesr-i sin ile cemǾ-i sifle P, Ş.
“Sefalet hakim oldukça ümit yok olur.”
“Kurtlara iyilik yapmak, koyunlara kötülük yapmak anlamına gelmektedir.”
“Ganimetler için büyük devletler (her şeyi yapabilir).”
Ĥikāyet Ş: -A, P, H.
ا
א ه
و ا
H, Ş: -P. “Kim affeder ve uzlaşırsa onun sevabı Allah katındadır.”
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כ א אن را
ا
1
א כ כאران

درآ
אب

Neŝr: Ĥākim daħi Ǿamįm ü kerem-i kerįminden2 şeyħ-i kerāmet-şiǾāruñ meyāmin-i enfās-ı saǾādet-āŝārıyla3 ol mücrimüñ cürmüni Ǿafv idüp eyitdi:
ان از אن כ
ا ان כ

Nažm:
4

5

א
א

א
ز مכ

אر

آ اכ
رش

Neŝr: Ve sāǿir aǾyān-ı devlet ve erkān-ı saǾādetden herkes ki dįvān-ı keyvān-eyvān-ı [H 208a] ħāķānįde mühimmāt-ı sulŧāniyyeye mübāşirdür, evvel mühim
olan oldur ki, iltifāt-ı pādişāh-ı Ǿālem-penāha maġrūr olmaya ki dimişlerdür:
“Mizāc-ı sulŧān nār-ı sūzān ĥükmindedür.”
MıśrāǾ:

6

زان د

אن آ

ب

Neŝr: Ĥükemā dimişlerdür: İltifāt-ı şāhān ve āvāz-ı śıbyāna iǾtimād ķaŧǾan cāǿiz
[Ş 184b] degüldür ki bu bir ħˇābla mütebeddil ve ol bir ĥayālle müteġayyir ü
zāǿil olur. [P 203a] Ve fermān-ı ķażā-mażā-yı sulŧāna kāǿinen mā-kān muħālefet eyleme.7 [A 187a]
Beyt:

ا

د روزرا כ
اכ
א כ ا כ אه و و

8

Neŝr: Ve ikrām u iǾzāz-ı mülūka ġırre olup pāyını pergārvār ĥaddinden efzūn
ve dāǿiresinden bįrūn itmeye.
MıśrāǾ:

1

2
3
4
5
6
7
8
9

ر כ

9

را כ אء

“Herkese karşı affedici ve bahşedici özelliklerin var, cömertlikte güneş gibisin ve bahşedici özelliklerin
yağmur gibi herkese yağar. Günahsız insanları endişe ateşine koyma, günahkârların karnelerini de affedici
bir su ile yıkayıp hatalardan arındır.”
Ĥākim daħi Ǿamįm ü kerem-i kerįminden P: Ĥākim A, H, Ş.
meyāmin-i enfās-ı saǾādet-āŝārıyla A, H, Ş: meyāmin-i enfās-ı mekremet-āŝārıyla P.
“Senin fermanınla candan bile vazgeçilebilir; başkasının suçunu affetmek ne kelime!”
“O kişi ki uzlaştırıcı ve arabulucudur, her yerde saygı görür.”
“Padişaha yakınlık, yakıcı bir ateşe benzemektedir.”
kāǿinen mā-kān muħālefet eyleme P: muħālefet itmeye A, H, Ş.
“Eğer o gündüzken gecedir diyorsa; ay, yıldızlar ve diğer gezegenler de bunu onaylar.”
“Ayağını yorganına göre uzat.”

Enîsü’l-Ârifîn

Nažm:

Kilįmüñe göre uzat1 ayaġuñ
Ki śaķlana śovukdan et ü yaġuñ

Neŝr: Kelimāt-ı naśįĥat-ġāyāt-ı ĥükemāda meźkūrdur ki: “Eger sulŧān saña
birāder dise sen kendüñi nūger bil ve eger oġul dise sen kendüñi ķul bil2 ve her
çend ki ol taǾżįmini ziyāde ķıla, sen tevāżuǾıñı eżǾāf-ı mużāǾafa eyle.”3
Beyt:
4

درا
د دا

ر

אه اכ
ه א כ

Neŝr: Ve manśıb u cāha ġurūr u iǾtimād ve mesned-i Ǿizzet ü iĥtirāma ittikā vü
istinād itmeye.
5

و اد אرى
ا

א א
آن

אزش و כא
ز د ه

א
[ כ אH 208b]

Neŝr: Ki dehr-i ġaddār u sipihr-i nā-sāzkār cefā-cū vü tünd-ħūdur. Sehl müddetde ŧūmār-ı Ǿahid-nāme-i kāmkārįsini 6﴾ ِ ُ ﴿כ َ ِ ا ِّ ِ ّ ِ ِ ْ ُכ
maŧvį ider ve
ّ َ
śafĥa-i baħtiyārįsine nevmįdlik raķamın çeker.
Beyt:

ور אل و אه د א
אر
כ د א אد دارد ن

7

Elde manśıb pāyidār olmaz miŝāl-i dest-māl
Aña maġrūr olma Dārāyıla Cem’den örnek al8
Neŝr: Ve manśıb ki destmāldür, Ǿāķıl-ı ĥāzim9 oldur ki illerden örnek alup
[P 203b] eldeyken ķadr-i cāh u Ǿizzeti ve ķıymet-i manśıb u devleti bile. [Ş 185a]
Beyt:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ķadrini bil rāygān bulduñsa Ǿizz ü devleti
Her ħar-ı nādāna lāyıķ görme cüll-i himmeti10

uzat P, H, Ş: köseld A.
bil P: ķıl A, H, Ş.
eyle P: ķıl A, H, Ş.
“Padişah sayısızca iyilik yaparsa, kul da kendi değerini anlamalıdır.”
“Nedir bu bahtlı olduğun için hava atmalar ve şanssızlıkların için sitemler? Bir göz açıp kapayana kadar ne
bu kalacaktır, ne de o.”
“... yazılı kâğıtların tomarını dürer gibi...” Enbiyâ, 21/104.
“Bu dünyadaki mal, mülk ve makamına kanma ki, bu dünya senin gibi bir sürü insanı hatırlamaktadır.”
Bu beyit A, P ve H’de yok.
ĥāzim A, H, Ş: cāzim P.
Bu beyit A, P ve H’de yok.
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Ve müntefiǾ ü nāfiǾ olup kārsāz u dōst-nüvāz ola. Ve bunı yaķįnen iźǾān eyleye
ki manśıb elden çıķıcaķ hemān eli kiriyle ĥasret ü āh u nedāmetden ġayrı nesne
ķalmaz.
د

MıśrāǾ:

ا

1

ن ا

Neŝr: Ve teǿessüf ü telehhüf cidden fāǿide itmez.
Beyt:

Murġ-ı furśat çün ide pervāzı
Aña irmez nedāmet āvāzı
[A 187b]

Neŝr: Her devletüñ śoñı lett ve her maĥabbetüñ encāmı tebb2 leźźet cüzǿį
taġyįrle źillet olduġını źevķ idüp,
Beyt:
3

ك ز אכ ا ر
כ ه אر

כ

زان
ر

Neŝr: śademāt-ı zilzāl-i fenā vü fevāt ve hücūm-ı cünūd-ı Hādimü’l-leźźāt’dan
evvel źikr-i cemįl ve iŝr-i cezįlini śafĥa-i rūzgāra yādgār ķoyup fāǿide-i inǾām-ı
Ǿāmmını ħāśś u Ǿāmma Ǿāmm ve Ǿāǿide-i māǿide-i cāhından nevāle-i feyżini Ǿaleǿd-devām eyleye.
د

Nažm:
4

[H 209a]
5

א

כ د
دو ا כ ه ز

ا כ ه و د אر
از
آر
ى כ ود
אل אכ

6

زان
در

روى

כ
و

Neŝr: Ve li-hāźā ĥükemā dimişlerdür ki: “Manśıb-ı dünyānuñ evveli menn ve
śoñı śabb, yaǾni beźl-i vech idüp yüz suyın yerlere dökmekdür.” Ve yaķįnen
ِ
maǾlūm idine ki her nįk ü bed ve iĥsān u isāǿet bi-ĥükm-i ُ ْ َ ْ َ﴿ا ْن اَ ْ َ ْ ُ ا
ْ
ْ
7
﴾[ ِ َ ْ ُ ِ ُכ َو ِا ْن َا َ ْ ُ َ َ َ אP 204a] kişinüñ nefsine Ǿāǿid ü rāciǾdür. [Ş 185b]
ْ
ْ
1
2
3
4
5
6
7

“Bir işi nasıl yaptığını bilmiyorsan bu yapabilmenin hiçbir faydası yoktur.”
maĥabbetüñ encāmı tebb H: -A, P, Ş.
“Ansızın ölüm yoldan gelirse, ömür güneşi fena dağının başına gelir.”
“Bu dünyanın eli, devlet, güç ve iktidarın şerbetine illa ki bir gün zehir katıp seni öldürür.”
“O yüzden bu cübbe, şapka, kılık kıyafetten vazgeç, çabala ve bir gönül al.”
“Zira ki senin başında her zaman bu şapka olmayacaktır, senin yüzün her zaman ay gibi kalmayacaktır.”
“Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz.” İsrâ, 17/7.

Enîsü’l-Ârifîn

د

Nažm:

رت

1

اכ ن

آردت
آ ت

2

כ כ
ى כ ار اכ
כ

כ

כ

כ
وכ

Neŝr: Ve Ǿaŧāsını firāvān ve keremini bį-dirįġ u rāygān idüp mücrimįne şefāǾat
eyleye.
כ
א
א אن כ م

Beyt:

3

אن

כ

Neŝr: Lākin furśat zamānın gözedüp şefāǾatde4 teǿħįr ü terāĥį eylemeye ki zamānı geçicek ol bįmāra döner ki mizācı noķŧa-i iǾtidālden Ǿudūl itmişken [A 188a]
dest-i ŧabįb-i ĥāźıķdan şerbet-i telħi tecerruǾ ķıla, müfįd olmayup meźāķ-ı ĥāli
ĥalāvet-i śıĥĥatden maĥrūm ķala.
Beyt:
5

دى כ
اب د

אل כ
از ك

و در אب
ش دارو כ

Neŝr: Ve südde-i seniyye vü Ǿaŧebe-i Ǿaliyye-i erbāb-ı devlet ü aśĥāb-ı ĥaşmete ħıdmet iden ħuddām-ı źevi’l-iĥtişāma evvel mühimm ü lāzım olan oldur ki,
ĥuķūķ-ı niǾmeti riǾāyet idüp [H 209b] küfrān-ı niǾmet ve Ǿiśyān-ı veliyy-i niǾmetden ictināb ideler ki küfrān-ı niǾmetüñ neticesi nıķmetdür. Ve küffār-ı6 niǾmet
enžār-ı ulü’l-ebśārda bį-iǾtibār ve Ǿāķıbet Ǿiķāb-ı Ǿuķbā vü ħıźlāna giriftārdur.
Beyt:
7

כ رو א از و
ازو روى א و دو

Neŝr: Ĥükemā-yı devrān dimişlerdür: Merd-i merdān oldur ki ķażāyıla velį
niǾmetinden bir cefā görse, ĥuķūķ-ı sābıķaya bināǿen taĥammül göstere ve diye:
[P 204b]

1
2
3
4
5
6
7

“Şimdi fırsatın olduğu sürece iyilik yapmaya çalış, gücün varsa bile kötülük ve zulüm yapmaktan vazgeç.”
“Zira ki iyilik yapmak sana iyilik getirecektir, kötülük yaparsan da sana kötülükler geri dönecektir.”
“Bermek topluluğu perişan oldu; fakat adları her zaman cömertlikleriyle anılır.”
şefāǾatde A, P, Ş: şefāǾatin H.
“Sührab’ın ölümünden sonra gelen ilac onun ölümünü engelleyemediği gibi, her zaman, her durumda
zaman kavramını anlayıp kavramalısın.”
küffār P: kāfir A, H, Ş.
“Her kim ki ona nimetler bahşedenden yüz çevirirse, baht, devlet ve iktidar da ondan yüz çevirir.”
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Beyt:
1

אر
ز אر

ز

از כ
دان را

ا

א

Neŝr: Belki cefāyı vefāyıla teǿvįl eyleye. Nitekim erbāb-ı ġayretüñ biri dimişdür: [Ş 186a]
MıśrāǾ:

2

אد م

و א כ دم

אو

Neŝr: Ve Ǿitāb u Ǿiķāb görse tįr-i dildūz-ı yār gibi derūnından geçirüp kimseye
şikāyet, belki ĥikāyet daħi eylemeye.
ز

3

כ

כא
ف א

אر
م از

כ

כ

Fį-Terġįbi’n-Nikāĥ
Ĥażret-i Server-i Kāǿināt Ǿaleyhi efđalü’ś-śalavāt ve ekmelü’t-taĥiyyāŧ ümmet-i bā-himmetinüñ ümem-i sālifeden keŝret-i münākeĥesiyle mübāhāt iderdi. Pes ümmetinden herkese lāzımdur ki: 4
ر
ا כאح
ĥadįŝ-i şerįfine raġbet gösterüp [A 188b] 5  אכ ا א اfermān-ı cihān-muŧāǾına imtiŝāl ü ittibāǾ eyleye ve hem tezevvüc sebeb-i śalāĥ-ı maǾįşet ve mūcib-i
nižām-ı umūr-ı dünyā vü āhiretdür ve bāǾiŝ-i beķā-yı nevǾ-i insānį [H 210a]
ve tekŝįr-i sevād-ı müǿminįn ve müstevcib-i taĥsin-i ħulķ ve taĥśįn-i dįndür.
Beyt:

Kimüñ kim bir zen-i ħōş-sįreti var
Cihān içre tamāmet rāĥatı var

ĶıŧǾa:

وغ
ه دو
درا כ כ د
א وى زن وزد اغ א אن
د כ ران د כ כ
رو ا و ا אن

6

1
2
3
4
5
6

در כ
ت ا אد א

“Her ne kadar senden cefa görsem de senin sokağından gitmem; çünkü aslanlar, en ufak yaralardan ve
sıkıntılardan dolayı caymamalılar.”
“Her ne kadar cefa gördüysem de vefa olarak yorumladım.”
Bu beyit P’de yok. “Bana her ne kadar cefa gelse de şikâyet etmem, derim ki: Suç ve hata benim tarafımdandır.”
“Evlenmek sünnetimdir, sünnetimi uygulamayan kimse benden değildir.” (İbn Mâce, “Nikah”, 1.)
“Evleniniz, çoğalınız.” (İbn Mâce, “Nikah”, 1.)
“Bir erkek bir kadının yüzüne aile ışığı yakmadan, kendisi de devlet ve büyüklüğe erişemez. Ömrünü yalnız
başına köşeye çekilerek geçirme, zira evlilikte güven, huzur ve güzellik var.”

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: Ammā şu śıfatlu zevcle izdivāc ü imtizāc itmek gerek ki vedūd u velūd
ola, yaǾni śāĥibetü’l-meveddet ve keŝįretü’l-velādet ola ki [P 205a] ا اءة داء
1
אء
Ve ehl-i Ǿiffet olup sāĥa-i źimmeti töhmet-i ħıyānetden berį
vü tābnāk ve dāmen-i Ǿiśmeti ġubār-ı cināyetden2 pāk ola ve kerįmetü’l-Ǿırķ ola.
Zįrā bi-ĥükm-i 3 ا ا
ا
[Ş 186b] Ǿırķ elbette aślına çeker ve aħlāķ-ı
seniyyeyi istįśāl idüp Ǿırķın kesr ve ĥannāne ve mennāne ve ennāne ve keyyetü’l-ķafā ve ħađrāü’d-dimenden ictināb eyleye. Ĥannāne ol zendür ki, zevc-i
āħardan evlādı ola. Mennāne oldur ki, śāĥib-i māl ü cāh olup zevcine virdügini yüzine urup başına ķaķa. Ennāne oldur ki, zevc-i sābıķı mizācına muvāfıķ
olup źevķ-ı śoĥbeti kām-ı ārzūsından gitmeyüp muttaśıl zevc-i lāĥıķdan enįn ü
şikāyet ide. Keyyetü’l-ķafā, ol zen-i ġayr-ı Ǿafįfedür ki şevheri ġāǿib olduġı gibi
ĥāżırlar ķafasına ŧaǾn daġın ura. Ve ħađrāü’d-dimen,4 [A 189a] zen-i cemįledür
ki aśįle olmaya. Bu maķūle benāt-ı ĥasnāǿ-i fāsidetü’l-Ǿırķı [H 210b] mezbelede
ĥāśıl olmış nebāta teşbįh itmişlerdür.
אرد
رى
5

رى

כ

ا اכ آب ز
כ از אخ

א و א روزכאر
رא כ
כ

Neŝr: Bu maķūle ezvācla izdivāc ve imtizācdan iĥtirāz itmek gerekdür ki, dįdār-ı bed-girdār hezār-bār muśāĥabet-i mār ve mümāzecet-i sibāǾ-ı cān-şikārdan
düşvārdur ki dimişlerdür: 6 [ אر אرP 205b]
Nažm:
7

زن در اى د כ
دوزخ او
در א
ز אر
ز אر از
8
و א ر א اب ا אر

1
2
3
4
5
6
7
8

“Siyah (beğenilmeyen) bir kadın güzel bir kısır kadından hayırlıdır.”
biri ve tāb-nāk ve dāmen-i Ǿiśmeti ġubār-ı cināyetden A, P, Ş: -H.
“Yılan ancak yılan doğurur.”
Der-kenār: Ħađrāü’d-dimen kesr-i dāl ve fetĥ-i mįm ile mezbelede biten nebāta dirler. P, Ş.
“Buluttan hayat yağmuru yağarsa, ağaç dalından su içmene gerek kalmayacaktır. Alçak insanlarla oturup
kalkma, hayatını geçirme, ta ki değersiz hasırdan şeker beklemeyesin.”
“Yârdı ki... ”
“İyi erkeğin evindeki kötü bir kadın, o iyi erkeğin bu dünyadaki cehennemidir.”
“Kötü arkadaşlıklardan sakın uzak dur, Allah’ım bizi cehennem ateşinden koru.” İkinci mısrada âyetten
iktibas vardır. Bakara, 2/201.
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Neŝr: Bu ŧāǿifede sermāye-i raġbet luŧf u ħulķ ve setr ü Ǿiffetdür. Eger saǾādet
müsāǾade idüp ĥasnā daħi olursa, aĥsen ve nūrun Ǿalā-nūr olur. [Ş 187a]
Beyt:

אك

و دا
و כ אل
אכאن دو א אاو

1

م

روى

Neŝr: Zen-i ħūb-śūret ki bed-sįret ola, belā-yı cān u Ǿaźāb-ı cāvidān ve zen-i
nįk-ħaślet her çend ki zişt-ŧalǾat ola, yār-ı mihrbān u revnaķ-ı ħānümāndur.
Ne deñlü zişt olursa hemdem-i nįk
Olur ĥulķ-ı ħoş ile dįde rūşen
Refįķ-ı nā-muvāfıķdan ĥaźer ķıl
Cemālinden olursa ħāne gülşen
Neŝr: Ve bu bābda bu ebyāt daħi bir büzürgvāruñ zāde-i ŧabǾ u netāǿic-i efkārındandur.2
Nažm:
3

[H 211a] [A 189b]
כ
כ

4

آ

ا
در
כ א כ زن ازوى

از כ
אى ر
כ در א
ى

زن כ ر אد
از א در כ ر אد

5

אن
ون

زא

אء
 א ا ل ا داء ا ا لKişinüñ ehl-i beytinden birisi yāħūd7 feresi seyyiü’l-ħulķ ve ĥarūn olsa üźneynine teǿźįn eyleye, bi-iźni’llāhi teǾālā ber-ĥaseb-i
dil-ħˇāh ve murād-ı muŧįǾ ü münķād ola. Ve 8’ כ א כאرla Ǿāmil olup zen-i
civān-ı nev-resįdeye māǿil olmaķ gerek ki ĥükemā dimişlerdür: “Muśāĥabet-i
Ǿacāǿiz ķaŧǾā cāǿiz degüldür.” [P 206a]
6

ĶıŧǾa:
1
2
3
4
5
6
7
8

Ol zenüñ kim ķadi ola çü kemān

“Güzel yüzlü, hüner ve erdem sahibi olanlara, iki âlemde dürüst ve iyi insanlar yâr olur.”
Ve bu bābda bu ebyāt daħi bir Büzürgvāruñ zāde-i ŧabǾ ve netāǿic-i efkārındandur. A, P, Ş: -H.
“İçinde kadın bulunan, içinden kadın sesi çıkan saray veya ev, sevinç ve tazelikten uzaktır.”
“Yalın ayak gitmek, dar ayakkabı giymekten daha iyidir; yolculuğun, yola çıkmanın zorluğuna katlanmak,
evde kalıp kavga etmekten iyidir.”
“Mahrem olmayanın karşısında duran kadının gözü kör olsun, evden dışarı çıkan kadın mezarlığa girsin.”
“Allah, şifasını da yaratmadığı hiçbir hastalık vermemiştir.” (Ebû Dâvûd, “Tıbb”, 11.)
yāħūd P: ya A, H, Ş.
“Erken davranmalısınız.”

Enîsü’l-Ârifîn

Nefesi rāst śanki tįr olur
Cān-fezādur nigār-ı tāze velį
Zehr-i ķātil olur çü pįr olur
אز

ه

1

او
2

Beyt:

آزاد

دى

ز

ذو כ אك
اى כ
א אى دراز
ا زن ان

Mesįĥā-veş tecerrüd ķaśdın it baķma zen-i dehre
Aña meyl eylemek erlik degüldür iy göñül erlik3

Neŝr: BaǾż-ı mücerredān-ı ĥaķįķat ve sebük-bārān-ı rāh-ı ŧarįķat -ki tecerrüd
iĥtiyār itmişlerdür- bu ĥadįŝ-i şerįfe temessük ķılmışlardur ki bir gün Ħayru’l-enām Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām [Ş 187b] buyurdı: ا א
ا אس
4
ا אذ
 اAśĥāb rıđvānu’llāhi Ǿaleyhim ecmaǾįn eyitdiler: “Ħafįf-i ĥāź nedür
yā Resūla’llāh?” Buyurdılar kim: “Ol kimsedür ki ehli ve veledi olmaya.” Ve
dimişlerdür ki: “ǾAvret on yaşından yigirmi yaşına varınca mevżiǾ-i luŧf u ümįd
ve maĥall-i mihr-i cedįddür. Yigirmiden otuza varınca5 ārām-ı dil ü cān ve
rāĥat-ı rūĥ u revāndur. Otuzdan ķırķa yetişince śāĥib-i himmet-i bülend ve
ħudāvend-i māl ü ferzenddür. [H 211b] Ķırķdan elliye irişince ĥāfıž-ı nām
u nāmūs ve śāĥib-i rızķ u sālūsdur. Ammā elliden tecāvüz itse belā-yı siyāh ve
āfet-i māl ü cāh sūhān-ı Ǿömr-i Ǿazįz [A 190a] ve erre-i cān u tįġ-ı tįz Ǿimāret-i
ħarāb ve zirāǾat-i bį-āb mār-ı bį-genc ve bār-ı derd ü rencdür.”
Beyt:

Ura çün sinn-i zen pencāha pençe
Anı görmek ere olur şikence

Neŝr: Ve ķaśįre vü źemįme vü demįmeden ve bilā-ŧavlin ve lā-ŧāǿil ŧavįleden
Ǿinān-ı iħtiyārı [P 206b] munśarif ķılup fersaħ fersaħ ķaça. Ve ekŝer umūrda
nisāya iŧāǾat itmeye ki zene iŧāǾat Ǿayn-ı ħusrān ve nedāmetdür ve umūra anlaruñ müşāveresiyle mübāşeret itmeye meger muħālifini işlemek içün. Nitekim
1
2
3
4
5

Bu beyit A, H ve Ş’de yok. “Muhakkak ki bekârlık büyük sultanlıktır, benden bu sözü dinle ve serbest
tenini bentlerin kölesi yapma.”
Bu beyit A, H ve Ş’de yok. “Bir gecelik zevk için, yıllarca bir kadının tutsağı olunmamalı.”
Bu beyit A, P ve H’de yok.
“İki yüz senesinden sonra insanların en hayırlısı, zevcesi ve evladı olmamakla yükü hafif olanıdır.”
(İhyâ, II, 24.)
varınca A, P: irince H, Ş.
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dimişlerdür: 1 “  ” رت א ز אن אه اVe seħāvet-i bā-müfsidān günāĥ u mekr ü
ħadįǾatinden ĥaźer eyleye ki: 2ه
و
 اĀdem olan, ķıśśa-i Ādem’den
3
ĥiśśedār olur. כ
اه ا
כ
אك ا כ و
Ve teǿdįbde rıfķ
ide [Ş 188a] ve baǾde’t-teǿdįb mülāǾabe vü müdāǾabet ve mübāşeret ü muǾāşeretde4 istiǾcāl itmeye ki derĥāl inbisāŧ fāǿide-i teǿdįbi ibŧāl ider.
Ve veled źeker olmada mücerrebdür, yedini baŧn-ı ĥāmil üzerine vażǾ eyleyüp5 diye
اا
א
ا
ا6
و
ا ى
ا
ا ا ا
7
ا م
اא
[H 212a] Ve mübāşerete merǿenüñ yemįninden
ķalķımaķ ve ħātem-i elmās-nigįn ŧaķınmaķ daħi veled źeker olmada illerde
meşhūrdur. Ve bu daħi kelimāt-ı erbāb-ı ĥikmetdendür: ة و
ا אع و
8
ة
ا אم و
Fį-Terbiyeti’l-Evlād
Veled dünyāda nūr ve āħiretde sürūrdur ve 9 ر ا
 ر اĥadįŝ-i
meşhurdur. [A 190b] Ve nūr-ı dįde vü sürūr-ı sįne olduġından mā-Ǿadā evlād,
ekbād u ķurretü’l-Ǿayn u ŝemeretü’l-fuǿāddur. [P 207a]
Nažm:

ن د
10

אכ
א

زن و
ضز
ج ز אز

Neŝr: Ve veled, peder ü māder yanında mevżūǾ u mūdaǾ yaǾni11 emānet-i
Ĥaķ’dur ve maĥkeme-i maĥşerde bu emānetüñ ĥuķūķı muŧālebe olınmaķ
muĥaķķaķdur ve bu emānet bir āyįnedür ki cemįǾ-i kemālāt ü neķāǿiśi ve endād u neķāǿiżi ķābildür ve cevher-i ĥaķįķati ve ĥaķįķat-i cevheri her ne cānibe
meyl itdürseñ māǿildür.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

“Kadınlara fikir danışmak çok büyük bir hatadır.”
“Bahtiyar, başkalarının hâlinden öğüt alandır.” (Ceyhan, Türk Edebiyatı’nda Hz. Ali Vecizeleri, s. 477.)
“Ailenden asanı kaldırma ve kırbacını ailenin görebileceği yere as. ”
muǾāşeretde A, H, Ş: mücāmaǾatda P.
eyleyüp P: idüp A, H, Ş.
“Allah’ın adıyla. O, Allah birdir, Samed’dir, O doğurmamış ve doğmamıştır.” İhlâs, 112/1-3.
“Allah’ım karnımdakini (çocuğu) Muhammed diye isimlendirdim, bu Muhammed’in (sav) ismidir.”
“Cimadan (cinsî münasebetten) sonra bir damla da olsa akıt, bevl et ve yemekten sonra bir adım da olsa
yürü.”
“Evlat kokusu cennet kokusudur.” (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, s. 525.)
“Kadının bu kadar acısı ve erkeğin de bu kadar cefasından asıl amaç, değerli bir çocuğun dünyaya gelip
gezmesidir.”
yaǾni P: -A, H, Ş.

Enîsü’l-Ârifîn

Nažm:

ا אد כ ة
1
א ا و د

ا

وا

Ölmez diridür şu kimse bārį
Ħayru’l-ħalef olsa yādigārı
Ķalur nāmı cihānda ol kişinüñ
Ki bir ferzendi ķala yādigārı
[Ş 188b]
Neŝr: Lā-cerem ĥaķķını virüp terbiyetinde saǾy-i belįġ göstermek gerek tā ki
evśāf-ı pesendįde ile muttaśıf ve ħıśāl-i nigūhįdeden münĥarif ola. Nitekim
eşref-i verā buyurur: [H 212b] 2 כ אرا
כ
אرا
 اد ا او دכVe baǾż-ı
3
büleġā-yı devrān dimişlerdür: ز אن
وا دب
 اEvvel lāzım olan oldur ki,
ismini tezyįn ü taĥsįn idüp esmā-yı enbiyādan Ǿaleyhimü’ś-śalātü ve’s-selām
biriyle tesmiye ide ve śaġ üźnine eźān virüp śol4 üźnine iķāmet getüre ve başını
terāş idüp śaçı aġırı sįm ya zer taśadduķ ide. Ve ümmi bi-nefsihā irżāǾ eyleye5 ki
6
ا
ya bir mer’e-i muǾtediletü’l-mizāc u kerimetü’l-aśl irżāǾ
ide ki leben-i seyyiü’l-ħulķ elbette sirāyet ider ki, ĥadįŝ-i şerįfdür: ا
7
א و א א
אء אن
[ او دכ אA 191a] Ve bir maĥalde daħi buyurur:
8
ا אع
ا אع
Ĥikāyet: Bir gün Ebū Muĥammed Cüveynį oġlı Ebū’l-MaǾālį’yi raĥimehu’llāhi teǾālā görür vālidesi bir bįgāne ħātūna emzirdür. Fi’l-ĥāl elinden alup mübārek aġızlarına barmaķ śoķar ve ķarnını ovar ve çaķ ol süd tamām çıķınca başı
aşaġa ŧutar. Ve her bār ki śoñra münāžarada źillet ü kebve vāķiǾ olup süd dökse
tilke’r-rıđaǾanuñ baķāyāsındandur diyü buyururlardı.9 Ve meŝeldür, şįrle giren10 cān şįrįnle çıķar.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

“Allah’ın kul üzerine nimetleri çoktur, en parlağı ise çocuktur.”
“Küçükken çocuklarınızı terbiye edin ki büyüdüklerinde göz aydınlığınız olsunlar.”
Nitekim eşref-i verā buyurur: כ אرا
כ
אرا
 اد ا او دכve baǾż-ı büleġā-yı devrān dimişlerdür:
ا
 وا دب ز אنA, H, Ş: -P. “Akıl ve edep birbirine yapışıktır.”
virüp śol P, H, Ş: vire ve śol A.
eyleye P: ide A, H, Ş.
“Küçük çocuk için annesinin sütünün bir yararı yoktur.”
“Çocuklarınızı aptallara emzirtmeyin, onların çocukları olmadıkça çocuklarınızı zayi ederler.”
“Süt emme, tabiatı (doğuştan gelen karakteri) değiştirir.”
ve bir maĥalde daħi buyurur: ا אع
 ا אعĤikāyet: Bir gün Ebū Muĥammed Cüveynį oġlı Ebū’l-MaǾālįyi raĥimehu’llāhi teǾālā görür vālidesi bir bįgāne ħātūna emzirdür. Fi’l-ĥāl elinden alup mübārek aġızlarına
barmaķ śoķar ve ķarnını ovar ve çaķ ol süd tamām çıķınca başı aşaġa ŧutar ve her bār ki śoñra münāžarada
źillet ve ... vāķiǾ olup süd dökse tilke’rażaǾanuñ baķāyāsındandur diyü buyururlardı A, Ş: -P, H.
giren P, H, Ş: çıķan A.
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Beyt:

Kişi ķundaġa ķonduķda giren ħū
Śalacada çıķar meşhūrdur bu1

Neŝr: ǾĀşıķ-ı ser-bāz [Ş 189a] ve şįr-i Şįrāz Ħˇāce Ĥāfıž Ǿaleyhi’r-raĥme buyurur:
Beyt:
2

درد
در و دم
ا رون و א אن ر د

א

Neŝr: Ĥattā revǾ-i fürūǾında ruǾūnete Ǿillet ve kānūn-ı dimāġında [P 207b]
dįk-i ŧuġyān ġaleyān itmege ĥikmet, ehl-i ĥikmet bunı dimişlerdür ki: “ǾĀlem-i śıbāda niçe zamān beyābānda vuĥūş u sibāǾla ülfet baġlamış ve şįr-i şįr ü
pelengle perverişin bulmışdı.” Ve śabįye evvel tekellümünde kelime-i şehādeti
telķįn ide ve Ǿaķl-ı heyūlānįnüñ Ǿiķālinden ħalāś olup Ǿaķl-ı müstefād ŧabaķasına
[H 213a] ķadem baśıcaķ dįndār u perhįzkār kimesnelerden ferāǿiż ü süneni
ve ādāb-ı dįni vü kitābeti... Nitekim bāb-ı medįne-i Ǿilm Ĥażret-i ǾAliyyü Velį
kerrema’llāhu teǾalā vechehū buyurur: 3א ا زق
اכ ا او دכ א כ א א א
آ دو
ر آرام כ
ازدوات
4

دوات اى
و دو

ا כ دو כ
א مכ
را ز

[ اA 191b]

Neŝr: Ve sibāĥat ü rimāyeti taǾlįm itdüre5 ve śabįnüñ seyyiü’l-ħulķ olmasından
elem çekmeye ki Ǿaķlınuñ ziyāde olmasına delālet ider. Nitekim dimişlerdür:
Beyt:
7

اوان ا
ر ه اכ

 ا6ام

د

Neŝr: Ve çün śıbyān lehv ü luǾb ve ekl ü şürbe bi’ŧ-ŧabǾ māǿillerdür. Bu cümlede
āyįn-i iǾtidāli ve ķānūn-ı tavassuŧı merǾį ŧutmaķ gerekdür. Ve müfsid ü kec-ŧabǾ u bed-ħūyuñ muħālaŧasından śıyānet idüp merdüm-i ħōş-ŧabǾ ve muśliĥ ü
müttaķįye ķarįn ķıla.
1
2

3
4
5
6
7

Bu beyit P’de yok.
Kişi ķundaġa ķonduķda giren ħu/Śalacada çıķar meşhūrdur bu ... درد
در و دم
/ א ا رون
 و א אن ر دA, H, Ş: -P. “Senin aşkın içimde, sevgin gönlümde içimdeki sütümle karıştı, canım çıkınca
vücudumdan çıkar.”
“Çocuklarınıza yazmayı öğretmek ile iyilikte bulunun, zira yazma (kitabet) rızkın anahtarlarındandır.”
“Ey oğul, mürekkep devlet ve iktidara varman için tek vesiledir. Mürekkep ile güç ve kudreti kontrol altına
al, mürekkepten devlet ve iktidar elde etmek istiyorsan, elif harfini uzatarak lam’a çevir.”
Ve sibāĥat ve rimāyeti taǾlįm itdüre P, H, Ş: -A.
Der-kenār:  امbi-żammü’l-Ǿayn şekāvet P:  امbi-żamm-i Ǿaynla şerret veya şekāvet Ş.
“Küçüklük zamanlarında çocuğun yaramazlığı, onun büyüdüğünde olgun olacağına delildir.”

Enîsü’l-Ârifîn

Nažm:

ا
1

ازا
אى אت

א

כ در
ور כ א א

[P 208a] [Ş 189b]
Neŝr: Ve dāǿim yanında zümre-i Ǿulemā vü Ǿurefā ve fużalā vü śuleĥāyı medĥ ide, tā ol fırķanuñ maĥabbeti derūn-ı dilinde rāsiħ ola ve eşrār u füccār
u bed-maǾāşları meźemmet ü ķadĥ ide tā buġż u Ǿadāvetleri ŧabǾında merkūz
u şāmiħ ola ve çün sinn-i temyįze irişe, bir merd-i büzürg ü Ǿālį-himmet ve
ĥakįm-i śāĥib-i tecrübet uśūl-i kitābeti taǾlįm ķılup [H 213b] ādāb-ı muśāĥabet ü meclisi telķįn ķıla ve ħıdmet-i meşāyiħ ve śoĥbet-i Ǿulemāya delįl ola ki
nažar-ı büzürgān-ı dįnden müstefįż olup himmetlerinden eŝer-i külli žāhir ola.
Nažm:
ا

2

ا

ا ى א
ى א

כ زدو
ازدل א

دان درآ כאر
3
ك כ אزه و ز אر
א
4

قو
כ ىכ א

ىכ

ن

Der-Terbiyet-i Ħıdmetkārān
Bendegān-ı direm-ħırįde daħi dest ü pā vesāǿir cevāriĥ ü aǾżā menzilesindedür. Pes bu ŧāǿifenüñ vücūdına şükr ü sipās-ı Ħāliķu’n-nās idüp anlarla rıfķ
u müdārā ve luŧf u müvāsā itmek gerek ki ħidemāt-ı lāzımede ķuśūr u fütūr
[A 192a] ve kelāl ü melāl žuhūr itmeye. Ve anlaruñ umūrında inśāfla ittiśāfı5
riǾāyet idüp ħōriş u nūşiş ü pūşişlerinde taķtįr6 ü taķśįr itmeyüp istimālet vireler
ki müfevveż olan aǾmāle śafā-yı ħāŧır u neşāŧ-ı vāfirle mübāşir olalar. Kütüb-i
ĥikmetde [P 208b] mesŧūr u meźķūrdur: Ħˇāce-i pür-ħıred günāh-ı ħurd içün
ħādimi muǿāħeź ü muǾāteb ü muǾāķab ķılmaķ olmaz; zįrā her sehve müsāmaĥa
vü müsāĥele itmeyüp ħıŧāb-ı Ǿitāb-āmįz ķılıcaķ, kendüyi [Ş 190a] ħıdmetinde
1
2
3
4
5
6

“Bu âlemde her ne varsa, sohbet ve yakınlıktan varlık bulmuştur, yoksa söğüt hiçbir zaman bitkiden sayılmazdı.”
“Her kim ki devlet ve güçten nasibini almış, büyük birinin gönlünü alarak buna ulaşmıştır.”
“Büyük insanların yardımı ve desteği işin içine girerse, dikenden taptaze yeşil yaprak çıkar.”
“Her görüş (fikir) ki sadakat ve dürüstlükle belirlenir, dikkatli bakarsan değerli bir iksirdir.”
ittiśāfı A, H, Ş: ittiśāfını P.
taķtįr A, P, Ş: taǾsįr H.
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Ǿāriyetį bilür ve ŧabǾı müteneffir olup bįgāneler gibi dirilür: [H 214a]
2
1
ا אب כא
ا ر א و ا אכ

ا א

Gerekmez diķķat itmek bį-żarūret
Ķopar iġmāżdan çoķ dürlü śūret
Neŝr: Ve hįçbir kārda mücidd ü sāǾį olmaz ve kendünüñ bilüp ižhār-ı şefķat
ķılmaz. Ve bir bende ki ħıyānet-i fāĥişe vü günāh-ı zişt ile mülevveŝ ü ālūde
olup taǾźįb ü teǿdįble ıślāĥ-peźįr ve müteǿeŝŝir ü dilgįr olmaya... Nitekim Ǿārifān-ı Ǿavārif-penāh dimişlerdür: Ġulām-ı bį-ġam belā-yı siyāh ve şākird-i pākdāmān şākir ü nįk-ħˇāhdur, mine’t-taǾźįbi teǿdįbü’ź-źįb.3 Śalāĥ-ı kār oldur ki
4
hemān tebdįl idüp tüyin degişdüre ki 5 ا
א
אئ ا
tā bu źātuñ ya
ħūyı ya tüyi meŝeli muķteżāsınca vaķāĥati vü ķabāĥati ve uġrulıġı ŧoġrılara
sirāyet itmeye.
MıśrāǾ:

6

د

כ درכ

א

ا

Neŝr: Ki ŧabįǾat-i insānį uġrıdur ve bu maķūlenüñ ĥaķķında dimişlerdür:7
ĶıŧǾa:

Śoĥbet-i müfsidān u bed-Ǿahdān
Ādemi Ǿāķıbet tebāh eyler
Dįk ile hem-nişįn olan kimse
Cāmesin göz göre siyāh eyler
Götürmiş dehr eli yüzden ĥayāsın
Terāzūlarda görmişler bahāsın

[P 209a] [A 192b]
Ķo gitsün yüzine baķma dürügüñ
Hemān üzüldügi yegdür çürügüñ
Olur yatlu ŧuran yatlu yanında
Ki yaş daħi yanar ķurı yanında

1
2
3
4
5
6
7

[H 214b]

Der-kenār:  אכ: Baş aşaġa itmek yaǾni görmezlenmek, tekāǾis kiyāsetdendür. Ş.
“Bazı işleri görmemezlik akıllılıktır, bazı sebepleri de araştırmak iyilik getirir.”
Mine’t-taǾźįbi teǿdįbü’ź-źįb A Ş: -P, H.
“Ahlâkı kötü olanın ayrılığı güzel olur.”
ki ا
א
אت ا
H, Ş: -P.
Bu mısra P’de yok. “Erik, diğer eriklere baka baka renk alır.”
ve bu maķūlenüñ ĥaķķında dimişlerdür A, P , Ş: -H.

Enîsü’l-Ârifîn

Ādāb-ı Ŝiyāb1
Müǿminįne şiǾār u diŝārında ittibāǾ-ı sünnet-i Seyyidü’l-enām Ǿaleyhi’ś-śalātu ve’s-selām2 şeǾāǿir-i İslāmdandur. Cümleden [Ş 190b] cāme-i sebz sünnet-i
Seyyidü’s-sādāt ve Mefħarü’l-mevcūdāt bülbül-i būstān-ı belāġat ve ŧūŧi-i şekkeristān-ı feśāĥat Resūl-i müctebā Nebiyy-i3 4﴾﴿و َ א َ ْ ِ ُ َ ِ ا ْ َ ٰ ى
َ dır. Kendüler
saǾādetle bürd-i aħđar giymişlerdür ve ķızıl libāsda beǿs ve şeyŧāna iltibās vardur
ki 5אن
ة א א زى ا
 ا אכ واĥadįŝ-i şerįf-i Ħˇāce-i Cihān’dur. Ve baǾż-ı Ǿulemā dimişlerdür: 6
ة ا و ا اد ا ل وا אض ا
وا
ةا
 اVe ĥarįr ü
dįbā-yı zįbādan ictināb ide ki dünyāda ĥarįr giyen āħiretde maĥrūm olur. Ve
lübsde yemįninden ibtidā idüp ħalǾde yesārından başlaya ve serāvįlini ķāǿimen
giyine iśābet-i āfetden hirās ve buġż u Ǿadāvet-i nās7 vardur. Nitekim Ĥażret-i
ǾAlį kerrema’llāhu teǾālā vechehū baǾż-ı veķāyiǾüñ vuķūǾında taǾaccüb idüp buyururlardı:
Nažm:

ا م

ا

8

وا

ا

א
وא

[P 209b]
9

اا

ادة ا

ا א

و אو
ا

Neŝr: ǾAķįķ ile taħattüm iden kimseye10 ġam ŧārį olmaz ve ħāŧem-i zümürrüd-nigįn faķr getürmez. Aristaŧalis dir ki: “Yāķūt ħātem ŧaķınan iśābet-i vebā
vü ħafeķān ve vesvās u śāǾiķadan emįn ola.” Ve ħātimede bu beyt faśś-ı ħātem
düşmişdür:11 [H 215a]
Beyt:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Yāķūt śanma hecr-i leb-i laǾl-i yār ile
Ķan ile ŧoldı aġlamadan ħātemüñ gözi [A 193a]

Ādāb-ı Ŝiyāb H, Ş: Ħātimetü’l-Kitāb Ādāb-ı Ŝiyāb A, P.
Ǿaleyhi’ś-śalātu ve’s-selām A, P, Ş: -H.
bülbül-i būstān-ı belāġat ve ŧūŧį-i şekkersitān-ı feśāĥat Resūl-i müctebā nebiyyi P: Resūl-i müctebā ve ŧūŧį-i
A, H, Ş.
“O, kendiliğinden konuşmamaktadır.” Necm, 53/3.
“Kırmızıdan sakınınız, o şeytan işidir.”
“Kırmızı en güzeldir, yeşil daha asalet sahibidir; siyah daha zor ve beyaz daha iyidir.”
Ǿadāvet-i nās A, P, H: Ǿadāvet Ş.
“Şalvarlar ayağa giyilmeyip koyun sürüleri yürümedikçe...”
“Kalemin faydasıyla alçalmadım, (peki) bu acı bana nereden isabet etti?”
iden kimseye P: idene A, H, Ş.
düşmişdür P, H, Ş: vāķiǾ olmışdur A.
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Neŝr: Ve yevm-i Ǿāşūrāda iktiĥāl eyleyenüñ dįdesi remed görmeye ve iktiĥālde
bu beyt 1
رات و اذن
vāķiǾ olmışdur.
Nažm:

Ķorķarın kim göz dege ħāk-i der-i cānānuma
Yoħsa kuĥl-āsā çekerdüm çeşm-i ħūn-efşānuma2

Neŝr: Ve bir kimesne ķaşlarını3 şāne ile ŧarasa bi-iźni’llāhi teǾālā vebādan
[Ş 191a] ĥācib ve māniǾ ola. Ve ŧırnaķ kesmede iller iħtilāf itmişlerdür; ammā
evlā oldur ki cumǾa güni ya pençşenbih güni baǾde’l-Ǿaśr keseler.4
5

وا دب
ا ا אرכ א
א ا و אر א او

Neŝr: Tertįbi üzre kesüp bir yere defn ide.6
Beyt:

Ŧırnaġın uzadaġın görecegüz māh-ı nevüñ
Egilüp pįr-i felek didi gel arķamı ķaşı7

Neŝr: Ve baǾżılar dimişlerdür: “Eli degdügi zamānda kese ve şenbih ü seşenbihde kesse, faķįr olup ķaşıncaķ ŧırnaġı ķalmaya.” Ve baǾż-ı şuǾarā nāħunı hilāle
teşbįh idüp bu beytle rūy-ı māha engüşt-i iǾtirāż ķomışdur:
Beyt:

İy hilāl eyleme ebrū-yı nigār ile cidāl
Ŧırnaġın kesse olur niçe senüñ gibi hilāl

Neŝr: Ve bu maǾnāda bu beyt-i ġarrā daħi engüşt-nümādur:
Beyt:

Meh-i nev ey hilāl-ebrū senüñ barmaġuña degmez
Nice barmaġuña ĥaķķā ki bir ŧırnaġuña degmez8 [P 210a]

Neŝr: Ve her usbūǾda bir istiĥmām ide, egerçi ĥammāma nıśf-ı dünyā dimişler
ammā ĥaķ budur ki ĥažžı bütün dünyā deger. [H 215b]
ĶıŧǾa:

1
2
3
4
5
6
7
8

Ġarażum rāĥat-ı beden śanma
Girmeden firķatüñde ħammāma

“Gözün görmediği, kulağın duymadığı...”
Bu beyit Bâkî’ye aittir. (Bk. Küçük, age., s. 360.)
ķaşlarunı P: ĥācibini A, Ş: śaçını H.
keseler P: -A, H, Ş.
“Tırnaklarınızı sünnete ve edebe göre kesiniz; sağ taraftakiler pistir, soldakiler bunlardan daha pistir.”
ide A, H, Ş: ideler P.
Bu beyit A, P ve H’de yok.
Bu beyit Emrî’ye aittir. (Bk. A. Yekta Saraç, Emrî Dîvânı, Kültür Bakanlığı e-kitap, s. 118, http://ekitap.
kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10606,giris-emridivanipdf.pdf?0.)

Enîsü’l-Ârifîn

Yaş aķıtmaķ durur ĥarāretle
Gözlerüm gibi sāǿir aǾżāma
Neŝr: Ve Şāh u Gedā śāĥibinüñ ĥammām vaśfında1 bu beyti ķıyāmet düşmişdür:
Beyt:

Ĥammām içini beñzedürüm cāy-ı maĥşere
Kim olur anda şāh gedānuñ berāberi2

Neŝr: Ve ādāb-ı ĥammāmdandur terk-i selām. Nitekim dimişlerdür:
MıśrāǾ:

3

אم

ا

ء

ما

Neŝr: Ve ġađđ-ı baśar4 ve setr-i Ǿavret ķılmaķ ve uzanup yatmak, ħuśūśan tāzelere ķatı fiǾl-i şenįǾ [Ş 191b] ü bį-endāze ĥareketdür. [A 193b] Ve muĥassenāt-ı ĥammāmdandur, dellāk bir mūmiyān-ı sāde-rū ya nev-terāş-ı çār-ebrū
olup kįsesi rāĥat-ı cān u ciger ve terāşı gūyā yaġdan ķıl çeker ola. Nitekim
vaśfında dimişlerdür:
Beyt:

Cismi laŧįfdür dil-i sengįni görinür
Śanma śoķup durur beline ol nigār ŧaş5

Neŝr: Ne ān ki kįsesi erre-i Ǿömr ve terāşı cān-ħırāş ola ve śabb-ı māda isrāf
u ikŝār itmeye ve müteǾārefden ziyāde mekŝ itmeye6 ve baǾde’l-ħurūc mā-yı
bāridle ġasl-ı ricleyn eyleye ki śudāǾ ve niķrisden emāndur. Ammā çıķıcaķ başına śovuķ śu dökmek reǿsen ħaŧā vü ziyāndur. Ve baǾde’l-istiĥmām [P 210b]
nevm-i ħafįf ġāyet laŧįfdür 7
ا אم و כאن
Ve eŧıbbā-yı āfāķ ittifāķ
itmişlerdür ki: “Ĥammāma duħūl zamānında mādan tecerruǾ iden śudāǾdan
sālimdür.” [H 216a]
Fi’l-Bināǿi
Ve bināda sünnet miķdār-ı kifāyedür ki, ķaddi altı źirāǾ ve her źirāǾ altı
ķabżadur ve ŧūl u Ǿarżı ĥāl-i sākine göredür; şöyle ki bundan ziyāde ola me-

1
2
3
4
5
6
7

ĥammām vaśfında P: ĥammāmda A, H, Ş.
Bu beyit Taşlıcalı Yahya’ya aittir. (Bk. Mehmet Çavuşoğlu, Yahya Bey Dîvan Tenkidli Basım, İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1977, s. 570.)
“Kişinin hamamda selam vermesi cehalettir.”
Der-kenār: El-ġađd, el-ħafż yaǾni yire baķamaķ. P, Ş.
Bu beyit Zâtî’ye aittir. (Bk. Ali Nihad Tarlan, Zatî Dîvan (Edisyon Kritik ve Transkripsiyon), Gazeller Kısmı,
Cild II, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul 1970, s. 103.)
itmeye A, H, Ş: eylemeye P.
“Evet hamamdan sonra bir an da olsa... ”
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lekler nidā iderler ki: 1
ا א
 ا ا א اve bir rivāyetde 2ن
ا أ א
Müftį’ŝ-ŝaķaleyn ve vāriŝ-i Ǿulūm-ı Ħˇāce-i kevneyn, āb-ı rūy-ı Rūm maġfūrun-leh ve merĥūm Mevlānā Aĥmed bin Süleymān bin Kemāl Pāşā ki bu beytleri kendülerüñ ĥasb-i ĥāli vāķiǾ olmışdur:
Beyt:

Şems-i Ǿaśr idi Ǿaśrda şemsüñ
Žıllı memdūd olur zamānı ķaśįr3

Neŝr: Bu Ǿişret-serā-yı fānį ve bu miĥnet-ābād-ı heyūlānįde ŧaşı ŧaş üzere ķomamışlardur. [Ş 192a]
Nažm:

כ
כ

د

4

כ

آب و در

در

Neŝr: Ve aña bināǿen buyurmışlardur:
Nažm:

ǾAķl u idrāki yoķdur anuñ kim
Ŧaşa ŧopraġa ħarc ider māli

[A 194a]
İşbu dār-ı ġarūre neñ śıġmaz
Neñe yetmez bu ķubbe-i Ǿālį
Neŝr: Vaķtā ki Hārūn el-Reşįd mānend-i firdevs-i berįn bir ķaśr-ı felek-tezyįn5
bünyād ve reşk-i Ħavernaķ bir ŧāķ-ı pür-revnaķ ābād eyledi, Behlūl [P 211a]
bir pāre engişti ezdi ve ķaśruñ dįvārına engüştiyle yazdı:
ا
א אرون ر
ان ا
ا
אכ
ان כאن
ا
وو
ا
ور
ا
وو
6
ا א
ان ا
אل ك
وان כאن
ا. [H 216b] Ħulefā-yı
ǾAbbāsiyye’den intiķāl-i devletüñ ve zevāl-i salŧanatuñ bāǾiŝ-i ķavįsi sürür-i
merfūǾa ve nemārıķ-ı meśfūfe ve ķuśūr-ı Ǿāliye ve fürüş-ı ġāliye ve esbāb-ı kibr
ü ġurūr ve mādde-i şerr ü şūr olmışdur. 7ا ور
ا ذ א
Nažm:

د
8

1
2
3
4
5
6

7
8

ود

و

و رو
אء כ ب و א

“Nereye ey fasıkların en fasığı?”
“Nereye ey mel’un?”
Bk. Saraç, Şeyhülislâm Kemalpaşazâde, s. 123.
“Kültür bu suda ve bu çamurda öldü, ne çamur çamur üstüne konabilir, ne de taş taş üstüne... ”
ķaśr-ı felek-tezyįn A, H, Ş: ķaśr-ı cedįd-i felek-tezyįn P.
“Ey Harun! Çamuru yücelttin, dini alçalttın; kireci yükseğe kaldırıp metni (Tevrat levhalarını) yere koydun. O senin malın ise israf ettin ki ‘Allah israf edenleri sevmez’ (A‘râf, 7/31); başkasının malı idiyse
zulmettin; ‘Allah zulmedenleri sevmez’ (Âl-i İmrân, 3/57).”
“Şerlilerden Allah’a sığınırım.”
Bu beyit H’de yok. “Ağaç ve dal, muz ve kiraz, uzayan gölge, çağlayan sular... ” Vâkıa, 56/28-31.

Enîsü’l-Ârifîn

وان ش و ان אرق و اכ اب
1
وان روان כ ا و ا اب
Ādāb-ı Ekl ü Şürb
Sofrada sebze ve ħađravātdan baǾż-ı nesneler2 iĥżār ideler ki:
ا אئ ة
3
 כdimişlerdür. Ve iĥżār-ı milĥ daħi sünnet-i ehl-i İslām ve meşāyiħ-ı
kirāmdur. Ve milĥ yetmiş iki dürlü dāǿa şifā vü devādur. Ve ŧaǾām üzerinde
edeb ve tevāżuǾla oturup bir yire iǾtimād u istinād eylemeye ve ġadāyı yaǾni ġıdā-yı śabāĥı [Ş 192b] eklden śoñra nevm-i ĥafįf eyleye. Nitekim dimişlerdür:
4
 اذا ى ىve 5
 اذاve 6 ا
و
 اذاve ر و
اذا
7
رأس ا ر
Ve ŧaǾām-ı ĥārrdan perhįz ide ki mūriŝ-i nisyān [P 211b] ve emǾā
ve miǾde ve esnāna ziyāndur. [A 194b] Ve ŧaǾāma źübāb düşse ŧaldurup çıķara
ki ĥadįŝ-i şerįfde vārid olmışdur: אن
اب ا כ
اذا و ا אب
8
אء
א داء و ا
 اEkŝer daǿ olan cenāĥı üzerine düşer. Ve ķableǿŧ-ŧaǾām ve baǾdehū ġasl-i yed9 sünen-i ŧaǾāmdandur; lākin [H 217a] ķablehū
aĥdāŝdan ve baǾdehū şüyūħdan ibtidā olına ve ħayr u bereketle duǾā eyleye. Ve
eśābiǾini ve bacaġını nān ile mesĥ eylemeye, illā meger ki yemek niyetine sile
ve tesviye içün10 nānı11 śaĥn altına ķomaya ki 12
ا
כ ةا
Ve yemįn ü şimāle mültefit olmaya öñine nāžır ola ve loķmayı küçük alup çoķ
çiyneye ve başını ķaldurmaya ve aġzını ķatı açmaya ve aķsırsa ve öksürse ŧaǾāmdan yüzini döndüre ve erbāb-ı devlet ĥużūrında aķsırcaġı gelse burnınuñ ucını
ovmaķ gerek13 ve iki baş barmaġınuñ ucıyla14 iki orta barmaġınuñ boġunları1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

“Döşekler, yastıklar, kadehler, yataklar, huriler ve genç kadınlar...”
Der-kenār: Ŧalĥ şükūfe-i bādām; sedr, dıraħt-ı köknar; munażżad, cemǾ-i şüde; maĥżūd, dıraħt-ı bį-ħār;
meskūb, rįzān; memdūd, keşįde; ferş, pisterhā; nemārıķ, bi’ş-şehā; ekvāb, kūzhā-yı bį-gūşe; sürür, taħthā;
kevāǾib, zenān-ı nār-pistān; etrāb, hemzādhā P, Ş.
nesneler P: nesne A, H, Ş.
“Yeşilliksiz sofra, akılsız yaşlı gibidir.”
“Kahvaltı yaptığında uzan.”
“Akşam yemeği yediğinde yürü.”
“Öğlen yemeğini yediğin zaman davarın başında (çobanlık yapıyor olsan) bile biraz uyu.”
“Akşam yemeğini yediğin zaman, duvarın üstünde bile olsan (biraz) yürü.”
“Sizden birinizin içeceğine sinek düştüğünde onu tamamen batırıp sonra çeksin, zira onun bir kanadında
hastalık, diğerinde şifa vardır.”(Ebû Dâvud, “Et’ime”, 49.)
ġasl-i yed P, H, Ş: ġasl-i yedeyn A.
nān ile mesĥ eylemeye illā meger ki yemek niyetine sile ve tesviye içün A, P, Ş: -H.
nānı P: nān ile A, H, Ş.
“Ekmeğin kırığıyla leğeni düzleme.”
gerek P: -A, H, Ş.
barmaġınuñ ucıyla P: barmaġıyla A, H, Ş.
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nı1 muĥkem ŧutmak dāfiǾdür ve ınçķıracaġı gelse, ĥabs-i nefes ide, bi-iźni’llāhi
teǾālā2 defǾ ola. Ve ŧaǾām ıssı olsa üfürse ki 3 א כ
ا אم
 اVe nevāt
u Ǿažmi aġzından çıķarmada yüzini çevirüp yesārıyla ala ve bi’l-cümle ŧıbāǾ teneffür itdügi evżāǾdan ĥaźer eyleye. Ve sükūt itmeyeler ki [Ş 193a]
ا
4
5
ا אء ا כ ام
ء ا ئאم
ا
 ا אمVe ŧaǾamı yermeye, her neyse yiye
[P 212a] ve eklde ikŝār itmeye, belki az yemegi įŝār eyleye.6
Nažm:

ر כ אن در כ ر
ن ر
ردن כ

7

כ د
8
د

را

ردن כ
ردن وزى

כ
כ

Neŝr: Ve taǾāmuñ nefįsi az olsa tehālük9 itmeye ve öñünden yiye, illā meger
ki fākihe ola. Ve ŧaǾāmuñ źirvesinden yemeye ki bereket aǾlāsından [H 217b]
nāzil olur ve sinnen ekber olan [A 195a] ya Ǿilmen ve verǾan efđal olan bedǿan
eyleye ve śāĥib-i meclis ve meǿdübe olsa iller ŧaǾāmdan elin çekmedin vazgeçmeye ki ġayra ĥicāb lāzım gelmeye. Ve māǿide üzerinde emr-i hāǿil źikr itmeye
ve śāĥibi icāzetinsiz kimsenüñ10 māǿidesinden ġayra virmeye. Ve ŧarįķda ve
ķāǿimen ve māşiyen ekl itmeye;11 zįrā denāǿet ü ħasāsete delāletdür. Ve bir kişi
içün iĥżār olınan ŧaǾāmı ikiden menǾ itmeye ki, 12
 אم ا ا כ اve ķıs Ǿalā
hāźā ve cāyiǾ olmayınca yimeye ve ŧoķla yimeye ki mūriŝ ber-śadr-ı رأس
ا
13
אدة ا اج
 ا ج واEkŝer-i emrāż ve aġleb-i aǾrāż ve ġalebe-i aħlāŧ ŧaǾāmuñ
iħtilāŧ u ifrāŧından ve Ǿadem-i iĥtimā vü iĥtiyāŧından olur.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

boġunlarını P: orta boġunlarını A, H, Ş.
teǾālā P: -A, H, Ş.
“Yemeğe üflemek bereketini giderir.”
“Yemekte sessizlik kınanmış cahillerin âdetlerindendir, saygıdeğer âlimlerin âdetlerinden değildir.”
her neyse yiye P: -A, H, Ş.
įŝār eyleye A, H, Ş: şiǾār u diŝār idine P.
“Mezarlıkların etrafında yaşayan kurtlar gibi fazla yeme; az yemeye özen göster, karıncalar gibi bir tavır
takın.”
“Az yemekten kimsenin ateşi çıkmamıştır; ama fazla yemekten bir günde yüz kişi de ölebilir.”
tehālük A, H, Ş: temālük P.
kimsenüñ A, P, H: kimesnenüñ Ş.
itmeye A, H, Ş: eylemeye P.
“Bir kişinin yemeği iki kişiye yeter.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Arapça ve Farsça Asıllı Vecizeler Sözlüğü,
s. 824.)
“Açlık, perhiz devanın başıdır, hazımsızlık apsenin sebebidir.”
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אم
1
م

Nažm:

3

ر כ
ی
ای
د در ت

א

Ve dimişlerdür: 2ا אم
 رأس ا אم اد אل ا אمveء و رأس
אء
 ا واء اve 4س ا אم ة ا אم
ve [P 212b] [Ş 193b]
6
7
ve
כ
 כve را
را
כ

5

رأس ا اء ا
כ

Ve żayf, mużįfden āb ü nemekden ġayrısını istemek cāǿiz degüldür ve mįzbān müsāfirüñ müştehāsını iħtiyār ide ve sofraya döküleni yemekde istikrāh
itmeye, yiye ki bereketi evlād-ı evlādında žuĥūr ider. Ve baǾde’l-ferāġ barmaķlarını yalayup destmāl ile sile ve esnānını ħılāllaya ki muśaĥĥiĥ-i esnāndur
[H 218a] ve cālib-i rızķdur. Ve misāfir olsa gitmekde istįźān eyleye ki “gelmek
irādet, gitmek icāzet” dimişlerdür. Ve elinde rāyiĥa-i laĥm ü semek var iken
yumayınca uyumaya ve nehr u ĥavżdan keff ü ināsız şürbden keff ü nehr olınmışdur. [A 195b] Ve meşrebeyi yemįniyle aħź ide ve eŝnā-yı şürbde üç kerre
teneffüs ide. Ve ebred-i māyı iħtiyār ide8 ki, 9ا אء ا د א
ĥarāret ü Ǿaŧaşı dāfiǾ
ve şükre dāǾįdür.
10

ب
ا

ا

אء

ا
جا

Neŝr: Ve ķāǿimen içmeye ki sünnete ve ĥikmete muħālifdür ve açken içmeye
ve ķalįlen mā içe ve suǿr-ı müslimle teberrük ve teyemmün ide ki
را
11
 אءVe bir ķavm śu içmelü olsalar, şüyūħdan ibtidā ideler ve meşrebeyi şāribüñ yemįninden cānibine vāķiǾ olana śunalar ki erbāb-ı ĥikmet dimişlerdür:
Beyt:
ر

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ور
[ ا אس و ا כאس و اP 213a]

“Ey köle, tokluğun üstüne yemek yeme, zira ki toklukta yemek yemek sağlığını tehlikeye düşürür.”
“Hastalığın temel sebebi yemek üstüne yemek yemektir.”
“Hastalığın başı (mideyi) doldurmak, devanın başı perhizdir.”
“Yemek eken hastalık biçer.”
“Az ye, uzun yaşa.”
“Az ye, hasta olma.”
“Ölçülü ye ki (yediğin şey) göğsünü sıkıştırmasın.”
ide A, H, Ş: eyleye P.
“Suyun en faydalısı soğuk olanıdır.”
“Karın şırıltısı tatlı su iledir; hamd kalbin derinliklerinden çıkar.”
“Mü’min sûresi şifadır.”
Bu beyit A ve H’de yok. “Üç şey her zaman döner: Tas, bardak ve koku.”
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Neŝr: Ve baǾż-ı ĥükemā dimişlerdür: “Bir kimesne seyr ü sefer ŧarįķıyla bir arż-ı
vebāǿiyyeye ķudūm itse, ol zemįnüñ ħākinden bir miķdār alup śuyı içine ķoyup
içse, [Ş 194a] vebādan emįn ola inşā’allāhu teǾālā.”1
Ādāb-ı Ĥareket ü Sükūn
Ādem, menzil ü ħānesinden çıķduġı zamānda diye ل و
ا
כ
3
 ة ا אVe meşy ü ĥareketde taǾcįl, ŧįş ü ħiffet Ǿalāmetidür. Ve teǿennį vü
ıbŧāda ıŧrā itmeye ki kesel Ǿalāmetidür ve mānend-i mütekebbirān bataħtur ve
ħırām u ihtizāz ve muħanneŝān u zenān gibi nāz itmeye ve yürürken ellerini
śalmaya [H 218b] ve giderken ardına baķmaya ve başın öñüne bıraķmaya ki
delįl-i fikr ü ĥüzndür.
2

כ راه روى د ه ه א دا
درا כ ازכ אر א دا

ĶıŧǾa:

4

م א
در א دو אن
و دل و د ه را כ א دا
د

Ve oturıcak ayaġını śarķıtmaya ve bir ayaġını bir ayaġı üzerine ķomaya. Ve
erbāb-ı ĥikmet dimişlerdür: Dizi üstine5 oturmaya meger ħıdmet-i mülūk ya
meclis-i aśĥāb-ı sülūkda [A 196a] ya üstād ü peder ü māder ħużūrında ola.6
Ve başını dest ü zānū üzerine ķomaya ki Ǿalāmet-i ĥüzndür ve rįş ile ve sāǿir
aǾżāsıyla bāzį itmeye. Ve engüşt ve gerdenin çatladup śadā peydā itmeye7 ve
engüştini dehen ve bįnįsine śoķmaya. Ve teŝāǿüb ve temaŧŧįden, yaǾni esnemek
ve gerinmekden perhįz ide. Ve yüzini destiyle ya ser-i āstįnle silmeye ve yüziyle elinden ġayrı [P 213b] yerini açup göstermeye. Ve meclisde yatmaya, bāħuśūś ki arķası üstine ĥuśūśiyle ġaŧįŧa iden, yaǾni uyurken ħorlayan kimesne...
Ve esĥārda ki maķsem-i erzāķ ve iǾmār [Ş 194b] ve netįce-i sāǾāt-ı bist ü çār
ve eşrāf-ı evķāt-ı leyl ü nehārdur ħˇāb-ı ġafletden bįdār ola ki 8ا زق
ا

1
2
3
4
5
6
7
8

inşā’llāhu teǾālā P: -A, H, Ş.
“Allah’a güvendim, kuvvet ve kudret yalnız yüce ve ulu Allah’tadır.”
Ǿalāmetidür P: emāretidür A, H, Ş.
“Yola çıktıysan, gözün yolda olmalı, kendini kuyuların etrafından korumalısın. Dostların evinde sana mahrem gözüyle bakarlarsa; elin, gönlün ve gözüne sahip çıkmalısın.”
üstine A, P, H: üzerine Ş
ola Ş: -A, P, H.
itmeye A, H, Ş: eylemeye P.
“Sabah uykusu rızkı engeller.”
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ĶıŧǾa:

Ħˇāb-ı nūşįn-i bāmdāda o kim
Aldanup ķaldı mest-i ħˇāb oldı
[H 219a]

Dįde-i baħtı açmadı gözini
Aña rūzį ħayāl ü ħˇāb oldı1
א
א

2

و אل
3

دا

اران ر

ن

زش
از

روى دل אد ه כ
א א د دو

Neŝr: Meşāyiħ-ı kirām dimişlerdür: 4 כ ا
 اذا اردت ا כ اĤażret-i Risālet-penāh buyurur: 5 ا כ ة ر אح او אحFużālā-yı ǾArab’dan biri bu mażmūnı
nažm idüp dir:
ŞiǾr:
6

ا כ

ا

אح

כا א
ان ذاك ا

Neŝr: Ol server-i ser-ħayl-i śaff-ı aśfiyā, neyyir-i evc-i felek-i Kibriyā Resūl-i
Ħudā Ǿaleyhi selāmu’llāhi teǾālā bir yire ki Ǿasker-i žafer-rehber irsāl itmelü olsalar, evvel-i nehārda irsāl buyururlardı. Ve meŝeldür: 7 ا אכ ة אرכ
Büzürcmihr’e eyitdiler: “Ǿİlme neyle neyl ü vuśūl ĥāśıl oldı?” [A 196b] כ ر
 כ כ ر ا ابdiyü cevāb virdi.9

8

Neŝr: Ve ķalįl ü keŝįr ve śaġįr ü kebįre selām vire ve selāmla tecdįd-i Ǿahd-i
İslāma niyyet ide ve selāmuñ virmesi sünnet ve ismāǾı müsteĥab ve cevābı farż-ı
kifāye ve ismāǾ-ı cevābı vācibdür. Ve kendüden ulunuñ öñüne geçmeye ki mūriŝ-i faķrdur. Ve ekābir-i ĥükemā dimişlerdür: اذا
ا א ا כא ا

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bu kıt‘a Azmî’nin Kırk Hadis Tercümesi’nde yer almaktadır. (Bk. Ceyhan, Azmî’nin Kırk Hadis Tercümesi,
s. 148.)
Bu beyit P’de yok. “Bülbüller seher vaktinde inliyorlar, uyumuş kişi sabahın gelişinden habersizdir.”
Bu beyit P’de yok. “Bülbül yüzlerce defa kavuşmanın tadını çıkarırken, nergis gönül yüzünü göremedi. Uyumuş olan kör gibidir, olan bitenlerden habersiz kalır; devlet ve güç uyanıklara, gözü açık olanlara nasip olur.”
“Keramet istersen kerameti konuş.”
“Erken kalkmak devlet veya başarıdır.”
“Erken kalkmak rahmet rüzgârı ve kazançtır. Onur ve şeref istersen ona şunu söyle: Gitmeden önce yanıma
gel, zira kazanç erken kalkmaktadır.”
“Erken kalkmak berekettir.”
“Karga gibi erken kalkmalısın.”
Ĥażret-i Risālet-penāh buyurur ... diyü cevāb virdi A, H, Ş: -P.
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او وا ا
 אرو ا او א اVe ayaġı uyuşup [Ş 195a] mużŧarib olsa,
[H 219b] ġāyet eĥabbını źikr ide, bi-iźni’llāhi teǾālā2 defǾ ola ki, aśĥābdan
rıđvānu’llāhi teǾālā Ǿaleyhim ecmaǾįn birine vāķiǾ olup Ĥażret-i Risālet-penāhı
źikr itdükde śalla’llāhu teǾālā Ǿaleyhi ve sellem3 fi’l-ĥāl defǾ olmışdur.
1

Fį-Süneni’l-Kelām ve Ādābihį
Efđal-i ħıśāl-i ĥamįde śamt u sükūtdur ve tisǾa-i aǾşār-ı Ǿāfiyet ü śıĥĥate
fāǿiz śamūtdur. Ve feżāǿil-i sükūt dāǿire-i taǾbįrden bįrūn ve ĥadd-i beyāndan
[P 214a] efzūndur. Lisān-ı cāriĥ her śabāh u mesā cevāriĥa dir ki: “Nedür
ĥāliñüz?” Cevāriĥ eydür: “Mādām ki sen sākit olasın ve bizi dilüñden ķoyasın,
sālim ü āsūde-ĥāliz.” 4
وכ
ا אن
Nažm:
5

و

כ

ا ده כ
כ כ כ

Neŝr: Ve 6
 ا ء כ אmażārr-ı manŧıķ iĥāŧa-i niŧāķ-ı nuŧķdan Ǿālįdür
ve cümle-i enbiyā vü zümre-i aśfiyā Ǿaleyhim mine’t-taĥiyyāti ezkāhā ve mine’t-teslįmāti efvāhā ħamūş olmaġı pįşe ve sükūtı endįşe idinmişlerdi. Ĥażret-i
Ebį Bekr-i Śıddįķ ve ħalįfetü’r-Resūl-i Ǿale’t-taĥķįķ evķāt-ı śalāt u ŧāǾām u nevmüñ ġayrıda tekellüme māniǾ olsun diyü [A 197a] on iki yıl miķdārı mübārek
aġızlarına -ki dürc-i dürerdür- bir ĥacer vażǾ itmişlerdi ve dimişlerdür: ان כאن
7
ذ
א
 ا כVe tekellüm lāzım gelse, bārį nā-maǾķūl ve mālāyaǾni söylemeden iĥtirāz ideler.
Ĥażret-i Ebį Hureyre’den rađiya’llāhu teǾālā Ǿanh [H 220a] mervįdür:
م כ א
ا
[Ş 195b] Nebiyy-i müctebā ve Resūl-i mur9
ِ ve ŧūŧį-i şekeristān-ı
tażā gülistān-ı bülbül-i bāġ-ı 10﴾ ٰ ُ ْ ﴿ا ْن ُ َ ِا َّ َو
ٌ
11
﴾﴿و َ א َ ْ ِ ُ َ ِ ا ْ َ ٰ ى
َ Ǿinān-ı semend-i feśāĥat ü ĥaśāfeti meydān-ı tekellüme
munśarif buyurmaķ murād idinseler, ħaŧā iĥtimāli muĥāl iken bir sāǾat miķ8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

“Üç yerde küçükler büyüklerin önüne geçmez: Gece yürürken, sel gelirken ve atla karşı karşıya kalınca.”
teǾālā Ş: -A, P, H.
śalla’llāhu teǾālā Ǿaleyhi ve sellem A, H, Ş: śallį Ǿaleyhi ve’s-selām P.
“Dilin hacmi küçük, suçu büyüktür.”
“Sana bir öğüt vereceğim, susmak ve konuşmamak değil de, bu işin esası az konuşmaktır.”
“Bela, konuşmadan meydana gelir.”
“Söz gümüşse, sükût altındır.”
“Kişinin işine yaramayanı terk etmesi, onun dininin güzelliğindendir.”
gülistān-ı P: -A, H, Ş.
“O (bildirdikleri) vahyedilenden başkası değildir.” Necm, 53/4.
“O, arzusuna göre de konuşmaz.” Necm, 53/3.
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dārı taĥarrį ve tefekkür buyururlardı. [P 214b] Ol kelām-ı rūĥ-perverde -ki
rāyiĥa-i ŝevāb u śavāb istişmām olınur idi- elmās-ı zebānlarıyla ol dürr-i nā-süfteyi süfte ķılurlardı ve ŝevāb u śavāb istişmām olınmayanı terk buyururlardı.
Ĥükemā dimişlerdür: “Süĥan-i nā-güfte bir muħaddere-i nā-süftedür ki
herkes viśāl-i rūĥ-efzāsına ŧālib ve cān ü dilden śoĥbetine ħāŧib ü rāġıbdur ve
ħāmūşį ĥacle-i ebkār-ı efkār ve vesįle-i meŧālibdür.”
ŞiǾr:

אب
ش د
1
א و د אب

כ را כ
اوان

אن ا א
ا

زدا
از א

2

Neŝr: Ĥażret-i Yūnus Ǿaleyhi’s-selām ekŝer-i evķātda 3 ت כא ت
 اotururlardı. Suǿāl eylediler ki: “Yā Nebiyya’llāh, niçün tekellüm buyurmazsız?” Buyurdılar ki: “Benüm baŧn-ı ĥūta duħūlüme sebeb kelām olmışdur.”
Ve ĥükemā dimişlerdür ki: “Dört nesne girü dönmez: Süħan-ı güfte, tįr-i
endāħte, Ǿömr-i güźeşte, ķażā-yı refte.” [H 220b]
Beyt:

Zebānuñ ŧut ey merd-i şįrįn-dehān
Ki tecnįs-i ħaŧdur zebān u ziyān4

Ĥikāyet: Bir Ǿaśrda üç pādişāh-ı śāĥib-ķırān -ki her biri [A 197b] bir burc-ı Ǿizzetüñ saǾd-i ekberi ve mihr-i dıraħşānı idi- meclis-i felek-eyvān-ı Nūşįrevān’da
ķırān itmişlerdi: Ķayśer-i Rūm [Ş 196a] ve ħāķān-ı Çįn ve reǿy-i Hind. Nūşįrevān eyitdi: “Niçe ķarnlar gerekdür ki śāĥib-ķırānlaruñ bu cemǾiyyet ü iķtirānı
el vire ve dįde-i rūzgār heyhāt ki bu maķūle bir meclis-i Ǿālį daħi göre.
Beyt:
5

ن

آدم אכ אن
ى
א

א א כ א از
א ىآ

[P 215a]

Neŝr: Ĥayf u dirįġ degül midür ki 6 כ م ا ك ك ا כ مiken her birimiz süħan
semendine meydān göstermeyevüz ki, nāgāh bu cemǾiyyet Benātü’n-naǾş-vār
perįşān u tārmār olıcaķ śafĥa-i rūzgārda bizden āŝār u yādigār ķala.”
1
2
3
4
5
6

“Beyninde sürekli farklı şeyler dolaşan kişi, sadece çok fazla söz söylemeyi bilir, algılamakta zorlanır.”
“Senin ruhun bilim ile işlenmediyse, senin için en iyi süs sessiz kalıp söz söylememektir.”
“Sessizlik balina gibidir.”
Bu beyit A ve P’de yok.
“İnsanoğlunun neslinden yüzyıllarca geçmeli ki, Hz. Yûsuf gibi bir şahit, Hz. Hüseyin gibi bir şehit gelsin.”
“Sultanların sözü, sözün sultanlarıdır.”
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Beyt:
1

ش
ىכ
ب אدכאرى

اى כ
از

در
כ

Neŝr: Ķamu semǾan ve ŧāǾaten diyüp kürsįlerinden ķāǿim oldılar ve pįş-i Kisrā’ya varup eyitdiler:
MıśrāǾ:

2

دو ن

از אه כ ا אرت وز א

Neŝr: Ammā evvel pādişāh-ı Ǿadālet-penāh buyursunlar. Hemān3 Nūşįrevān
deryā-yı ĥikmetden cevāhir-i ābdārı ve dürer-i şāhvārı meclise niŝār idüp eyitdi:
“Süħan-ı nā-güfteden hergiz nedāmet çekmedüm, ammā söyledügüm sözlerden nedāmet-i bisyār ve feżāĥat-ı bį-şümār çekdüm.”
Beyt:
4

وا כ ت
כ כ אرا

ا כ ت ة
5
ا כ م ارا

ز

אذا

[ اH 221a]

א ان
כ

Neŝr: BaǾdehū Ķayśer-i Rūm gencūr-ı ħızāne-i ħayāle buyurdı, bu naķd-i kāmilü’l-Ǿıyārı nažar-ı şehriyār-ı kāmkāra Ǿarż eyledi: “Her tįr-i süħan ve sehm-i lafž
ki henūz şaśt-ı zebāndan güşāde bulmamışdur, murād idindügüm [Ş 196b]
zamānda remy iderüm; ammā çünki kemān-ı taķrįrden pertāb u ħalāś bula,
girü döndürmege ķādir degülüm.”
MıśrāǾ:
MıśrāǾ:

6

ز

ر

כ א دכ

Atılmış oķ gerü dönmez meŝeldür [P 215b]

Neŝr: Ve Ħāķān-ı Çįn [A 198a] nāfe-i ser be-mühri miyān-ı meclisde güşāde
ķılup şemįmi meşām-ı ĥużżār-ı meclisi ve maĥfil içini muǾaŧŧar eyledi: “Çün
Ǿarūs-ı süħan ve bikr-i fikr pes-i perde-i fikretdedür, dest-i meşşāŧa-i meşiyyetde
iħtiyār bāķįdür, eger dilerse serįr-ı nuŧķda cilveger eyler ve eger dilerse serāperde-i kümūnda mestūr ider.7 Ammā çünki pes-i perde-i ĥicābdan bįrūn olup
cemālinden niķāb mürtefiǾ olur, girü ħalvet-ħāne-i ħafāya göndermek mümte1
2
3
4
5
6
7

“Bu eski evde (bu dünyada), iyi davranmaya, güzel huylu olmaya alış ki bu dünyada insandan güzel söz ve
iyi huydan daha iyi bir yadigar kalmaz.”
“Padişahtan bir işaret, bizim ona koşa koşa gitmemize yeterlidir”
Hemān P: -A, H, Ş.
“Konuşma süstür, sukût selamettir; konuştuğunda çok konuşan olma.”
“Konuşmadığına bir kere, ama konuştuğuna defalarca pişman olursun.”
“Yaydan çıkan ok geri gelemez.”
ider P: eyler A, H, Ş.
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niǾ olur.” Nitekim emŝāl-i EǾācimde vākiǾ olmışdur:
1
اوز د
و نכ

اوز د

כ

ن

BaǾdehū Reǿy-i Hind-i rūşen-rāy ü Ǿālem-ārāy riyāż-ı güftār-ı ĥikmetden bu
sünbül-i ħōş-bū vü ķaranfil-i dil-cūyı nüzhetgāh-ı feśāĥata Ǿarż eyledi: “Her
kelām ki tefevvüh olınur [H 221b] ya münhic-i śavāb veya muǾriż-i ħaŧādadur.
Eger śavābsa tā Ǿuhdesinden ħurūc idince sözinüñ zįr-desti olur, eger ħatāyısa
fāǿide ancaķ nedāmet ü beliyyeti olur,2 pes iki ĥālde bile sükūt u ħāmūşį evlā
oldı.”3
אن

ĶıŧǾa:

ى ر م در ا אى
و
و כ اى آ כ א

אل כ א

ز ردم

4

از

Neŝr: Ĥükemā dimişlerdür: [Ş 197a] 5
6

אכ

آ ز از כ
ه آر و כ

כ

כ

ز
כ

Neŝr: Ĥażret-i Şeyħ-i Ekber Müsāmere’sinde buyurmışdur:7 “Mülūküñ bu kelimātı bir iki sehmdür ki bir kemāndan atılmışdur.” [P 216a]
Nažm:
א

8

راى و

כ دم
م ز א

و د ه دوز
9

را א

כ
א

[ و כA 198b]

Neŝr: Ve ħıredmendān dimişlerdür:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

“Ağızdan çıkmamış söz benim kontrolümün altındadır; fakat ağızdan çıkınca ben onun etkisinde ve kontrolünde olacağım.”
Eger ħatāyise fāǿide ancaķ nedāmet ü beliyyeti olur A, P, Ş: -H.
evlā oldı A, P, H: evlādur Ş.
“Yunanistan’da bir bilgeye rastladım: ‘Ey akıllı ve bilge insan, her halükarda yapabileceğimiz en iyi şey
nedir?’ diye sordum. O da, ‘Sessizlik, sessizlik, sessizlik, sessizlik’ dedi.”
“Kötü söz söylemektense sessiz kalıp susmak yeğdir.”
Bu beyit P’de yok. “Sevilme sırrını putlardan öğrenmeliyiz, önünde eğilip ona secde ediyorlar, o ise kimse
ile tek kelime konuşmaz.”
buyurmışdur A, H, Ş: buyurmışlardur P.
“Etrafıma insanların tedbirini ölçmek üzere dikkatlice baktım, sessizlikten daha iyi bir huy göremedim.”
“Sana ağzını, gözlerini kapat demiyorum; fakat her duruma, her konuma uygun bir şekilde davranmalısın.”
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ĶıŧǾa:
כ
1

اد

א
כ در

א

د
آن

دم و

اכ

وכ

Neŝr: Nitekim dimişlerdür: 2אم אل
MıśrāǾ:

3

دارد

כא

כ

و

ه

כ

دو

כ
א

Neŝr: Ve Mevlānā Cāmį maħdūm-ı girāmį maĥallinde ne ħōş4 inşād eylemişdür:
د

Nažm:
5

ا כ
را

כ כ

را

از

א

Neŝr: Ĥakįm-i İlāhįden menķūldür: 6
و اذا ا כ ا
اذا ا כ ا כ م א
 כVe tekellüm lāzım gelse, selāmla fetĥ-i kelām ideler ki, [H 222a] selām
kilįd-i kelāmdur. Ve Loķmān-ı Ĥakįm: 7ا ا م
 ا مdimişlerdür. Ve
8
ĥadįŝ-i şerįf-i Ĥażret-i Resūl’dür Ǿaleyhi’s-selām: ا כ م
ا م
ĶıŧǾa:

Buyurur Ĥażret-i Resūlu’llāh
Kim anuñ ĥaķķıdur śalāt u selām
Sehm-i İslāmı pįşrev eyle
Ķılmadın Ǿarż-ı ĥāce fetĥ-i kelām

Neŝr: Ve ĥįn-i tekellümde refǾ-i śavt eylemeye ki enker-i eśvāt erfaǾ-ı eśvātdur.
Ĥażret-i Ebį Bekr-i Śıddįķ [Ş 197b] rađiya’llāhu teǾālā Ǿanh Ĥażret-i Ǿİzzet’üñ
Ǿazze men ķāǿil 9﴾﴿و َ َ ْ َ وا َ ُ ِא ْ َ ْ ِل
َ ķavli nāzil olduķdan śoñra Ǿizz-i ĥużūr-ı
ُ
fāǿiżü’n-nūr-ı Ĥażret-i Risālet-penāhda dāǿimā rıfķla söylerlerdi. Ve her işitdügini taĥdįŝ itmeye; tā ĥaķįķatine vāķıf olup misbār-ı yaķįnle ġavrine irmeyince

1

2
3
4
5
6
7
8
9

Ve ħıredmendān dimişlerdür:
א
כ وכ
A, Ş: Ve ħıredmendān dimişlerdür H: -P. “Bilge
insanın yanında sessizlik erdem olabilir; fakat gerektiğinde de konuşmalısın. İki şey akıl ve mantığın belirtileridir: Doğru zamanda konuşmak ve sessiz kalmak gerektiğinde de susmak.”
“Her yerin bir sözü vardır.”
“Her sözün bir yeri ve her nüktenin bir zamanı vardır.”
ne ħōş P: -A, H, Ş.
“Ey Câmî, hayatını ibadetle geçiren zahide aşktan bahsetme, zira ki her sözün bir yeri ve zamanı vardır.”
“Söz hoşuna gittiğinde sus, susmak hoşuna gittiğinde konuş.”
“Selâm İslâm’ın alametidir.”
“Selâm kelâmdan öncedir.”
“O’na (Peygambere) yüksek sesle bağırmayın.” Hucurât, 49/2.
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ki ĥadįŝ-i meymūn-ı1 saǾādet-meşĥūndur. [P 216b] ث כ
2
א
م

ء כ א ان

א

כ

כ
درا ا دروغ
ون
[ از ا אنA 199a]

آ درون زروزن כ ش
3
ون
ز אن د

از

Neŝr: Ve tekellüm itdükde kelāmı faśįĥ u vāżıĥ tekellüm ide, ammā tekellüf
itmeye ve bir kere söylenen sözi nuķl-i meclis olsun diyü naķl ü iǾādet itmegi
Ǿādet itmeden ictināb eyleye ve4 ĥıfž eyledügi ĥadįŝ ü ħaberden biri ber-muķteżā-yı beşeriyyet nisyān sebebiyle ħāŧırından źühūl itse -ki dimişlerdür:
MıśrāǾ:

5

כ א

ا אא

[H 222b]

Neŝr: Ve nisyān insāna cedd-i aǾlāsından mevrūŝdur. Nitekim dimişlerdür:
6
وא
כا
 اول ا אس اول ا א اdiye bi-iźni’llāhi teǾālā unudılmışların
7
aña ve kelāmında inşā’allāh kelimesini ikŝār ide ki hem ķażāya rıżāyı müstevcib hem teyemmüni cihetiyle ĥuśūl-i maķśūdı mūcįbdür ve kiźbden teĥāşį
ide ki kiźb aķbeĥ-i ķabāyiĥ-i źünūb ve efĥaş-ı fevāĥiş-i Ǿuyūbdandur. Ĥażret-i
Resūl-i śādıķ vü eśdaķ-ı nāŧıķ buyurur ki: 8  ا אכ وا כ بVe buyurur: ان ا כ ب
9
ا اب ا אق
 אبVe kāźibe melek meyl eylemez, belki mįl miķdārı netn ve
rāyiĥa-i kiźbden ķaçar. Ve kiźb müǿminüñ āħiretde derecātına naķś virdügi
gibi [Ş 198a] dünyāda daħi rızķına noķśān virür. Ĥadįŝ-i Nebevį’dür: ا כ ب
10
ا زق
Ve eŝnā-yı ĥadįŝde Ǿaŧseyi ġanįmet bile ki bi-ĥükm-i ا ق ا כ م
11
 אĥadįsüñ śıdķına şāhid-i Ǿadl-i bį-Ǿadįl12 [P 217a] ve iǾtidāl-i mizāca
ķavį delįldür.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

meymūn-ı A, H, Ş: -P.
“Her işittiğini söylemesi insana günah olarak yeter.” (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, s. 147.)
“Cömert insanın bir hatası, onun emniyet ve güvenceden çıkmasına yeterdir; o da budur ki: Her ne kulak
deliğinden girerse, ağız deliğinden çıkmaktır.”
bir kere sevilenin sözi naķl-i meclis olsun diyü naķl ü aǾsāt itmegi Ǿādet itmeden ictināb eyleye ve H: -A, P, Ş.
“‘İnsan’ diye isimlendirilmiştir, çünkü unutandır.”
“İnsanların ilki unutanların da ilkidir, iyiliği hatırlatan ve onun gerçek fâili olan Allah’a hamd olsun.”
kelāmında A, H, Ş: kelimātında P.
“Yalandan sakınınız.” (Ebû Dâvûd, “Edeb”, 79.)
“Yalan nifak kapılarından bir kapıdır.”
“Yalan rızkı eksiltir.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Âyet ve Hadisler, s. 373.)
“Sözün en doğrusu söylenirken hapşırılandır.”
şāhid-i Ǿadl-i bį-Ǿadįl A, P, Ş: şāhid-i Ǿādil-i bį-Ǿadįl H
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ǾUlemā-yı Ǿižām ve meşāyiħ-ı kirām kiźbi ancaķ üç maĥalde tecvįz itmişlerdür: Biri ĥarbdür. Nitekim dimişlerdür: 1
ا ب. Ve biri ıślāĥ-ı źātü’lbeyndür. Ve biri daħi recül imreǿesini kendüden rāżı ķılmaķ maĥallidür. Ve
ıślāĥ-ı źātü’l-beyn daħi eşref-i ħıśāl-i ĥamįdedür. [A 199b] Ĥażret-i Bārį buyurur:
2
﴾ ات َ ِ ُכ
َ  ﴿ َ א َّ ُ ا ا ّٰ َ َواَ ْ ِ ُ ا َذVe Ĥażret-i Resūl Ǿaleyhi’s-selām buyurur:
ْ
ْ
3
ن
او כ ا
א
Ve bir maĥalde daħi buyurur:
ا ح ذات ا
4
ا ة
[H 223a] Ebū’d-Derdā rađiya’llāhu teǾālā Ǿanh dir ki: “Ĥażret-i
Risālet-penāh śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem buyururlar ki: در
ا ا כ א
5
“ א ر ل ا אل ا ح ذات ا
א ا
ة وا
 ا אم واVe ĥükemā dimişler6
dür:
و ا אد א
ح ا ر
 اBaǾż-ı Ǿulemā dimişlerdür: ا ارد
7
אت
ا
אت و
ا
و
و ا وا
ĶıŧǾa:
ا ئ
8

ح ذات ا

ان ا כאرم כ א
אا
ر
ا

ا ا

وا

Neŝr: Mirā9 vü cedel ü cidālden iĥtirāz ideler ki cidāl miftāĥ-ı đalālet ve Ǿadāvetdür. Ve hicv ü źemden daħi ictināb ideler ki, teneffür-i ŧıbāǾ [P 217b] ve
Ǿadāvet-i ķulūba dāǾįdür ve refǾ-i sitr10 [Ş 198b] ü ĥicāba bāǾiŝdür. Ve ġıybet ü
nemįmeden ve şetm ü fuĥşdan daħi iĥtirāz ideler11 ve kimseye laǾn ü ŧǾan eylemeyeler. Ĥadįŝ-i şerįfdür: 12א א و א א
כ نا
ĶıŧǾa:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ķılma rencįde müǿmin iseñ eger
ŦaǾn ü laǾn ile bir müselmānı

“Harp hiledir.” (Tirmizî, “Cihad”, 5.)
“Allah’tan sakının, aranızdaki münasebetleri düzeltin.” Enfâl, 8/1.
“Barıştırıcılara ne mutlu, onlar (Allah’a) yakınlaştırılanlardandırlar.”
“İki kişiyi barıştırmak peygamberlik şubelerinden bir şubedir.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Âyet ve Hadisler,
s. 236.)
“Peygamberimiz, Orucun, namazın ve sadakanın en üstün derecesini söyleyeyim mi, dedi. Evet, buyur yâ
Resûlallah, dediler. Buyurdu ki: Aranızı düzeltmenizdir.”
“İşlerin ıslahı (düzeltilmesi) zordur, bozması ise kolaydır.”
“Kaçakları toplamak, dağınıkları düzenlemek zordur; sıralanmışları ayırmak, toplanmışları dağıtmak ise
kolaydır.”
“Bütün ahlâkî güzellikler gerçekleştiğinde bunların hepsi iki şeye dayanır: Allah’ın emrine saygı ve kişilerin
aralarını düzeltmeye çalışmak.”
Der-kenār: Mirā, kesr-i mįm ile muǾāraża maǾnāsına P, Ş.
Der-kenār: Sitr, kesr-i sįnle perde maǾnāsına P, Ş.
ideler A, Ş: ide P, H.
“Mümin (insanları) kınayan ve lanetleyen kimse olmaz.” (Tirmizî, “Birr”, 48.)

Enîsü’l-Ârifîn

Kimseyi tįr-i ŧaǾna itme hedef
Siper-i laǾnet itme insānı1
Neŝr: Bu maĥalde meźkūr olan eşyānuñ ekŝeri bāb-ı śadāķatde mufaśśalan źikr
olınmışdur. [A 200a]
Ve meclisde tenācį ķılmaya ve kimseyile ser-gūşį itmeye.
ه כ در א
2
ه دان א

Nažm:

א

כ از ر ادب אر دور
و כ و ور
אن

3

[H 223b] Neŝr: Ve bir civānı4 ġayrdan suǿāl itseler, tįrveş kendüyi pertāb itmeye ki nişāne-i sebük-bārį ve bį-vaķārį vü ħıffetdür.
اب

Nažm:

5

ال כ

د
כ آכ כ و

Neŝr: Ve bi-ŧarįķü’t-taǾrįż hem sāǿili ve hem suǿāl olınanı istiħfāfdur ve cevābda
istiġnā iden kimseye suǿāl eylemeye6 ki dimişlerdür: ل
כو
7
כ
Ve bir cemāǾate suǿāl eyleseler ki sen daħi ol cemāǾat içinde bulınsañ, cevābda mübādere vü müsābaķa eyleme, tā her birinüñ Ǿayb u hüneri žāhir
olınca dįde vü gūş ol; eger cümleden [P 218a] maǾķūl bir śūret yüz gösterirse,
semend-i süħana cevelān göster ve illā ħāmūş ol.
ا ر اب
א و اب

8

آ אر
ا وده כ دد אد

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

כ
כ در
اכ
כ ان

Bu kıt‘a Azmî’nin Kırk Hadis Tercümesi’nde yer almaktadır. (Bk. Ceyhan, Azmî’nin Kırk Hadis Tercümesi,
s. 148.)
“Büyük meclislerde üstü kapalı konuşmak, akıllı ve bilge insanların tutumu değildir.”
“Zira bu üstü kapalı söz söylemek edepten çok uzaktır; gaflet, hile ve gururun belirtisidir.”
bir civānı P: -A, H, Ş.
“Akıllı insan ne zaman cevap verir? Ona soru sorulduğunda.”
eylemeye A, P, Ş: itmeye H.
“Sana sormayana cevap verme ve sana cevap vermeyene soru sorma.”
“Bir söz duyduğunda, cevap vermekte geri kalma, önce sözün doğruluğu ya da yanlışlığına bak.”
“Eğer tarafsız ve sağlıklı bir eleştiri yaparsan, o eleştiriden işin kalitesi yükselecektir.”
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[Ş 199a]
כ ش
ش

در ا אر

1

وכ
آ ا

Neŝr: Ve bir sırruñ ki ehl-i meclis setr olınmasını isteyeler, aña vuķūf u ıŧŧılāǾ
murād idinme.
2

כאر

از א
א

כ
ى
م د א

א כ
כ א

ن כ را در درون א ر כאر
3
כאر
א دن د در א
א
Neŝr: Ĥakįm-i İlāhį dimişdür: ا כ م
ا مو
ا כ ام כ
اذا د
4
ا אم
 وVe Ĥażret-i Mevlānā Celāleddįn-i Rūmį ķaddesa’llāhu teǾālā sır5
rahu’l-Ǿazįz aśĥābına [H 224a] vaśiyyet ŧarįkıyle buyurur: [A 200b] او כ
و ا אم
ان ا א
و ا כ م و ا אم و ا אم و
ا وا
ىا
ا אم و ك
ا وام و ا ا אم ودوام ا אم و ا אل ا א
ات
و كا
ا אس و ا כ م
ا אس
وا כ ام وان
אء وا ام و א ا א
א ا
6
و ه
א و دل وا
Ve bir ĥadįŝ-i meşrūǾ ya maǾķūl ki taĥdįŝ olınur, cān u hūş ve çeşm ü gūşla
[P 218b] belki cemįǾ-i cevāriĥ ü aǾżāyıla müteveccih ola. Āyet-i ئ ا ْ ُ ٰا ُن
ِ ﴿و ِاذا
ْ َ ُ َ َ
7
8
﴾ َ א ْ َ ِ ُ ا َ ُ َو َا ْ ِ ُ ا َ َ َّ ُכ ُ َ ُ َنve ﴾ ٌ ۪ َ َ ُ  ﴿ َا ْ َ ا َّ ْ َ َوbu ki şāhiddür. Ve
ْ ْ
kelām ki cān u dille istimāǾ olınmaya, mütekellime kelāl ü melāl ĥāśıl olur.
Nažm:
ى

9

1
2
3
4
5
6

7
8
9

ن כ
از כ

ت

“Yoksa insanların ayıplarını söylemeye çalışma, elinden geldiğince onların ayıplarını örtmeye çalış.”
“Sana sır vermiyorlarsa, seni güvenilir ve mahrem bulmadıkları içindir. Mahrem ve güvenilir olmayan
kişilerin, sultanın sırrıyla ne alakası var.”
“Bir kişiyi eve almaya layık görmüyorlarsa, o kişinin kapıcının yanında yalakalık yapmasına ne gerek var?”
“Büyük insanların yanına girdiğinizde sizin üzerinize düşen, kısık sesle selam vermek, az konuşmak ve bir
an önce kalkıp gitmektir.”
sırrahu’l-Ǿazįz P: sırrahu A, H, Ş.
“Size açıkta ve gizlide Allah’tan korkmanızı, az uykuyu, az yemeyi, isyan ve günahlardan uzak durmayı,
şehevâtı (nefsin hoşuna giden şeyleri) sürekli terk etmeyi, sık sık orucu, namaza devamı, bütün yaratılmışlardan cefayı kaldırmayı, sefihler ve cahillerle oturmayıp salihler ve değerli insanlarla arkadaşlık etmenizi
tavsiye ediyorum. İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır. Sözün en hayırlısı az ve (maksadını)
gösterir olandır. Hamd bir olan Allah’adır.”
“Kur’ân okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.” A‘râf, 7/204.
“... hazır bulunup kulak veren kimseler ...” Kâf, 50/37.
“Dinleyen söylenen sözü anlamıyorsa, anlatandan daha güzel ifade etmesi için beklentide bulunmamak
gerek.”

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: Ve kelimātında deķāǿiķ-ı edebi riǾāyet ve ĥürmet-i meclisi śıyānet eyleye.
Nitekim [Ş 199b] bir ĥarįf meclis-i şerįf ü maĥfil-i münįf-i Ĥażret-i Risālet-penāha śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem gelüp eyitdi:
Beyt:

Es-selām ey āsitānuñ reşk-i firdevs-i berįn
Ħāk-i rūb-ı dergehüñ müjgān-ı çeşm-i ĥūr-i Ǿįn

ى
א
ر و
 ا אع ا ورBuyururlar ki: 2﴾ ُ َ ُ ﴿و َ ْ َ ْ ِ ا ّٰ َ َو َر
َ
de. Zįrā ki teşrįk-i żamįr-i teŝniyede rāyiĥa-i tesviye vardur ve nüzūl-i belāyā vü
dehri sebeb ittiħāź idüp
mekārihde [H 224b] bi-feĥvā-yı maġzā-yı 3 ا ا
sebb eylemeye ki, fi’l-ĥaķįķa menzil-i belāyā ve Ħālıķ-ı dühūr ve muķallib-i
aĥvāl ve mutaśarrıf-ı umūr Ĥażret-i Rabb-i Ġafūr’dur. Ve kimseyi medĥde
ıŧrā vü mübālaġa ķılmayalar ki ĥaķįķatde4 ol medĥ degüldür ķadĥdur, belki
maǾnā-yı rencdür. Nitekim śāĥibü’l-ķıbleteyn [A 201a] ve Resūlü’ŝ-ŝeķāleyn,
1

Nažm:

İmām ü pįşvāsı enbiyānuñ
Hümām ü muķtedāsı aśfiyānuñ [P 219a]

Neŝr: Bu maķūle medĥ ĥaķķında mādiĥa ħıŧāb-ı Ǿitāb-āmįzle5 6
buyurmışlardur ve kimseye mevķiǾ-i duǾā vü ŝenāda ŧāle beķāke dimeye ki eger
ekŝer duǾā vü taĥiyyet-i müşrikįn 7ا وام
א א א
אم و כ
ا
dir. DuǾāyı bu yüzden idicek müşrikįne şerįk olmaķ lāzım gelür ve kelāmında seǿāmet
ü şeǿāmeti mūhim ü müşǾir olan Ǿibārāta iǾtibār idüp iĥtirāz üzerine olalar.
Meŝelā, kemān-ı Rüstem’e ķavs-i ķuzaĥ dimek gibi. Zįrā ki ķuzaĥ şeyŧān-ı
şūmuñ esāmįsindendür ve müsebbiĥe didükleri uśbuǾa sebbāba dimek gibi ki
sebb idicilik maǾnāsını müşǾirdür. [Ş 200a] Ve Medįne-i Münevvere’ye Yeŝrib
dimek gibi ki maǾnā-yı helāki işǾār ider ve Ǿinebe kerm dimek gibi, zįrā kerm
keremden meǿħūźdur. Āb-ı Ǿineb daħi śāĥibini saħį vü kerįm eyler diyüp tākine
kerm dimişlerdür. Ve ĥarįfān-ı piyāle ve esįrān-ı bāde-i kühen-sāleden biri bu
bābda dimişdür:
Nažm:

1
2
3
4
5
6
7

ǾAceb cevher degül mi cevher-i mey
Baħįl içerse olur Ĥātem-i Ŧayy
[H 225a]

“Allah’a ve Resûlü’ne itaat eden doğru yola ermiş, onlara isyan eden yoldan sapmış olur.”
“Kim Allah ve Resûlü’ne isyan ederse... ” Nisâ, 4/14.
“Zamana sövmeyin.” (Müslim, “Elfaz”, 2.)
ĥaķįķatde P, H, Ş: -A.
mādiĥa ħıŧāb-ı Ǿitāb-āmįzle P, H, Ş: -A.
“Boynunu vurdun.”
“Bin yıl yaşa ve sürekli hayatta bâkî kal.”
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Neŝr: Ve li-hāźā Resūlü’l-enām Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām: 1 ا כ م
اا
buyurmışlardur. Ve Ĥażret-i ǾÖmer rađiya’llahu teǾālā Ǿanh seyr ü seferinde bir
ŧāǿife üzerine güźer idüp görür ki āteş yaķup eŧrāfına cemǾ olmışlar.
MıśrāǾ:

Bir iki çıplaġ abdāl od bulıcaķ çonarlar2

Neŝr: Gūyā ki pervānelerdür ki şemǾi ortaya almışlar.
MıśrāǾ:

Alurlar ortaya pervāneler şemǾ-i şebistānı3

Neŝr: Ĥażret-i ǾÖmer eyitdi:4 “Es-selāmu Ǿaleyküm yā ehle’ż-żavǿ!” Taŧayyurdan ķaçup [P 219b] “Yā ehle’n-nār” dimediler.5 Ve Hārūn er-Reşįd oġlı
Meǿmūn’a misvāküñ cemǾinden suǿāl eyledi. Me’mūn eyitdi: “Żıdd-ı meĥāsinik.”6 Mesāvįk dimenüñ şeǿāmetinden iĥtirāz eyledi. Ve ümerādan baǾżı śaĥrā
vü deşti gül-geşt iderken bir dıraħt görür, yanında olan [A 201b] aśĥāb-ı vefā
vü vifāķından birine suǿāl ider, meger şecere-i bįdmiş. “Şecere-i vifāķ”, diyü
cevāb virür. Ħilāf-ı taŧayyurından iĥtirāz ider.
Bir gün Ĥażret-i İbn ǾAbbas’a eyitdiler:7
Nažm:

Nübüvvet taĥtınuñ śāĥib-külāhı
SaǾādet çarħınuñ tābende-māhı

Neŝr: “Eşref-i maħlūķāt ve mefħar-i mevcūdātla sinn cihetinden nicesin,
[Ş 200b] ķanķıñuz ekber ve kimüñ sinįn-i sinni ekŝerdür?” İbn ǾAbbas-ı saǾādet-istįnās eyitdi: “Ĥāżret-i Resūl śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem ekber ü Ǿažamdur,
ammā zamānen bu ĥaķįr aķdemüm.”
Ve ħandeyi bisyār ve đıĥkı ikŝār eylemeye8 ki Ĥażret-i Ǿİzzet Ǿazzet kelimetuhū buyurur: 9 ﴾ ﴿ َ ْ ْ َ ُכ ا َ ۪ ً َو ْ ُכ ا َכ ۪ اVe Ĥażret-i Resūl buyurdılar: כ ة
َْ
َ
ً
10
אء ا
و
ا
כ
[ اH 225b]
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

“Üzümü kerm diye isimlendirmeyiniz; çünkü kerm müslimdir.” (Müslim, “Elfâz”, 6-10.)
Bu mısra P’de yok.
Bu mısra Ş’de yok.
Neŝr: Ĥażret-i ǾÖmer eyitdi A, P, H: -Ş.
dimediler A, H, Ş: dimedi P.
Me’mūn eyitdi: Żıdd-ı meĥāsinüñ A, H, Ş: Meǿmūn meĥāsinüñ żıddıdur, dedi. P.
Bir gün Ĥażret-i İbn ǾAbbas’a eyitdiler A, H, Ş: Bir gün Ĥażret-i Risālet-penāh P.
“Eşref-i maħlūķāt ve mefħar-i mevcūdātla sinn cihetinden nicesin, ķanķıñuz ekber ve kimüñ sinįn-i sinni
ekŝerdür?” İbn ǾAbbas-ı saǾādet-istįnās eyitdi: “Ĥāżret-i Resūl śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem ekber ü Ǿažamdur,
ammā zamānen bu ĥaķįr aķdemüm.” A, H, Ş: Ĥażret-i Ebā Bekr’e ki evvel-i çār-yār ve “ŝānį iŝneyn iź hümā
fi’l-ġār” dur, eyitdi: “Yā Ebā Bekr, ben senden mi ekberin sen benden mi?” Ebū Bekr rađiya’llāhu Ǿanh eyitdi: “Yā Resūla’llāh sen benden ekber ve aǾžamsın. Ammā sinnen ben senden aķdemüm.” Ve ħandeyi bisyār
ve đıĥkı ikŝār eylemeye P.
“Artık az gülsünler de çok ağlasınlar.” Tevbe, 9/82.
“Çok gülmek kalbi öldürür ve müminin değerini giderir.”

Enîsü’l-Ârifîn

Nažm:

Gül-i ħōd-rūy gülse gülşende
Varlıġın yile virür ol ħande

Neŝr: Ve Ĥażret-i Risālet-penāh ve Ĥabįbu’llāh bir gün nāgāh bir ķavmüñ üzerine uġradılar ki taĥdįŝ idüp gülişürler.1 Selām virüp buyurdılar: اכ وا ذכ אدم
2
 ا اتOl ķavm eyitdiler: [P 220a] “Yā Resūla’llāh, hādimü’l-leźźāt nedür?”
Ĥażret-i Resūl buyurdı ki:3 “Mevtdür.”
و כ א כه
هכ
4
כ ازان ه ده

Beyt:

Neŝr: Aĥvāl-i Ǿāleme Ǿayn-ı Ǿibretle nāžır olan ulü’l-ebśārdan baǾżı sırr-ı ĥālden
dimişlerdür:
Beyt:

Zehr-i mār-ı felegi sende içersin bir gün
Gülme şāhum bu cihān ķaldı mı gör Đaĥĥāk’a

Neŝr: Ve dimişlerdür: “Đıĥk nūr-ı5 vechi izāle itmege Ǿilletdür ve girye sebeb-i
raĥmet ü maġfiretdür.” Nitekim ehl-i dillerden biri dimişdür:
Nažm:

Giryeler lāyıķ ider merĥamet-i yāra beni
Yaşı çoġ ola gülünc itmedi aġyāra beni
Neŝr: Ħuśūśā bir emr-i ġarįb ü Ǿacįb vāsıŧasınsız đıĥk, [A 202a] ġāyet ġarįb ü
Ǿacįbdür. Ve Ĥażret-i Ĥaķķ’a ĥamd itdügi taķdįrce Ǿāŧısa tesmįt daħi ĥuķūķ-ı
İslāmdandur. BaǾżılar farż-ı Ǿayndur, dimişlerdür, ammā [Ş 201a] ekŝer-i Ǿulemā
farż-ı kifāye olmasına źāhib olmışlardur ve Ǿāŧısa añı defǾa teşmįt idüp ve üçüncüde meźkūmsun diye ve Ǿinde’l-Ǿaŧŧās vechini eliyle yā ŝevbiyle taħmįr ide.
Fi’n-Naśįĥati
Bir ĥakįm-i büzürgvār ü Ǿālį-miķdār ferzend-i ercümend-i dil-pesendine
[H 226a] eyitdi: Ey püser ü ey cān-ı peder! Tāc-ı kibri farķuñdan müfārıķ
eyle ki6 birr ü iĥsān-ı İlāhįye mažhar olasın ve aǾmālüñden Ǿayn-ı ġurūrı gider
ki ĥūśūl-i āmāl-i nā-mütenāhįye vuśūl bulasın. Tāc-ı terki śadr-ı riyāsete ķo
ki nişān-ı taśaddur budur. [P 220b] Ve kūşe-i Ǿuzleti elden ķoma ki Ǿālemde
1
2
3
4
5
6

gülişürler A, H, Ş: gülişürler idi P.
“Lezzetleri sizden kesip alan ölümü çok düşünün.” (Tirmizî, “Zühd”, 4.)
Ĥażret-i Resūl buyurdı ki P: Resūl buyurdılar ki Ş: Buyurdular ki A, H.
“Vakitsiz gerçekleşen bir gülme yerine, ağlamak bu sebepsiz gülmeden daha iyidir.”
Đıĥk nūr-ı A, P, Ş: Göz H.
ki A, H, Ş: çıķar ki P.
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Ǿizzet1 odur. Herkes ki dār-ı fenāyı zįr ü zeber ider, leźźet-i infirād bulur. Ve
herkes ki eķall-i kifāf ile iktifā ķılur, Ǿāķıbet ķalbi liķā-yı Ħudā’ya mülāķį olur.
Ve ĥilm ü rıfķ ve ĥüsn-i ħulķı pįşe vü endįşe eyleye ki cemįǾ-i murādāt-ı dünyevį ve saǾādāt-ı uħrevį anlara mebnįdür. 2 כ ت ارزا
ا
ve إن ء
3
ة ا ا אر
ا א ا ا אر و ا
ب א
 اVe kelām-ı saǾādet-ġāyet-i
4
sulŧān-ı serįr-i risālet: ان כ ن א
وכאد ا
אدة ا ء
bunlardan
münbįdür.
Beyt:

Ħulķla ādem gerekdür gül gibi ħōş-būy ola
Tā ki gülzār-ı cihān içre güşāde-rūy ola

Neŝr: Ve ŧūmār-ı iĥtiyāc ve dest-i ĥāceti bir kimseye güşāde ķıl ki, śafĥa-i Ǿiźārı
zįver-i ĥüsn-i śūretle ārāste ola. Ve ħayr u iĥsānı [Ş 201b] bir insāndan tevaķķuǾ
eyle ki, ruħsāre-i ĥāli ħāl-i cemālle zįb ü zįnet bula5 ki: אن
ا اا
6
ه
[ اA 202b]
Nažm:

Anuñçün didi sulŧān-ı şerįǾat
Güzel yüzlüden iste olsa ĥācet

Neŝr: Ve melāĥat-i śūret leŧāfet-i sįrete [H 226b] emāretdür ki: 7 ان ا א
ا א
Ve ĥüsn-i Ǿunvān-ı nāme, luŧf-ı mażmūnuna işaretdür. Nitekim dimişlerdür:
ا

دل

MıśrāǾ:

8

Nažm:

Bu sözi ħōş dimişdür ol nigū-rū
Ki gelmez ħūb-rūlardan yaman ħū
Anuñ kim ola yüzi ħūb u mehveş
Olur ħūyı yüzinden daħi dil-keş

1
2
3
4
5
6
7
8

Ǿizzet P: leźźet A, H, Ş.
“Ahlâkı güzel olanın rızkı bol olur.”
כ ت ارزا
ا
ve ة ا ا אر
ا א ا ا אر و ا
ب א
 ان اA, H, Ş: –P. “Kötü
ahlâk, sahibini dünyada utanmaya, âhirette ateşe götürür.”
“Güzel ahlâkı kişinin saadetlerinden biridir. Yumuşak huylu kimse neredeyse peygamber (gibi) olacaktı.”
bula A, P, Ş: ola H.
“İyiliği güzel yüzlülerden isteyiniz.” (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, s. 152.)
“Dış, için aynasıdır.”
“Başlığı sahifesine (yazısına) delalet eder.”

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: Ve isāǿet idene iĥsān eyle. Nitekim dimişlerdür:
ا
ا א

Nažm:

א

1

ا

ى را ى
[ اכ دى اP 212a]

Neŝr: Ve ħıŧāb-ı Ǿitāb-āmįz ü vaĥşet-engįzle śadįķuñdan āzürde-dil olma ki
dimişlerdür: 2ا אب
 ا אبVe Ǿitāb sebeb-i rüsūħ-ı binā-yı maĥabbet3 ve
mūcib-i ŝebāt-ı esās-ı meveddetdür.4
از א
ان כ د

Nažm:

אزى ز א و א
אز و אب دو

5

Neŝr: Ve tehevvür ü ġafletle mūriŝ-i Ǿadāvet olan fiǾl ü ķavlden ictināb ideler ki
devĥa-i maĥabbet erre-i cefā vü eźiyyetle kesilse, aślā aślından nihāl-i vefā bitmez ve cerāĥat-ı śamśām-ı kelām merhem-i dārūyıla iltiyām ü iltiĥām bulmaz.
ا אت ا אن א ا אم
6
אم א ح ا אن
و

ŞiǾr:

ز אن ر
כ

ا
ا

7

כ ز
را

وان כ ز אن زدى ز
כو

ا
א

[Ş 202a]

Neŝr: Ve bir Ǿuķdedür ki ķalbden engüşt-i tedbįrle güşāde olmaz. [H 227a]
Nažm:

د

آن ر را אب כ در دل כ ه
כ د
כ ا
در ه

8

[A 203a]
ان
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

نر כ
אن כ ه א
כ

“Kötülüğü, kötülük ile cezalandırmak en kolay yoldur; gerçekten mert isen, kötülüklere karşılık iyilik yap.”
“Paylama dostların hediyesidir.”
maĥabbet P, H, Ş: meveddet A.
meveddetdür P, H, Ş: maĥabbetdür A.
“Nazlanmak senin işin, öfkelenmek de benim işim. Nazlanma ve öfkelenme olmadan dostluk olmaz ki...”
“Kılıç yaraları iyileşir; fakat dilin açtığı yara iyileşmez.”
“Dil kılıcından gönle gelen yara, hiçbir merhem ile iyileşmez. Sözlerinle yaraladığın kişi ile aranızdaki hikâye, taş ve testinin hikâyesine benzer. (Taş testiyi kırar ve testinin bir daha onarılması mümkün değildir.)”
“Gönlünde düğüme dönüşecek bir ipi hazırlama, zira ki ortaya çıkan düğümü çözemezsin.”
“Bir ip koparsa onu tekrar bağlayabilirsin; fakat ortasında bir düğüm kalır.”
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Neŝr: Erbāb-ı ĥikmet dimişlerdür: “Dıraħt-ı mażarrat ne ķadar ki şāmiħ ola,
tedbįr ü ĥįleyile ķalǾ olınmaķ müyesserdür; ammā nihāl-i kįne ki zemįn-i sįnede rāsiħ ola, hįçbir çāreyile ķamǾ olınmaķ ġayr-ı mutaśavverdür. Ve zehr-i
helāhil egerçi semm-i ķātildür, mażarratı tiryāķ ile1 zevāle ķābildür; [P 221b]
ammā ki zehr-i kįne bir tiryākla sįneden mündefiǾ olmaķ mümteniǾdür.”
د

Nažm:
د

2

3

ا

א ه

א
כ

כ در
و

ه دارد
ان כ
אد
اق دل כ

אل כ
ر
در
כ

ان

Neŝr: Ĥükemā-yı büzürgvār ve mücerribān-ı rūzgārdan biri dimişdür: “Kişi
śadįķ ile Ǿadāvet eyleyicek4 şöyle gerekdür ki śoñra Ǿadāvet śadāķate mübeddel
olıcaķ baķmaġa yüz ola.”
Laŧįfe: Bir kelb-i Ǿaķūra eyitmişler: “Vechi nedür ki ebnā-yı cinsüñden bir şikāruñ kelb ile ħırıldı ve ġavġa ve ǾavǾav ve ǾavǾā zamānında yüzüñüñ bir cānibini
tersine döndürürsin?” Eyitmiş: “İt nefsimizüñ ĥiddetiyle itdügüñüz işlere baǾde zamānin itler gibi nādim ü peşįmān olup Ǿadāvet yine śadāķate mübeddel
olıcaķ baķmaġa yüz gerek ki ol cānibi aña śaķların.”
Ve miyān-ı ħalķda [Ş 202b] elif gibi istiķāmet üzre olup kiźb ü meynden
perhįz eyle. [H 227b]
כ ز אه
5
ف اول ا

Nažm:

6

ف را
ا

ر ا אن د
را
כאف ر
ك از כ

Gidene ŧoġrı yola yoķ bahāne
Ki ŧoġrılıķ yarar iki cihāne7

1
2
3
4
5
6
7

ا

[A 203b]

tiryāķ ile A, H: tiryāķāt ile P, Ş.
“Kin fidanları gönüllerde dikilirse, belli ve aşikârdır ki onlardan meyve olarak neler çıkar.”
“Kin ve düşmanlık ağacında öyle bir meyve yetişir ki, tadı kimsenin damağına hoş gelmez.”
eyleyicek P: idicek A, H, Ş.
“Doğruluğun yüceliğine bak ki elif, Allah kelimesinin ilk harfi oldu.”
“Elifin doğruluğu imandan anlaşılır (İman kelimesi elif harfiyle başlar), şirkin alçaklığı ise kâfın eğriliğinden anlaşılır.”
Bu beyit Güvâhî’ye aittir. (Bk. Hengirmen, age., s. 119.)

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: Ve ġıybetden perhįz eyle ki evveli ġayy yaǾni gümrāhį ve āħiri bet, yaǾni
ķaŧǾ-ı raĥmet-i İlāhįdür.
ا
ذرى ا

ĶıŧǾa:

1

ا

ا

אه
א ن
ا

[ אP 222a]

Neŝr: Ve Ǿādil ol ki elif-i Ǿādil Ǿamūd-ı mįzān-ı Ǿadldür ve buña işāretdür ki bir
cānibe dil-i fuķarā ķonmışken bir cānibe aġrı altun ķosalar, aña meyl eylemeyeler ve ĥużūr-ı erbāb-ı vefā ve cemǾiyyet-i ħullān-ı śafāyı ġanįmet bil.
ŞiǾr:

Ġanįmet gör ĥużūr-ı dōstānı
Vefāsızdur vefāsız bil cihānı
Birez gün mühlet olduķca ecelden
Śafā sürmek gerek geldikce elden

Neŝr: Ve cidd ü cehdi elden ķoma ki Ǿāŧıl dāǿimā ŧāliǾin perįşān görür ve kesel
üzere olan silk-i maǾįşetini nā-muntažam bulur.
Nažm:
2

د آه درون درכ אل
ك כ و אل
د

כא
א

א

כ

Neŝr: Nitekim merdān-ı meydān-ı ĥikmet dimişlerdür: “Pehlevān oldur ki
pehlūsından tįr ü kemān eksük olmaya.” [H 228a]
Nažm:3

Tekāsül itseñ işe dest śunma
Dimişler gelme gelme dönme dönme
İletmek dileyen işini başa
Urur ŧaşı başına başı ŧaşa

[Ş 203a]

Neŝr: Ve ĥırś u şerehi terk it ki4 şereh śūretā şirretdür ve bir şerdür ki āħiri hāǿ-i
hāviyeden kināyetdür.

1
2
3
4

“Kim kardeşinin ayıbını açıklarsa sevgi zirvesinden düşmüştür; bundan uzakdur, zira aybı ifşa etmek sevgiyi
kuyunun dibine atar.”
“Tembel bir kişinin hayatı, her durumda ah çekmekten ibarettir; kendi perişanlığı yüzünden malını ve
mülkünü de hebâ eder. Kişi bu kayıpların sebebini de kendi düzensizliği ve perişanlığında aramalıdır.”
Bu başlık altındaki iki beyit Güvâhî’ye aittir. (Bk. Hengirmen, age., s. 97-98.)
Ve ĥırś ü şerehi terk it ki P, H, Ş: -A.
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MıśrāǾ:

1

آ כ زدل راى او ون آرد

Neŝr: Ve naśįbüñe ķāniǾ ü rāżı olup ziyādeye ĥarįś ü müteķāżį olma kim ĥırś
mūcib-i ĥırmān ve ĥırś u ĥırmāñ, bu ikisi tevǿemāndur. [P 222b]
כدכ

Nažm:

א

2

אن

صو
ص از

[A 204a]
د

ار

ص
دم از و
رכ ار د
وز א

3

Bilür Ǿaķlı olanlar bunı ķamu
Ki olmasa ŧamaǾ olmazdı ŧamu4
Egerçi ŧaş yarar meşhūrdur baş
Velį yarar ŧamaǾ meşhūrdur ŧaş5
Laŧįfe: Bir ŧammāǾa eyitdiler: “Śaĥābe-i güzįnden rıđvānu’llāhi teǾālā Ǿaleyhim
ecmaǾįn ķanķısına6 kemāl-i maĥabbet üzeresin?” Eyitdi: “Ĥażret-i ǾAlį’ye kerrema’llāhu vechehū.” Eyitdiler: “Feżāǿil ü menāķıbından nesini bilürsin?” Eyitdi: “Ancaķ ol ķadar bilürin ki nām-ı şerįfinüñ evveli Ǿayndur ki zerdür ve āħiri
lį’dür ki baña dimekdür.”
Ve emāneti şiǾār ve diyāneti diŝār idin ki ħāǿin her ĥālde merdūd ve ħalķ-ı Ħudā
andan nā-ħoşnūddur.
כ

Nažm:

כ درو ح א
وا א
د وى از

7

د
د

8

1
2
3
4
5
6
7
8

دى زد א
دم א

כ

[H 228b]

“Onun gönlündeki duyguları ve kararlarını ortaya çıkaran, dışarı çıkaran...”
“Hırs ve ümitsizlik her zaman birlikte ve yan yanalar. Hırs, tüm kötü huylardan beterdir.”
“İnsanlar hırs yüzünden alçalırlar, elinde olanlarla memnun olan kanaatkâr insanlar ise yücelirler.”
Bu beyit Güvâhî’ye aittir. (Bk. Hengirmen, age., s. 134.)
Bu beyit Güvâhî’ye aittir. (Bk. Hengirmen, age., s. 134.)
Śaĥābe-i güzįnden rıđvānu’llāhi teǾālā Ǿaleyhim ecmaǾįn ķanķısına A, P: Śaĥābe-i güzįnden rıđvānu’llāhi
teǾālā ecmaǾįn ķanķısına Ş: kime H.
“İçinde ihanet ve hilekârlık olan insanların dinlerine, sözlerine ve genel anlamda hiçbir değerine güven
olmaz.”
“Mertlik dindarlıktan kaynaklıdır, sahtekârlık ise ihanetten.”

Enîsü’l-Ârifîn

Neŝr: Ve meclisde vāķiǾ olan güft ü gūyı, 1 א א
olup ifşāsından teĥāşį eyleye ki [Ş 203b] 2ار
نا
3
א ا אر
Ve giceyile olan muśāĥabeti,
MıśrāǾ:

ها א

4

א

ار

 اĥadįŝ-i şerįfiyle Ǿāmil
 ب اve ار
ا

כ ما

kelimesi muķteżāsınca gündüzin ħāŧırıña iħŧār itme. Nitekim dimişlerdür:
Şarŧ-ı muśāĥabet oldur ki, [P 223a]
MıśrāǾ:

Añılmaya gide giceki mācerā-yı seĥer

Ĥikāyet: Nūşįrevāna eyitdiler: “Filān kimesne esrāruñızı iǾlān ü isrār ider.” Buyurdı ki: “Anı derūn-ı ħākde pinhān eyleñ, tā ol sırr-ı ser-beste genc-i revān
gibi medfūn u nihān ķala.” [A 204b]
אن آ כאر

Nažm:
5

אى
6

אن

כ אزد
ز אك ى

כ دارى ت א
כ אن
زا כ

Neŝr: Ve Ǿamel ü manśıb-ı mülūke ĥarįś olma ki ekābir-i ĥükemā manśıb-ı
mülūki ĥammāma teşbįh itmişlerdür7 ki dāħil olan ħāric ve ħāric olan dāħil
olmaķ ister. Ve manśıb-ı dünyāya maġrūr olma ki her devletüñ bir intiķāli ve
her kemālüñ bir zevāli vardur.8
ŞiǾr:
9

اذا ا د
زوا اذا

Neŝr: Ve her ŧāliǾüñ bir ufūli ve her nāżıruñ bir źübūli olur, firāz-ı evc ﴿ﺗُ ْﺆ ِﺗﻲ
10
﴾ ا ْ ُ ْ َכ َ ْ َ َ ٓ ُאءnüñ peyrevi ve nişįb-i ĥażįż11 12 ﴾﴿و َ ْ ِ ُع ا ْ ُ ْ َכ ِ َّ ْ َ َ ٓ ُאء
َ dur.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

“Toplantı yerleri güvenilir yerlerdir, oralarda konuşulanlar emanet hükmündedir.” (Ebû Dâvûd, “Edeb”,
32.)
“Hürlerin kalpleri sırların kaleleridir.”
“Sırların hakkı yabancılardan korunmasıdır.” (Bk. Yılmaz, Kültürümüzde Arapça ve Farsça Asıllı Vecizeler
Sözlüğü, s. 253.)
“Gecenin sözlerini geceler siler.”
“Her kim ki padişahın gizlisini, sırrını açığa çıkartır, o kişi kara toprağın altına girerse yeğdir.”
“Sır tutarsan kelleni uçurmazsın, zira ki sır tutmak başını da tutabilmenin garantisidir.”
itmişlerdür P, H: eylemişlerdür A, Ş.
vardur P: -A, H, Ş.
“Bir iş tamamlandığında eksikliği gider, tamam oldu dediğinde yok oluşunu bekle.”
“Sen mülkü dilediğine verirsin.” Âl-i İmrân, 3/26.
“ ... ve mülkü dilediğinden geri alırsın.” Âl-i İmrân, 3/26.
nuñ peyrevi ve nişįb-i ĥażįż א
 و ع ا כA, P, Ş: -H.
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MıśrāǾ:

1

و אدى

و אر و כ و אر و

כ

Neŝr: Ve nitekim eşǾār-ı ǾArab’da vārid olmışdur: [H 229a]
אو م א
ءو م

ŞiǾr:
2

م

و م

Neŝr: Ve binā-yı ħāne-i dünyāya meyl ü iǾtimād eyleme ki, her mülk śaded-i
zevālde ve şeref-i intiķāldedür. [Ş 204a] Ǿİmāreti fi’l-ĥaķįķa ħarāb ve şerābı
meǿālen serābdur.
א ار א
א ول و ار א

Nažm:
3

א
[ כ ا اP 232b]

Neŝr: Ve bu reh-güźār-ı pür-Ǿiberde -ki memerr ü maǾber-ı kārbān renc ü miħnetdür- meyl-i iķāmet itme.
Nažm:

א
4

אن כ
כ כ ره و ر
א
از ا א ا ر و א
כ
5

ر אط را אرت
כ ش א دا

כ

ا
ا

Neŝr: Ey yār-ı hūşyār6 ħˇāb-ı ġafletden bįdār ol ki zamān tengdür.
Beyt:

Çün cihān bāķį degül olmaz zamāna ber-ķarār
Furśatı fevt eyleme el virmiş iken rūzgār
[A 205a]

Neŝr: Ve semend-ı rehvār-ı rūĥa süvār ol ki müddet-i Ǿömr ġāyet aķśar ve merkeb-i beden lengdür. Tūşe iĥżār eyle ki mesāfe-i rāh dūr u dırāzdur ve idāve-i
fenāyı āb-ı ķanāǾatle pür ķıl ki tāb-ı āteş-i bādiye cān-güźārdur.
כ

Nažm:
7

1
2
3
4
5
6
7

ا وز ز
دات د

آن
כ

“Hazinede yılan, gül, diken, sevinç ve üzüntü hepsi birlikteler, hepsi birlikte anlam bulurlar.”
“Bir gün size, bir gün bizedir (devran döner), bir gün kötülüğe uğrar (üzülürüz) bir gün seviniriz.”
“Buraya misafir olup sonra buradan gidiyoruz; işte dünya da böyledir, geliş ve gidiş...”
“Bu dünyanın kurallarını bilen kişi, dünyada kalıcı olup sonsuza dek ikamet etmek için ev kurmaz, beklentide bulunmaz.”
“Bu eski köşkün padişahlığı, saltanatı ne işine yarar ki? Nihayetinde bu görevi de başkasına teslim edip
gitmen gerekiyor.”
Ey yār-ı hūşyār P: -A, H, Ş.
“Bugün her köşeden topladığın şeyler, yarının için gideceğin yolda, sana yolluk olacaktır. “

Enîsü’l-Ârifîn

و ل دراز
ل אز

1

ة
را

ŞiǾr:2
3

[H 229b]
4

ا
ا

و
ك א

راه دور آ
ك ره و
אل ا

כאن

را

ص و ا אح
אوا

و

Neŝr: Ve śūret-perest olup her gedā-yı bį-ser ü pā ve her dervįş-i bį-berg ü
nevāya çeşm-i ĥaķāretle nažar5 ķılma. Ve bi-ĥükm-i 6א א ا وا א
 כHer
kilįmde bir kelįm ve her jendede bir zende taśavvur eyle ki, bįşe-zār-ı ĥikmetüñ şįr-gįrleri dimişlerdür: 8
 و ا7 در
[ כŞ 204b]
א

Nažm:
9

א

כ

כ אن
א כ כ

Ħōr baķma faķįr ü dervįşe
Ne bilürsin ki şāh-zāde ola
[P 224a]
Nemed içre miŝāl-i āyine ol10
Źihni rūşen żamįri11 sāde ola
Neŝr: Ve ehl-i faķruñ cenābı bi-muķteżā-yı ĥadįŝ-i şerįf-i 12ي
 اrefįǾ13 ü
Ǿālį ve şāhlar dervįşlerüñ žıll-i ĥimāyetlerine penāh u ilticā ve anlaruñ velāyetlerine tevellāyıla memleket ü vilāyete vālį vü merciǾ-i maǾālįdür. [A 205b]
MaŧlaǾ:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Her gedā kim būriyā-yı fuķārā yürür kisvet aña
Salŧanat zarįfetidin ĥācet imes ħilǾat aña

“Senin yolun çok uzun ve evin çok uzaktadır; dolayısıyla bu yol için kendine yolluk, evine varmak için
kendine yeterli yemek hazırla.”
ŞiǾr H, Ş: -A, P.
“Hakikatin bilgisinde yükselen kişi için en büyük ibretin gölgenin hayali olduğunu gördüm.”
“Şahıslar ve görüntüler gelir geçer ve yok olur gider; her şey yok olur, onları harekete geçiren şey bâki kalır.”
nažar A, H, Ş: -P.
“Nice gizli (hazineler) köşelerdedir.”
Der-kenār: ا ر: cāme-i köhne P, Ş.
Der-kenār:
وا: bįşe P, Ş. “Nice cesetler kaybolmuş gitmiş ve aslanlar ormanda durmaktadır.”
Bu beyit P’de yok. “Zannetme ki her orman boş ve güvenilirdir, belki de içinde bir kaplan uyumuştur.”
āyine ol A, H, Ş: āyine-vār P.
żamįri P: derūnı A, H, Ş.
“Fakirlik övüncümdür.” (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, s. 113.)
refįǾ A, H, Ş: bülend P.
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Ve bu deyr-i mükāfātda kimseye eźiyyet ü isāǿet ve muǾādātı Ǿādet eyleme ki
ekābir-i meşāyiħden baǾż-ı śāĥib-i saǾādet dimişdür:
ا زآ אت
ن כ دى
1
כא אت
دآ
ى را
Neŝr: Ve bi-muķteżā-yı ĥadįŝ-i şerįf-i ان
כ א2 Her kişi itdügini bulur ve
bi-muķteżā-yı feĥvā-yı 3[ כ ا אع א אعH 230a] Herkes alduġı kįleyile virür
ve 4 ا אدى وضmeŝeli ile bu maǾnā müǿeyyed ve bu maķāl müǿekkeddür.
MevǾiža-i Manžūme
Her işe ķıl besmeleyle ibtidā
Źikrüñ olsun dāǿimā ĥamd-i Ħudā
Ŧāhir ol dāǿim śalāĥı pįşe ķıl
Hem Ǿaźāb-ı dūzaħı endįşe ķıl
Kāhil olma ķıl namāza ihtimām
Ŧur otur ehl-i śalāt ile müdām
İster iseñ artura ķadrüñ Ħudā
Rūz u şeb eyle tażarruǾ ķıl duǾā
[P 224b]

Kim ki kār u pįşesin Ǿiśyān ider
Şübhesiz ol rızķına noķśān ider

[Ş 205a]

NiǾmete şükr ü belāya śabr ķıl
Kim bulur andan cilā mirǿāt-ı dil5
Şükr ķayd-ı niǾmet-i mevcūdedür
Śabr śayd-ı niǾmet-i mefķūdedür
Kimseye ķılma sitem itme cefā
Dōst ķılmaz merdüm-āzārı Ħudā
Şādį-i dünyāya mesrūr olma hįç
İltifāt-ı şāha maġrūr olma hįç

1
2
3
4
5

“Kötülük yaparsan âfetler ve belalardan güvende olduğunu düşünme, zira ki bunun sonu kötülük ile cezalandırılmaktır.”
“Borç verdiğin gibi borçlanırsın.”
“Bir sa‘ (ölçek) bir sa‘ ile tartılır.”
“Eller borçtur.”
H’de yok.

Enîsü’l-Ârifîn

ǾÖmrüñ olsun dir iseñ ġāyet1 uzun
Eyle inǾām u Ǿaŧā ĥadden füzūn
[A 206a]

ŞemǾveş ħalķa dilüñ itme dırāz
Rūz gibi eyleme ifşā-yı rāz
NiǾmetine kimsenüñ ķılma ĥased
Ķādir iseñ ķıl ĥased bābını sed
Kimseyi źemm eyleyüp ķadĥ eyleme
Kendüñi hem illere medĥ eyleme
Geç geçenden ibn-i vaķt ol gözle ĥāl
Hem yeme ferdā ġamın ferdāya śal

[H 230b]

Ġāyet eyle kemdurur dirseñ eger
Kendü Ǿaybın ķor ilüñ Ǿaybın arar
Virdügüñi alma mānend-i biĥār
Yime ķay ķılduġuñı źenbūrvār
Çoķ mizāĥ itme ki ol ħiffet virür
Baķma hem nā-maĥreme ġaflet virür
İtme iki zen arasından güźer
Ķılma hem aśılmışa aślā nažar
Zenleriyle kim ki çoķ śoĥbet ķılur
Şāh ise kendüyi bį-ĥürmet ķılur
LaǾn ü ŧaǾn ü kiźb ü bühtān eyleme
Kimsenüñ ķalbini vįrān eyleme
Hem ķoma beytüñde beyt-i Ǿankebūt
Nāķıś olur ol ziyād olduķça ķūt

[P 225a]

Atañı vü anañı cān-ı peder
Adlu2 adıyla çaġırma ķıl ĥaźer
Rįze-i nānı bıraķma zįr-i pā
Düşeni alup yiseñ virür ġınā

1
2

ġāyet A, P, Ş: dāǿim H.
adlu A, P, Ş: ulu H.
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Senden aǾlānuñ öñine geçme hem
Eyle ednāya tevāżuǾ ķıl1 kerem
[Ş 205b]

Başuñ altına ķoma şalvāruñı
Otururken śarma hem destāruñı
Dişüñ ile kesme hergiz rįşüñi
Ŧırnaġuñla oynama hem dişüñi
Ayaġ üzre key śaķın ŧon giymeden
Ķıl ĥaźer üstüñde cāmeñ dikmeden

[A 206b]

Pōst-ı sįr ü piyāzı ķıl kerem
Ayaġ altına bıraķma yaķma hem
Āsitįn ü dāmene kim yüz siler
İki yaķa ıssı olmaz ol gider

[H 231a]

Nān-ı serd ü gūşt ü ĥelvā-yı ter
Arturur ĥıfžı vü źihni tįz ider
Bir Ǿazįze śordılar nisyāndan
Didi kim ķaçmaķ gerek Ǿiśyāndan
İştirākin görme cāǿiz şānenüñ
Şānesine urma el bįgānenüñ
Ġayr ile misvākde yoķ iştirāk
Kim işāretdür aña lafž-ı sivāk
Püf diyüp hergiz söyündürme çerāġ
ŞemǾ dūdundan olur muħtel dimāġ
Ev süpürme hįç gice çekme emek
Hem cünüble ġam virür yemek yemek
Pes ħaŧādur gice mirǿāta nažar
Yalıñız bir evde yatma ķıl ĥaźer
Mūriŝ-i ķıllet dürür nevm-i keŝįr
Gice Ǿuryān yatmaķ eyler hem faķįr

1

tevāżuǾ ķıl A, H, Ş. tevāżuǾla P.
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Ay u gün ŧutulsa hem ķılma nažar
Ol nažardur gözlere Ǿayn-ı żarar
ǾĀķıl iseñ eyleme tenhā sefer
Yalıñuz gitmekde vardur çoķ ħaŧar
[P 225b]

Olmasun dirseñ żamįrüñde ġubār
Ħāk ü gille el yumaķdan el yuvar
El yüz üstine ķomaķ meźmūmdur
Ġabġabı altına ŧutmaķ şūmdur
İĥtirāz eyle ķoma virür elem
Ayaġ altına tırāşā-yı ķalem
Mūşuñ artuġı durur Ǿālemde sem
Mįş ü üştür arasından geçme hem

[Ş 206a]

Gice bįdār ol tilāvet ķıl seĥer
Oķuma seng-i mezārı ķıl ĥaźer

[H 231b] [A 207a]
Çoķ cimāǾ u Ǿıŧr u ġam1 ekşi yemek
Pįr iderler ādemi bį-reyb ü şek
Burnuña yapışma çoķ virür melāl
Hem ħaleldür her çöpi itme ħilāl
Mā-ĥaśal budur ŧutarsañ gūş-ı cān
İdeyin ĥükmüñ medārını beyān
Ehl-i şerǾ anı ki müstaķbeĥ görür
ŦabǾ kim ol nesneden nefret ķılur
Mümkin olduġınca eyle ictināb
Söz budur vallāhu aǾlem bi’ś-śavāb

1

ġam A, H, Ş: hem P.
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Ħatm-i Kitāb1
Şükr ü sipās-ı Bārį ki neyyir-i aǾžam-ı felek-i cihāndārį ve saǾd-ı ekber-i sipihr-i kāmkārį şehriyār-ı nāmdār u tācdār ve pādişāh-ı rūzgār Sulŧān Selįm-i
Ŝānį ve Süleymān-mekānį mefħar-i āl-i ǾOŝmān ve el-Ǿaķlu’l-ĥādį Ǿaşer fįhāźaǿz-zamān zübde-i emācidü’s-selāŧįn ve ķahramānü’l-māǿi ve’ŧ-ŧįn ħalleda’llāhu teǾālā mülkehū ve devletehū mā-dāra’l-feleki’d-devvār2 ve cera’l-felekü
fi’t-teyyār.3 [P 226a]
زه ر
א

Beyt:

4

ه راز

כ

כ

Neŝr: Āfitāb-ı devlet ufķ-ı iķbālden cilve gösterüp serįr-isaǾādet ve mesned-i
salŧanata saǾādetle cülūs-ı ĥümāyūnları tārįħinde ki, Yūsuf-ı āfitāb-ı Ǿālem-tāb5
mįzānı menzil itmişdi, ġavvāś-ı fikret imdād ile deryā-yı maǾānįden bir dürr-i
şāhvār ve [H 232a] tįşe-i endįşe ile kān-ı imkāndan dükkān-ı vücūda bir cevher-i [A 207b] tābdār ibrāz u iħrāc olındı. YaǾni Ǿunvān-ı nāme-i nāmį ħātem-i
ħatm ile muǾanven ve sāķ-ı mesāķ-ı kelām-ı girāmį ħalħal-i iħtitāmla müzeyyen
oldı.6
Fi’t-tārįħ [ Ş 206b]
Minnet Allāh’a bürūz idüp kümūn-ı ġaybdan
Cilveler ķıldı yine biñ nāz ile bir nāzenįn
Śādlar göz medler ebrū mįm aġız bįnį elif
Lām zülf ü şāne şedde noķŧa-i ħāl Ǿanberįn
Gülsitān her faślı her bābı Şebistān-ı Ħayāl
Ravżadur ammā ki reşk-i ravża-i ħuld-ı berįn
Śūret-i dįvārveş dem-beste ķalurdı eger7
Naķşını bir reng ile görse nigāristān-ı Çįn

1
2
3
4
5
6
7

Ħatm-i Kitāb A, H, Ş: Ħātime P.
mā-dāre’l-feleki’d-devvār A, P, Ş: mā-verāe’l-feleki’d-devvār H.
cera’l-felekü fi’t-teyyār A, H, Ş: sārü’l-feleki fi’t-teyyār P.
“Sakin bir aslan, öfkeli bir aslana denk gelirse, kuzuyu memesindeki sütüyle besleyip doyururcasına öfkeli
aslanı yatıştırır.”
Ǿālem-tāb A, P, Ş: -H.
oldı A, P, Ş: eyledi H.
eger A, H, Ş: ebed P.
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ǾĀrıżın gülgūne-i ĥikmetle1 tezyįn eyleyüp
Dest-i ķudret ŧaķmış aña ħātem-i gevher-nigįn
Tįġ-ı itmām ile ķazmış üstüne tārįħini
Ĥamdü li’llāh irdi pāyāna Enįsü’l-ǾĀrifįn (974/1566)
Neŝr: Min baǾd evlā vü aĥrā oldur ki ser-i fikreti ceyb-i ferāġate çeküp bülbül-i
gūyā-yı zebān bān-ı beyāndan2 perrān ve ŧūŧį-i āl-fām-ı gülistān-ı maķāl ķafes-i
dehānda ĥamūş u lāl ola. Tā erbāb-ı elbāba taśdįǾ ü imlāl ile [P 226b] kelāl
ĥāśıl olmaya. Fe-emmā mekārim-i aħlāķ-ı efāżıl-ı rūzgārdan ki şevb-i Ǿaybdan
muǾarrā ve meĥāsin-i śıfāt-ı emāŝil-i Ǿālį-miķdārdan ki vaśmet-ı naķśdan müberrālardur.3
כאر
אر

Nažm:

4

ا
א

ا
ا

را
א

Neŝr: Bu ħāk-i nihād-ı aħlaśu’l-fuǿād ve eđǾafu’l-Ǿibāduñ aǾni bihį,5 [A 208a]
Nažm:

Efķaru’n-nāsi ila’llāhi’l-Celįl
Pįr Meĥmed bin Pįr Aĥmed bin Ħalįl

Neŝr: tevaķķuǾı vü tażarruǾı oldur ki ber-feĥvā-yı maġzā-yı 6
 א اsebįke-i aķvāli sikke-i ķabūlle mersūm ve nāśıye-i ĥāli dāġ-ı iķbālle mevsūm olup
ķuśūr u fütūr vāķiǾ olan maķām ber-ĥaseb-i terāne-i,
ŞiǾr:
7

ان ر
ا אن

ار

Neŝr: maǾźūr ve bi-mübteġā-yı,
MıśrāǾ:

8

כ

כ

א

ا

[Ş 207a]

Neŝr: ħaŧā vü zelel źeyl-i rıżā vü iġmāżla mestūr buyurıla.

1
2
3
4
5
6
7
8

ǾĀrıżın gülgūne-i ĥikmetle A, P: ǾĀrıż-ı gülgūnuna ĥikmetle H, Ş.
bān-ı beyāndan A, P: zebān-ı beyāndan H, Ş.
müberrālardur A, P, Ş: müberrādur H.
“Bu bayrakların resimlerini çizen kişi, güzellik ve iyilikler dolusu bu sözleşmenin nâzırıdır.”
Bu ħāk-i nihād-ı aħlaśu’l-fuǿād ve eđǾafu’l-Ǿibāduñ aǾni bihi P: eđǾafu’l-Ǿibāduñ aǾni bihi A, H, Ş.
“Ayıbı düşünmek ayıptır.”
“Raksımın azalması vaktin faaliyet miktarına bağlı değildir.”
“Rıza (sevgi) gözü bütün kusurlara karşı kördür.”

647

648

TENKİTLİ METİN - Ahlâk-ı Muhsinî Tercümesi

د

Beyt:
1

دا
כ و

دכ
ز
כ م א ىכ

Şimdiden śoñra tamām olsun kelām
Söz bu ortalıķda ķalsun ve’s-selām
El-ĥamdü li’llāhi’l-Meliki’l-Vehhāb Ǿalā mā-hadānā li-ħatmi’l-kitāb ve’ś-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā men ūtiye’l-ĥikmete’l-bāliġate ve faśle’l-ħiŧāb ve Ǿalā ālihį ve
Ǿıtratihi’ŧ-ŧāhirįne ve’l-aśĥāb.2

1
2

Bu beyit P’de yok. “Göz bebeğim bu defteri karaladı, bir merhamet et, bir bakış at.”
El-ĥamdü li’llāhi’l-Meliki’l-Vehhāb Ǿalā mā-hadānā li-ħatmi’l-kitāb ve’ś-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā men ūtiye’l-ĥikmete’l-bāliġate ve faśle’l-ħiŧāb ve Ǿalā ālihį ve Ǿıtratihi’ŧ-ŧāhirįne ve’l-aśĥāb. A, P, H: -Ş.
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