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Süreli Yayınlarda Makâmât-ı
Harîrî Tercümeleri
Translations Of Makâmât-ı Harîrî in Periodical
Publications

ÖZET

Bu makalede, Arap edebiyatının meşhurlarından olan Harîrî
(ö.h. 516/m. 1122)’nin makâme türünde kaleme aldığı
“Makâmât” adlı eserinin Osmanlı döneminde yayımlanan
süreli yayınlarda yer alan Türkçe tercümeleri incelenmiştir.
Makâme türü, Harîrî ve “Makâmât” adlı eseri hakkında bilgi
verilen giriş bölümünden sonra süreli yayınlarda yayımlanan
“Makâmât-ı Harîrî” tercümeleri kronolojik olarak detaylı
künyeleri ile birlikte verilmiştir. Söz konusu tercümeler; içerik
hakkında bilgi ve takip edilen yöntem olmak üzere iki başlıkla
ele alınmıştır. “İçerik Hakkında Bilgi” başlığında kısa bir
açıklamadan sonra eserin -varsa- sebeb-i te’lîf bölümüne yer
verilmiş ve eserin iç özellikleri ele alınmıştır. “Eserde Takip
Edilen Yöntem” başlığında mütercimin tercüme yöntemine
ilişkin açıklamalardan sonra eserin tam metni verilmiştir.
Sonuç ve değerlendirme bölümünde söz konusu tercümeler;
amaç, yöntem ve üslup ana başlığı altında benzerlik ve
farklılıklar yönünden ele alınmıştır. Alanın akademik yazını,
yazma ve basma eser katalogları, arşiv belgeleri, gazeteler,
ansiklopediler ve biyografi kaynaklarından veri toplama tekniği
olarak doküman incelemesine başvurulan makalede, içerik
analizi yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı ve katkısı; Arap
edebiyatının önemli eserlerinden “Makâmât-ı Harîrî”nin süreli
yayınlarda yer alan Türk edebiyatında daha önce ele alınmamış
tercümelerini ortaya koymak, söz konusu tercümeleri; amaç,
yöntem ve üslup bakımından benzerlik ve farklılıklar
doğrultusunda değerlendirmek ve Türk edebiyatında da önemli
bir yeri olan “Makâmât” ve onun tercümelerini ilim âleminin
istifadesine sunmaktır.

ABSTRACT

In this article, the Turkish translations of “Makâmât”
written by Harîrî (dod. 516/1122), one of the most famous
of the Arabic literature, in periodical publications in the
Ottoman period were examined. The translations of
“Makâmât”in periodical publications were givenin
chronological order with their bibliographical information
after the introduction, which gives information about the
type of makâme, Harîrî and her work named “Makâmât”.
These translations were handled information about the
content and the method followed in the work.In the subtitle
of “Information about the Content” the internal features of
the work and in the “Method Followed in the Work”
subtitle was given the full text of the work after a brief
explanation.In the conclusion and evaluation section, these
translations were discussed in terms of similarities and
differences under the main title of purpose, method and
style. Document analysis was used as a data collection
technique from academic literature, manuscripts and
printed work catalogs, archive documents, newspapers,
encyclopedias and biography sources. The purpose and
contribution of this article to reveal these translations of
“Makâmât”, one of the important works of Arabic
literature, which were not handled as a whole before in
Turkish literature in periodical publications, these
translations to evaluate in terms of similarities and
differences in terms of purpose, method and style and to
present these works to the benefit of the world of science.
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Giriş
Arap edebiyatında edebi bir nesir türü olan makâme, bir kahramanın
başından geçen olayların bir anlatıcı tarafından aktarıldığı kısa
hikâyelerdir (Brockelmann 1978: VII/197-198). Bu kısa hikâyelerin bir
araya getirildiği kitaplara “Makâmât” adı verilir (Ayyıldız 2003: XXVII/
417). Makâmeler, isimlerini bazen kahramanın gezdiği şehirden bazen
makâme içerisinde anlatılan bir hayvan veya bir çeşit yemekten bazen de
makâmede üzerinde durulan konulardan almıştır (Karaca 2005: 12). Bir
“Makâmât” içinde yer alan makâmelerin birbiriyle bağlantısı
bulunmamaktadır, her bir makâme ayrı bir hikâye içerir; yalnızca
makâmelerin kahramanı ve anlatıcısı değişmemektedir.
Makâmeler, her ne kadar kısa hikâye özelliği taşıyor olsalar da
makâmelerin amacı hikâye anlatmak değil, hüner göstermektir.
Makâmenin dilenci kılığında dolaşan kahramanı, fesahat ve belagat
üstadı, hitabet konusunda mahir, dil bilmecelerini çözerken keskin
zekâsını ortaya koyan, insanları ilmiyle aciz bırakan bir şahsiyettir. Yazar,
nesir konusundaki ustalığını secilerle, şairlik kabiliyetini diyaloglar
sırasında kahramanın ağzından söylettiği şiirlerle, ilim, dil ve edebi
bilgisini makâmelerde yer alan ayet, hadis, darbımesellerle ve edebi
sanatlarla örülü üslubuyla ortaya koymaktadır (Ayyıldız 2003:
XXVII/419).
Makâmeler, eserin tek kahramanının dilenci kılığında dolaşması
sebebiyle dilencilik konusunu işlemekle beraber edebiyat, ahlak, felsefe,
fıkıh, tasavvuf, tıp vs. gibi her türlü konu makâmelerde ele alınmıştır.
Makâmeler, yazıldığı dönemin edebiyatını, dil ve üslubunu; sosyal ve
ekonomik hayatını, toplumun her tabakasından insanın yaşantısını,
kültür, âdet, gelenek ve göreneklerini yansıtmaktadır (Karaca 2005: 21).
Arap edebiyatında ilk makâme yazarı, Bedîüzzamân Hemedânî (ö.
398/1008)’dir. Ebû Nasr el-Azîz b. Ömer es-Sa‘dî (ö. h. 405/m. 1014) ve
İbni Nâkıyâ (ö. h. 485/m. 1092) onu takip ederek makâmeler yazmıştır.
Daha sonra Harîrî, “Makâmât” adlı eserini kaleme almış ve Hemedânî’yi
gölgede bırakmıştır. Makâme türüne klasik şeklini Harîrî vermiştir
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(Brockelmann 1978: VII/199). Harîrî’den sonra yazılan makâmelerde
Harîrî takip ve taklit edilmiştir. Ebu’t-Tâhir Muhammed b. Yûsuf elEşterkûnî es-Sarakustî (ö. h. 538/m. 1143), Zemahşerî (ö. h. 538/m. 1144),
el-Hasan b. Sâfî el-Mısrî (ö. h. 568/m. 1172), İbni Mârî (ö. h. 590/m. 1193),
İbnü’l-Cevzî (ö. h. 597/m. 1201), Ebu’l-Alâ Ahmed b. Ebi Bekr b. Ahmed
er-Râzî el-Hanefî (ö. h. 631/m. 1234), İbni Saykal el-Cezerî (ö. h. 701/m.
1301) gibi şahsiyetler Harîrî’den sonra makâme yazanlardan bazılarıdır.
Arap edebiyatında 20. yüzyıla kadar makâme türü varlığını
sürdürmüştür (Karaca 2005: 14-19).
Tam adı Ebû Muhammed Kâsım b. Ali b. Muhammed olan Harîrî, h.
446/m. 1054 yılında Basra’da doğmuş, ailesi ipek ticaretiyle meşgul
olduğu için bu lakapla anılmıştır. İlk tahsilini Basra’da Ebû Temmâm
Muhammed b. Hasan el-Mukrî (ö. ?), Ebü’l-Kâsım el-Hüseyin el-Bâkıllânî
(ö. ?) gibi alimlerden gören Harîrî, Bağdat’a giderek Faddâl el-Mücâşiî (ö.
h. 479/m. 1086)’den nahiv ve edebiyat, Ebû Nasr İbnü’s-Sabbâğ (ö. h.
477/m. 1084) ile Ebû İshak İbrâhim b. Ali eş-Şîrâzî (ö. h. 476/m. 1083)’den
fıkıh, İbrâhim el-Habrî (ö. h. 476/m. 1083)’den feraiz ve hesap dersleri
almıştır (Kılıç 1997: XVI/191). Harîrî, birçok ilimde tahsil görmesine
rağmen Arap dili üzerine yoğunlaşmış ve bu alanda eser kaleme almıştır.
Günümüze ulaşan eserleri; Makâmât, Dürretü’l-Gavvâs fî-Evhâmi’l-Havâs,
Mülhatü’l-İ‘râb, er-Risâletü’s-Sîniyye, er-Risâletü’ş-Şîniyye ve el-Fark beyne’dDâd ve’z-Zâ şeklindedir (Kılıç 1997: XVI/191-192).
“Makâmât”, Harîrî’nin en meşhur eseri olup kaynaklarda
“Makâmâtü’l-Harîrî”, “Makâmâtü’l-Harîriyye” ve “Makâmâtü’l-Edebiyye”
olarak da geçmektedir (Kılıç 2033: XXVII/414). Harîrî’nin “Makâmât”ında
Haris bin Hemmâm adlı bir anlatıcı, alim bir zat olduğu hâlde dilenci
kılığında dolaşan bir kahraman olan Ebû Zeyd es-Serûcî’nin başından
geçen olayları anlatır. 50 makâmeden oluşan eserde makâmeler arasında
bağlantı bulunmamaktadır. Makâmeler; dilencilik, tasavvuf, fıkıh,
edebiyat, ahlak gibi gibi her türlü konuda yazılmıştır.1 Her makâmede
olay, farklı bir şehirde geçmiş ve makâmelere bu şehirlerin isimleri
1

“Makâmât”taki her bir makâmenin muhtevasına ilişkin detaylı bilginin bir doktora
tez çalışmasında verilmesi sebebiyle burada tekrarına lüzum görülmemiştir (Gülle
1995: 50-190).
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verilmiştir. Harîrî’nin eserinde edebi sanatların muhtevanın önüne
geçmesi, ondan sonra makâme yazanların konu bakımından serbest
olmasına sebep olmuştur (Brockelmann 1978: VII/199). “Makâmât”,
mensur bir eser olmasına rağmen hemen her cümlesi secilidir.
Makâmelerde yer alan diyaloglarda kahraman Ebû Zeyd es-Serûcî’nin
ağzından şiirler de söylenmektedir. Buradan hareketle Harîrî’nin nesir
kadar şiirde de usta olduğunu göstermek istediği düşünülmektedir.
Harîrî’nin ayet, hadis, kıssa, menkıbe, kelam-ı kibar, darbımesellerle
örülü üslubu, eserin yazıldığı dönemin kültür, âdet, gelenek, görenek,
inanışları, toplumsal konular, toplumun her tabakasından insanların
özellikleri, devlet kurumlarının yozlaşması, dinin sömürülüp inancın
kötüye kullanılması hakkında bilgi vermekte, âdeta bir dönem sözlüğü
vazifesi görmektedir.
Harîrî’nin
“Makâmât”
adlı
eserinin
dünyanın
çeşitli
kütüphanelerinde birçok yazma nüshası bulunmaktadır. Eser, birçok defa
basılmış, Doğu’da ve Batı’da birçok dile tam ve kısmî olarak tercüme ve
şerh edilmiştir (Kılıç 1997: XVI/191). Kaynaklarda “Makâmât” üzerine
Türk edebiyatında yapılan tercüme ve şerhlerin 17. yüzyıldan itibaren
görülmeye başlandığı ifade edilmişse de (Gülle 1995: 48) ulaşılan en eski
çalışma 19. yüzyıla aittir (Aydın Kurt 2020: LX/60). “Makâmât”ın Osmanlı
dönemi gazete ve dergilerinde yayımlandığı tespit edilen üç adet Türkçe
tercümesi de 19. yüzyılda kaleme alınmış olup bu tercümeler yayımlanma
tarihlerine göre sıralanarak aşağıda tanıtılmıştır2:

2

Makalenin konusu olmamakla beraber 19. yüzyılda “Makâmât-ı Harîrî”ye yönelik
ilginin sebepleri de ayrıca üzerinde durulması gereken bir mesele olarak ortaya
çıkmıştır. Burada söz konusu edilen süreli yayınlarda çıkan kısmî “Makâmât”
tercümelerinin yanı sıra eserin tamamına ait tercümeler de 19. yüzyılda kaleme
alınmıştır. Türk edebiyatında “Makâmât”a olan ilginin 19. yüzyılda artmasının sebebi
olarak bu kitabın “Medâris-i İlmiye Nizâmnâmesi” ile medresede okutulan kitaplar
arasına girmesi düşünülmüşse de söz konusu düzenleme, ilk defa h. 5 Cemaziyelâhir
1328/m. 14 Haziran 1910 tarihinde “Beyânü’l-Hak” dergisinde yayımlanmıştır.
Tercümelerin çoğu, bu tarihten önce yazılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda
kaynaklarda “Medâris-i İlmiye Nizâmnâmesi” öncesinde “Makâmât”ın medreselerde
okutulduğuna ilişkin bir bilgi açıklanmamıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Kurt 2021:57.
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1. Münîf Paşa (ö. 1910), Makâmât-ı Harîrî Tercümesinden Birinci
Makâme-i San‘â’iyye, “Hazîne-i Evrâk”, r. 1 Mayıs 1297/m. 13 Mayıs
1881, s. 209-213.
Asıl adı Mehmed Tâhir olan Münîf Paşa, h. 1240/m. 1824 yılında
Gaziantep’te doğmuştur. Tahsiline Antep’teki Nûr-ı Osmânî
Medresesi’nde başlamış; burada çeşitli ilimlerin yanında Farsça,
babasından ve çeşitli alimlerden de Arapça öğrenmiştir (Özgül 2014: 2426). Mısır’da Emeviyye Medresesi’ne devam etmiş; bu sırada Fransızca
öğrenmiştir. Şam’da iki yıla yakın katiplik yaptıktan sonra İstanbul’a
giderek Babıali Tercüme Odası Arapça ve Farsça mütercimi olmuştur.
1855-57 yılları arasında Berlin’de kalmış ve Almanca öğrenmiştir. Çeşitli
elçiliklere getirilen Münîf Paşa, 1910 yılında vefat etmiştir (Doğan 2006:
XXXII/9).
Bursalı Mehmed Tâhir Efendi (ö. 1925), “Osmanlı Müellifleri”nde
Antepli Münîf Paşa’nın eserlerinden birinin “Makâmât-ı Harîrî’den
Yirminci Makâme-i Fârûkiyye’nin Tercümesi” olduğunu belirtmiştir (Bursalı
Mehmed Tâhir 1333: II/428). Kayahan Özgül’ün “XIX. Asrın Benzersiz Bir
Politekniği: Münif Paşa” adlı kitabında beşinci, yirminci ve kırk dokuzuncu
makâmelerin tercümelerinin müsveddelerinin Selim Çınay’da
bulunduğu; fakat bunların yayımlanmadığı belirtilmiştir (Özgül 2014:
53).3 Ömer Faruk Akün, İslam Ansiklopesi’nin “Hazîne-i Evrâk”
maddesinde 1881-1886 yılları arasında çeşitli aralıklarla İstanbul’da
yayımlanan bir dergi olan “Hazîne-i Evrâk”ta Doğu edebiyatı ile ilgili
tercümelerin çok sınırlı olmasına rağmen bunlardan birinin Münîf
Paşa’nın Harîrî’nin “Makâmât”ının birinci makâmesi olduğunu ifade
etmiştir (Akün 1998: XVII/135).
1.1. İçerik Hakkında Bilgi
Münîf Paşa’nın “Hazîne-i Evrâk”ta yayımladığı “Makâme-i San‘â’iyye”
tercümesinin öncesinde bir sebeb-i te’lîf veya sonunda bir hâtime bölümü
bulunmamaktadır. Eserin başlığı verildikten sonra doğrudan metin
tercümesi yer almıştır. Buradan hareketle, eserin modern bir tercüme
3

Selim Çınay’da bulunan müsveddelere ulaşılamamıştır.
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olduğu söylenebilir. Eserin dil ve üslubu, dönemin diline göre ağır
sayılmaz. Dönemin nesir dilini yansıttığı hatta bazı açılardan sade bile
sayıldığı söylenebilir.
1.2. Eserde Takip Edilen Yöntem
Münîf Paşa,“Makâme-i San‘â’iyye” tercümesinde kaynak metne yer
vermemiş; herhangi bir kelime açıklaması da yapmadan doğrudan eseri
tercüme yoluna gitmiştir. Makâmedeki nazmı nazmen nesri nesren
tercüme ederek başarılı bir tercüme örneği ortaya koymuştur:
MAĶĀMĀT-I ĢARÍRÍ TERCÜMESİNDEN BİRİNCİ MAĶĀMEŜAN˘ĀˇİYYE
[209] Ģariś bin Hemmām naķl ėder ki bir vaķt terk-i dār ü diyār ve külfet-i
sefer iĥtiyār ėtmiş idim. Sāˇiķ-i ķader beni Yemen’de Ŝan˘ā’ya sevķ eyledi.
Külliyen tehí-dest ve bí-māye olaraķ şehr-i meźkūra dāĥil oldum: Ne ceybimde bir
aķçe ve ne heybemde bir ģabbe var idi. Kemāl-i ģayret ü ıżšırābımdan sersām gibi
çarşu ve pazarında dolaşmaya başladım. Cevāsís-i sem˘ [ü] baŝarı her šaraf[a]
ģavāle [210] ile ˘arż-ı ģācet ėdecek bir ŝāģib-i mürüvvet yāĥūd ŝoģbetinden
istifāde olunacaķ bir ehl-i fażílet arar idim. Nihāyet bir büyük meydāna vardım
ki birçoķ ĥalķ tecemmu˘ ėdüp feryād u fiġān ėderler idi. Bunuŋ sebebini aŋlamaķ
içün cem˘iyyetiŋ içine girdim, gördüm ki ģalķanıŋ ortasında bir çirkín ādem
ošurmuş üzerinde seyāģat ķıyāfeti ve ŝadāsında mātem ˘alāmeti var. Ta˘bírāt-ı
belíġe ve terkíbāt-ı müˇeśśire ile va˘ž u naŝíģat ėdiyor. Hāle māh-ı müníri naŝıl
iģāša ėder ise ŝunūf-ı ahālí daĥi öylece bunuŋ ešrāfını almış idi. Ben daĥi her biri
zíver-i gūş-ı ķabūl olunmaya şāyān elfāž-ı dürer-bārından ģiŝŝe-dār-ı fevāˇid
olmaķ içün yanına yaķlaşdım. Dehān-ı belāġat açup cevāhir-i naŝíģati ŝaçdıġı
ŝırada dėr idi ki:
Ey hevā vü hevesine tābi˘ olmuş ve kibr ü ġurūr ile šolmuş cehl ü ˘inādında
muŝır ve efkār-ı fāsidesinde müstemir, sen daha ne vaķte ķadar bu šaríķ-i ēalāletde
devām ėdeceksin ve žalām-ı cehāletde ķalacaķsın! İrtikāb-ı ma˘āŝíde ıŝrār ėderek
˘ādetā Ĥālıķ’ıŋla muĥāŝamaya ve sūˇ-i síretiŋle aŋa muķābeleye cesāret ėdiyorsun.
Ķabāģatleriŋi ĥalķdan gizlersin ammā ˘ālimü’s-sır ve’l-ĥafāyā olan cenāb-ı
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Ģaķķ’a ķarşu n’eylersin? Yevme lā yenfe˘u mālun velā benūne4de bu śervet ü
sāmānıŋ saŋa bir fāˇidesi mi olur ve cezā-yı ˘ameliŋi görecegiŋ vaķt bu zínet ü
iģtişāmıŋ mı seni ķurtarır žann ėdersin? Yoĥsa varša-i hevlnāk-i ˘aźāba düşdigiŋ
vaķt peşímānlıķ saŋa medār-ı selāmet mi olur ve ķavm u ķabíleŋ saŋa bir
mu˘āvenet mi ėder ĥulyāsındasın? Híçbir gün bu derdleriŋ devāsını düşündüŋ
mi? [211] ve en büyük düşmeniŋ olan nefsiŋe muĥālefet gösterdiŋ mi? ˘Āķıbet
pençe-i ecel-i bí-amāna giriftār olacaġıŋı bilürsin, baķalım anıŋ içün ne ģāżırladıŋ
ve sinn-i pírí bunuŋ bir muķaddime-i dehşet-efzāsı iken sen aŋa ne ma˘nā vėrdiŋ?
Herģālde merci˘ ve maŝíriŋ Ģaķ te˘ālādır, andan başķa kimden lušf u ˘ināyet ümíd
ėdersiŋ? Zamān seni ne ķadar íķāž eyledi sen yine ĥvāb-ı ġaflete daldıŋ ve nice
def˘alar ģaķķ u ģaķíķati aŋlatdılar sen yine teźebźüb ve iştibāhda ķaldıŋ.
Mālāya˘ní sözleri zād-ı āĥiret olacaķ źikr ü fikre tercíģ ėtdiŋ ve seyyiˇātı ģasenāta
taķdím eylediŋ. ˘İndinde hediyye hidāyetden maķbūl ve eśvāb śevābdan
merġūbdur. Göŋlüŋ namāz u niyāzdan ziyāde lu˘b u lehve māˇil ve ŝadaķadan
ziyāde cer-i menfa˘ate rāġıbdır. Ŝaģífeleriŋ nuķūş u elvānı nažarıŋda mübāģiŝ-i
edyāndan ve aķrānıŋla hezl ü mizāģ tilāvet-i Ķurˇān’dan ziyāde ĥoşuŋa gider.
Emr bi’l-ma˘rūf ėdersin faķaš anıŋla ˘āmil olmazsın ve nehy ˘ani’l-münker
ėdersin ammā andan ictināb ėtmezsin. Ĥalķdan ķorķarsın ģālbuki Ĥālıķ-ı
te˘ālādan ķorķmaķ evlā bi’š-šaríķdir. Ba˘dehu bu şi˘ri inşād eyledi.
Yazıķ olsun ol ģaríŝe kim anıŋ
Münģaŝır dünyāya meyl ü raġbeti
Farš-ı ĥırŝ u inhimākinden aŋa
Görmedi ˘ömründe rūy-ı rāģatı
Bilse kāfí idi bir miķdār aŋa
Hep o şeylerden ki ister keśreti

Bunun üzerine gözleri yaşını diŋdirdi ve salyalarını sildi ve mašariyesini
ķoluna ve ˘aŝāsını ķoltuġuna aldı. Cemā˘at anıŋ böyle gitmege ģāżırlandıġını
gördükde ellerini ceyblerine ŝoķaraķ birer [212] miķdār aķçe çıķardılar ve al şunı
bir şerbet bahāsı ėt yāĥūd müstaģaķına šaġıt dėdiler. Şeyĥ maģcūbiyyetle ķabūl
ėtdi ve teşekkür ėderek ŝavuşdı gitdi. Faķaš semtini bildirmemek içün kendüsüni
teşyí˘ ėdenlere vedā˘ ėderdi ve meskeni aŋlaşılmamaķ maķŝadıyla, arķasından
gelenleri birer ŝūretle def˘ eylerdi.
lā yenfeʿu mālun velā benūne: malın ve evlatların fayda vermeyeceği o gün. Bkz.
Kur’ân-ı Kerîm, Şu’ârâ Sûresi 88. Âyet.
4yevme
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Ģariś bin Hemmām rivāyet ėder ki ben ĥafiyyen arķasından gitdim. Nihāyet
bir maġaraya vāŝıl ve derūnuna dāĥil oldı. Pabuçlarını çıķaracaķ ve ayaķlarını
yıķayacaķ ķadar šışarda tevaķķuf ėtdikden ŝoŋra baġteten içeri girdim. Şeyĥ bir
şāb tilmíźi ile ošurmuş ve nefís kebāb ve şarāb ile šonanmış bir sofraya ķurulmuş.
Dėdim ki: “Ey şeyĥ-i muģterem bu ne ģāl ü ģareketdir ve ŝūret ü síretiŋ
beynindeki farķ-ı ˘ažím mūcib-i ģayretdir.” Bu ĥišāb u ˘itābımdan ġāyet münfa˘il
olup baŋa bir derece ĥışm u kín ile baķmaya başladı ki hemān ˘aŝāsıyla üzerime
hücūm ėdecek diyü ķorķdum. Ģiddeti biraz kesb-i sükūn ėtdikde bu beytleri oķudı.

[213]

Beyt
Zühd ü taķvā libāsını geydim
Tā ki kesb-i ma˘āşa ola medār
Va˘ž u pendi bir kemend ėtdim
Eylerim anıŋ ile ŝayd u şikār
Hem uŝūl ile arslanıŋ inine
Girerim ėtse vaķt u ģāl icbār
Heybetinden ben iģtirāz ėtmem
O da šarġınlıķ eylemez ižhār
İrtikāb ėtmedim faķaš bir işi
Ki ola mūcib-i ĥacālet ü ˘ār
Dehr ģükmünde eylese inŝāf
Ėtmez evbāşı zíver-i ser-kār

Andan ŝoŋra baŋa dėdi ki: “Ya ķal sen bizimle ša˘ām eyle ve isterseŋ ķalķ git
gördigiŋi söyle.” Şākirdine dėdim ki: “Allāh içün šoġrısını söyle bu źāt kimdir?”
“Ġurebānıŋ mümtāzı ve üdebānıŋ ser-efrāzı Ebū Zeyd es-Serūcí’dir” diyü ĥaber
vėrdi. Bunuŋ üzerine ķalķup ˘avdet ėtdim ve bu emr-i ˘acíb müşāhedesiyle ģall-i
müşkil eyledim.
Müníf Paşa
2. Zeynelâbidin Reşîd (ö. 1921), Tercüme-i Makâme-i San‘â’iyye,
“Tercümân-ı Hakîkat”, h. 24 Ramazan 1298/m. 20 Ağustos 1881; h. 25
Ramazan 1298/m. 21 Ağustos 1881.
Veys Paşa’nın oğlu Zeynelâbidin Reşîd Bey, h. 1262/m. 1846 yılında
İstanbul’da doğmuştur. Özel hocalardan Arapça ve Farsça dersleri
almıştır. Çeşitli memuriyetler gereği farklı şehirlerde bulunmuştur. H.
1329/m. 1921 yılında Edirne’de vefat etmiştir, mezarı Edirne
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Mevlevihanesi kabristanındadır. “Edebiyat Kumkuması” ve “Taktuka”
isimli iki edebi risalesi, “Sefîne-i Rûh” adlı yayımlanmamış bir eseri,
“Makâmât-ı Harîrî”nin bir makamesini tercümesi mevcuttur (İnal 1969:
1424-1431).
2.1. İçerik Hakkında Bilgi
Zeynelâbidin Reşîd Bey’in “Tercümân-ı Hakîkat” gazetesinde
“Makâme-i San‘â’iyye”yi tercümesinden hemen önce mukaddime
kabilinden bir bölümde Münîf Paşa’nın “Makâme-i San‘â’iyye”
tercümesine övgü dolu sözleri yer almıştır:
Edebiyyāt
Müníf Paşa ģażretleriniŋ makāme tercümeleri Makāmāt-ı Ģarírí
tercümeleriniŋ eŋ güzelidir. O yolda tercüme, iķtidārımızıŋ fevķinde bir şey
gibidir. Çünkü nažmı nažmen neŝrini neŝren selāset-i edā ve cezālet-i ma˘nā ile
tercüme, ģaķíķat büyük iķtidāra ve ģüsn-i šabí˘ate mütevaķķafdır. Taķríżle
berāber taķdím etdigim tercüme-i ˘ācizānem müşārün ileyhiŋ tercümelerine
nisbetle pek aşaġıdır. Naķāyıŝıyla berāber šab˘ını ārzū ėdişim pek ġaríbdir. Buŋa
siz de şaşıŋız bendeŋiz de şaşayım. Dėmek oluyor ki zāde-i šabí˘at yüzine
baķılmayacaķ ŝūretde çirkín olsa da söylüyor.
Sābıķ Ana[šo]lı Heyˇet-i Teftíşiyyesi Baş Kâtibi el-˘Ābidín Reşíd
Zeynelâbidin Reşîd Bey’in Münîf Paşa’nın tercümesi hakkındaki
sözlerinden hemen sonra Nâmık Kemâl (ö. 1888)’in Zeynelâbidin Reşîd
Bey’in tercümesi için yazdığı takrîz yer almıştır:
Taķríż
Riyā ki símā-yı vicdāna çekilmiş bir niķābdır, fā˘iline ķāˇiline šabí˘atiyle
cālib-i ģicābdır. Bu müšāla˘a bā˘iś olmaķ gerekdir ki ŝāģib-i Maķāmāt olan ˘ārif-i
hümām o masĥara-i rūzigārı ya˘ní çehre-i müste˘ārı terźíl ėtmek istedigi ģālde
bile ˘iŝmet-i bedāyi˘-i elfāž dėnilen perde-i istitār altında bıraķmaġa iķdām
ėtmişdir. Ve o mülāģažadan münba˘iś olmaķ gerekdir ki mütercimi olan münşí
Reşíd şu makāmeyi edā-yı ˘Arab’dan bizde müsta˘mel olan lisān-ı edebe naķlinde
feŝāģat-i müˇellif-i benāmına taķlíd eylemişdir. Meziyyeti mezāyāsında
mündemic olan āśārıŋ bile lisāndan lisāna tercümesinde lešāfetini muģāfaža
müşkil iken berā˘ati ģüsn-i edāsına münģaŝır bulunan böyle bir numūne-i edebi,
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˘Arabí gibi bir ĥızāne-i ma˘rifetden Türkçe gibi mażíķ-i żarūrete naķl ėderken
revnaķ ve zínetini ġāˇib ėtmemek ne ķadar śervet ve iķtidāra temellüki iķtiżā
ėdecegi bedíhídir. Bir kerre aŝl ile naķl muķāyese olunsun. Biri taģrír-i niģrír-i
Ģarírí ise biri de ibdā˘-ı bedí˘-i Bedí˘ídir. Ne ġaríb mecelle-i bí-miśāl ki
lisānımızda tanžíri nā-ķābil lafža müte˘alliķ olan ŝan˘atlerine ĥalel vėrmeksizin
daha sāde bir lisān ile tercümesi muģāl ve li’llāhi derrü’l-ķāˇili li-külli maķāmin
maķālün.
Fí 25 Receb Sene 88

Nāmıķ Kemāl

Nâmık Kemâl’in Harîrî ve “Makâmât”ı ile ilgili övgü dolu sözlerinin
yer aldığı takrîzinde Arapçadan Türkçeye çevirisi zor olan bu eserin
Zeynelâbidin Reşîd Bey tarafından tercümesi de başarılı bulunarak
övülmüştür.5
2.2. Eserde Takip Edilen Yöntem
Zeynelâbidin Reşîd Bey, “Makâme-i San‘â’iyye”yi tercüme ederken
kaynak metinden sadece şiirlere harekesiz bir şekilde yer vermiştir.
Kaynak metnin nesir bölümlerini doğrudan çevirme yoluna gitmiştir. Üç
dört kelimeli Arapça ve Farsça tamlamalardan oluşan bu tercümenin dili
dönemin nesir diline göre ağır olmayıp üslubu münşiyânedir:
[3]

TERCÜME-İ MAĶĀME-İ ŜAN˘ĀˇİYYE

Ģāriś İbni Hemmām-nām merd-i hümām-ı pür-ihtimām bu edā-yı
münşiyāne ile tezyín-i naķl ü makāl ve bu šarz-ı dil-firíb-i bedí˘āne ile ģasbihāl
eder. Vaķtā ki süvār-ı ġārib-i iġtirāb ve sāˇiķa-ı żarūret ü šabí˘atle mehcūr-ı eķārib
ü izāb oldum ĥušūb-ı zemen ve ģavādiŝ-i künye-i pür-mihen vücūdumı endāĥtei Ŝan˘ā-yı Yemen ėtdi. Bir ģāl-i meŝāˇib-iştimālde ol şehr-i şehíre dāĥil oldum ki
hemyānçe-i ta˘ayyüşüm vücūd-ı nuķūddan tehí ve tehí-destligim ise mānend-i
mihr-i celí bedíhí idi. Nān-pāreye ŝāģib ve pelās-pāreye mālik ü muŝāģib degildim.
Esvāķ ve pazarında ġaríbāne ve müteģayyirāne gezerdim ve ŝaģn-ı ŝaģrāsında
derdmendāne šolaşırdım kemāl-i ģayretimden her ābı serāb ve şiddet-i
5

Namık Kemal, 1876 yılında önce “Son Pişmanlık” adıyla kaleme aldığı daha sonra
İntibâh Ali Bey’in Sergüzeşti adını verdiği eserinin ön sözünde Harîrî’nin Makâmât’ının
ahlakı bozduğunu ifade etmiştir. Bu düşüncesi değişmiş olacak ki; Zeynelâbidin Reşid
Bey’in tercümesi için yazdığı takrîzde Harîrî ve Makâmât’ını övmüştür (Sazyek 2019:
49).
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ģarāretimden her serābı āb žann ėderdim. Cevelāngāh-ı nažarımda bir kerím-i
ģātem-mekremet taģarrí ėderdim ki díbāce-i ģāl-i felāket-iştimālimi ve ģācet-i māfi’l-bālimi aŋa ˘arz u telķín ve mevāķi˘-i geşt ü güźerimde bir edíb-i ģikmetmenķabet baĥş ėderdim ki rivāyet-i Kevŝer-miŝāliyle nāˇire-i derūnumı teskín
ėdeyim. Nihāyet ĥātime-i mešāf ve fātiģa-ı eltāf beni ĥavāŝŝ-ı erkānı buģrān-ı
maģrūmiyyetle giryān ˘avām-ı efrādı uĥreví bir meˇyūsiyyetden šolayı nālān bir
maģfile ķaríb ėtdi ki feryād u fiġānları müşābih-i mātem ģissiyet-bān-ı nāle ĥayrı ŝübģān-ı āsumān idi. Ģalķa-ı cemā˘at lābis-i libās-ı seyāģat bir şaĥŝ-ı naģífü’lbünye ve bir mev˘ıža-ĥvān-ı pür-ķıŝŝayı hāleniŋ ķameri der-āġūş ėtmesi gibi iģāša
ėtmiş idi. Vā˘iž ise cevāhir-i lafžıyla šab˘-ı escā˘ ve zevācir-i va˘žıyla ķar˘-ı esmā˘
ve a˘lā-yı ŝavt ile merāmını cümleye ismā˘ ėderdi. İķtibās-ı fevāˇid ve iltiķāš-ı
ferāˇid ile ģiŝŝe-rübā-yı intibāh ve menşe-i cezaˇ ve zārí ve mebde-i feza˘ ve inkisārı
istiknāf ġarażıyla cem˘iyyet-i elímeye dāĥil ve ģāff-ı vasašlarına vāŝıl oldıġımda
bevāķıyyet-i belāġatle ve hedír-i şaķşaķa-ı šalāķatle bu ĥušbe-i bedí˘ayı irticālen
terŝí˘ ėdiyordu: Ey eźyāl-i kiber ü ˘ažameti yerleri süpürmekde olan ġāfil ve ģarşāyend rivāyāt ve mizāc-āmíz ģikāyāt-ı bí-meˇāle māˇil olan lā-ya˘ķıl, ne vaķte
ķadar finā-yı fenā-yı cehāletde ķalacaķsıŋ. Ey ģadd u ģudūdı tecāvüzle lāubālí ve
ģilye-i edeb ü ādāba ĥālí olan sāde-dil, ne vaķte ķadar feyfā-yı ŝafā-yı ēalāletde
šuracaķsıŋ. Hevā-yı nefse uyup nā-meşrū˘ bir emre şürū˘uŋda olduķça
arķadaşıŋdan ģicāb ve bir dereceye ķadar iģticāb ėdersin de her maģalde ģāżır her
yerde ģāżır u nāžır olan cenāb-ı Ģaķ’dan utanmazsın. Ģulūl-i zamān-ı irtiģālde
māl ü menāl nāfi˘ ve ķıyāmetde evlād u ˘ıyāl şāfi˘ olur mı žann ėdersin. Niçün
˘adüvv-i ekberiŋ olan nefsi ĥvāhiş-i müheyyātdan men˘ ü zecre sa˘y ėtmezsin,
niçün mālik-i ģürriyyetiŋ olan ma˘būduŋa ˘āŝí ve mürtekib-i envā˘-ı ma˘āŝí
oluyorsun. Ġālibā sekerāt-ı mevtiŋ o ķorķunç ģālātına maģşeriŋ o ķarmaķarışık
ģesābātına ķabriŋ o müşkil mesˇūlātına ehemmiyyet vėrmek istemiyorsun,
ģālbuki “maŝíriŋ Allāh olacaķ naŝírıŋ kimdir”. Defe˘ātle dehr-i nevvāb-ı Bāri seni
ĥvāb-ı ġafletden íķāž u bí-dār ve tecelliyyāt-ı ˘iber ve mevā˘ıž-ı mu˘tebere-i
ĥayrü’l-eśer aģvāl-i uĥreviyyeden ve icrāat-ı ma˘neviyyeden ĥaber-dār ėtdi de sen
yine ižhār-ı nü˘ās ve kendini tābi˘ ve süvās ve tertíb-i mefsedet ve taŝvíb-i
ma˘lenetde ˘ādetā metbū˘-ı ĥannās ėderek i˘tibār ķılmadıŋ. Ŝāģib-i śervet ü iķtidār
ve mālik-i emlāk-ı bí-şümār olduŋ yine tefaķķud-ı aģvāl-i yār ve müvāsāt-ı cār
ėtmediŋ. ˘İndiŋde kerem-i kerāmetden mükerrem ve nezdiŋde delíl-i ˘āšıfet hādí-i
hidāyetden muģteremdir. Evāní-i Çíne ŝaģāyif-i dínden ziyāde raġbet ve telāķí-i
liķā-yı ĥūbāna tilāvet-i Ķurˇān’dan ziyāde muģabbet gösterirsin. “Emr-i bil’l-
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ma˘rūf ve nehy-i ˘ani’l-münkere” ķavlen ri˘āyet ve maģremāne fi˘len ģürmet
ėdersin Ĥālıķ’dan teĥāşí ėtmeyüp maĥlūķdan teĥāşí ėdersin ģālbuki cenāb-ı Ģaķ
ĥavf u ĥaşyete eģaķdır (Baķiyyesi ŝoŋra)
24 Ramazan 1298 tarihinde yayımlanan “Tercümân-ı Hakîkat”te
kaynak metnin şiirler dışında tercümesi yayımlanmıştır. Çünkü
Zeynelâbidin Reşîd Bey, şiir çevirilerini hızlı yazdığından yazısı
okunamamıştır. Tercümenin sonunda gazetenin mütercime şiirler
hususunda ihtarı yayımlanmıştır:
Ŝāģib-i tercümeye iĥšār
Tercümeniŋ bundan aşaġısındaki ˘Arabí beytler sür˘at-i ķalem ile biraz güç
oķunacaķ ŝūretde yazılup şu ģālde yaŋlışsız tertíb ve taŝģíģi düşvār olacaġından
ebyāt-ı meźkūreniŋ taŝģíģi içün ŝāģib-i tercümeniŋ bu gün sā˘at onda
mašba˘amıza teşrí[fi]ni recā eyleriz.
25 Ramazan 1298 tarihli “Tercümân-ı Hakîkat” gazetesinde şiirlerle
beraber makâmenin kalan kısmının tercümesi yayımlanmıştır:
[2]

Edebiyyāt
-Dünki nüsĥamızdan mā-ba˘dNažm
Tebbān li-šālibi dünyā
Śenā ileyhā’nŝıbābahü
Türkçesi

Sa˘ādet ģālini ebnā-yı cinsiniŋ mażarratında tecvíz ėden šālib-i dünyāya
źillet ve ĥusrān müsteģaķdır; zírā aŋa bir ŝūret-i ġayr-ı meşrū˘ada meyl ü
muģabbet ve maģbūb-ı ģaķíķíden ġaflet ėtmişdir.
Nažm
Mā-yestefíķu ġarāmen
Bihā ve farša ŝabābehü
Türkçesi
Šālib-i dünyā, dünyāya olan şiddet-i muģabbetinden šolayı ifāķat
bulmayacaķ bir ŝūretde rencūr ve derd-i dermān-ı nā-peźír šūl-i emel ile ˘ādetā
muĥtellü’ş-şu˘ūrdur.
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Nažm
Ve lev darā lekefāhu
Mimmā yerūmu ŝubābehü
[3] Türkçe[si]
Ķumāş-ı kār-ĥāne-i ˘ālem-i ŝūrí ki tār u pūd-ı mevāddı ín ü ān ve tamġā-yı
külli men ˘aleyhā fān6 ile muķayyed ü mensūc ve maŝšaba-i ĥarābāt-ı ˘ālem-i süflí
ki mükeyyifātı zehrābe-i ĥumār-ı yeˇs ile muĥammer ü memzūcdur, eger šālib-i
dünyā temyíz-i māhiyet ėdecek ķadar şeref-i iź˘āna mālik olaydı nažarında díbā
ile ˘abānıŋ şāh ile gedānıŋ farķı olmazdı ne şāha bí-lüzūm perestiş ne gedāya bívech serzeniş ėderdi ne ˘abā giymekle meskenet ne díbā giymekle ˘ažamet
gösterirdi ve peymāne-i ģırŝ-ı vāzí ezber-i cür˘a ile ķanā˘at ve ķūt-ı lā-yemít
kendisine kifāyet ėderdi.
Vaķtā ki işbu muġalaša ve ġubār-ı tereddüd ve safsaša-i mirˇāt-ı şeb-gūn
şekden müncelí vü zāˇil ve vā˘iž semt-i ŝıģģat ü sükūta māˇil oldı ve mücāce-i
dehānı kesilüp mašara-i mušahharasını ķoluna ve ˘aŝāsını ķoltuġuna aldı.
Müteheyyí-i ģareket oldıġını cemā˘at müşāhede eyledikde her biri dest-i kerempeyvestini ceyb-i iķtidārına idĥāl ile vā˘iž-i mevā˘iž-fürūşuŋ kíse-i āmālini mālā-māl ėtmegi taŝmím ve “mürşid-i seccāde-pirā-yı velāyet ve ser-ĥalķa-i
muģibbān-ı šaríķat olan źāt-ı kerāmet-penāhílerine taķdímine kemāl-i
maģcūbiyyetle mütecāsir oldıġımız işbu taķdíme-i nā-çízine emri ķabūl ile
nafaķaŋıza ŝarf ėtseŋiz yāĥūd refíķleriŋize šaġıtmış olsaŋız cümlemizi minnetdār-ı insāniyyet ėtmiş olursuŋuz” muķaddime-i mütevāżı˘ānesiyle šoplanılan
i˘āneyi taķdím eylediler.
Ģāriś bin Hemmām dėr ki kendimi nažar-ı mütebaŝŝırānesinden setr ü iĥfā
ve mütecessisāne eŝerine ittibā˘ u iķtifā ėtdim, gide gide bir ġāra vāŝıl ve ˘ale’lfevr derūnuna dāĥil oldı. Ĥal˘-i na˘l üķabā ve tašhír-i dest ü pā ėdecek miķdār
tevaķķufdan ŝoŋra baġteten maġāreye girdigimde ne görem begenirsiŋiz, nažar-ı
ūlāda vālí-i vilāyet-i zühd ü taķvā ve mutaŝarrıf-ı ˘ālem-i ma˘nā žann ėtdigimiz
o mübārek şeyĥ, meger muģabbete müştāķ bir rind-i ŝāģib-meźāķ imiş. Şāhāne
tertíb-i ˘ālem-i āb u şarāb u kebāb ve çeng ü rebāb ile āyín-i menhí-i Cem’i iģyā
ve ŝoģbeti şirín ve leźíź Yūsuf-liķā bir tilmíź ile te˘āší-i aķdāģ-ı ŝahbā ve ˘āşıķāne
źevķ u ŝafā ėdiyordı.
6

Bütün varlıklar fânîlik üzeredir. Bkz. Kur’ân-ı Kerîm, Rahmân Sûresî 26. Âyet.
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Kemāl-i ta˘accüb ü tefekkür ve aķvāl-i māżiyye ve ef˘āl-i ģāliyyesini
teźekkürle “Yāhū seniŋ ķavliŋ ne idi fi˘liŋ ne, bu ne ģāl ü ģareketdir” diyerek
tevbíĥ ü taģķíre ve taķrí˘ ü tekdíre şürū˘umda çehresinde ġāze-i ġażab ġaleyān ve
nāŝıyesinde ālūde-i reng-i riyā bir nev˘ gülgūne-i şerm ü ģayā leme˘ān ėtmege
başladı. Gözleri döndi, üzerime ģamle ėdecek ķadar ˘alāˇim-i ģiddet ü şiddet
gösterdi. Ģattā züfre-i ġayżdan nişān olaraķ bir germí-i ġażabla teneffüs ėtdi.
Žann ėtdim ki cemre-i ġayždan eczā-yı vücūdı taģayyür eyledi. Biraz ŝoŋra şu˘lei şecere-i ġażabı munšafí ve telāšum-ı deryā-yı ģiddeti muĥtefí olduķda bu beytleri
oķudı.
Nažm
Lebistü’l-ĥamíŝate ebġi’l-ĥabíŝa
Ve enşebtü şıŝŝıye fí-külli şíŝa
Türkçesi
Giydigim hibā-yı ˘ibādet šaleb-i efrūşe vü ģelvā ve ķurdıġım şebeke-i
şeyšanet celb-i ĥām u puģte ĥurmā ve iġfāl-i ednā vu a˘lā ve tecrím-i pír ü bernā
içündür.
Nažm
Ve ŝayyartu v˘ažiye uģbūletü
Uríġu’l-ķaníŝa bihā ve’l-ķaníŝa
Türkçesi
İrāˇe-i dāne-i zühd ü taķvā ile dām-ı dāmen-gír-i mev˘ıžaya merd ü zeni
düşirdüm.
Nažm
Ve elceˇeni’d-dehrüģattā velec
Tü bi-lušfiģtiyālí˘ale’lleyŝi ˘íŝa
Türkçesi
Felāket-i felekiyyeniŋ ilcāsı ve felege ser-fürū ėtmeyen arslanları rūbehmizāc ėden iģtiyāc-ı ˘asírü’l-˘ilācıŋ sevķ-ı ıżšırārísi üzerine iģtiyār lešāˇif-i ģiyel
ile meˇvā-yışíre dāĥil oldum.
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Nažm
˘Alā-ennení lem-eheb ŝarfehu
Ve lā-nebażet líminhu faríŝa
Ma˘a-haźā inķılāb-ı zamāndan ĥavf u telāşa düşmüşüm ve mefāŝıl u
˘uruķumda irti˘āşģiss ėtmem.
Nažm
Ve lā-şera˘at bí˘alā-mevridin
Yüdennisü ˘ırżiye nefsun ģaríŝa
Türkçesi
Mevrid-i denāˇete nefs-i ģaríŝ beni taģríż ve ilķā-yı ģażíż ėdemez, şān-ı
insāna naķíŝa vėrecek umūr-ı ĥasíseden müctenibim.
Nažm
Ve lev anŝafe’d-dehru fí-mülkihi
Le-mā-melleke’l-ģukme ehle’n-naķíŝa
Manžūm Türkçesi
İnŝāf ile olsaydı eger ģükm-i zamāne
Eclāfı ėder miydi ģükūmetle ser-efrāz
Andan ŝoŋra baŋa dėdi ki: “Gel bizimle ˘ıyş u işret ėt ister ise ķalķ git
meşhūdātını ģikāye ėt.” O ŝırada o rūģ-ı ŝāníķadar lašíf olan yār-ı ġārına tevcíhi vech-i ĥišāb ve “Felek-zedeleriŋ penāhı žulm-dídeleriŋ dād-ĥvāhı olan Allāh içün
olsun bu źāt-ı buķalemūn-ŝıfātıŋ kim oldıġını baŋa ĥaber vėr” diyerek isticvāb
ėtdigimde “Ebū Zeyd Serūcí” oldıġını beyān ve sirāc-ı ġurebā ve tāc-ı üdebā bir
˘allāme-i źū-fünūn ve feylesūf-i ġarāyib-nümūn idügini ityān eyledi, anıŋ
üzerine geldigim yola ˘avdet ve müşāhede eyledigim ġaríbe ile itmām-ı ķażiyye-i
ģikmet ve tenvír-i baŝar-ı baŝíret eyledim.
3. Mustafa Sabrî (ö. 1954), Makâmât-ı Harîrî’den Manzum Bir
Parçanın Tercümesidir, “Beyânü’l-Hak”, C. 1, S. 4, r. 1324 / m. 1908, s. 6769.
Mustafa Sabrî Efendi, h. 1286/m. 1869 yılında Tokat’ta doğmuştur.
İlk eğitimini burada almış, dönemin önemli simalarından dersler
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okumuştur. 1890 yılında ruûs imtihanını kazanarak Fatih Camii
müderrisi olmuştur. Çeşitli medreselerde dersler verdikten sonra Tokat
mebusluğu ve ardından şeyhülislamlık yapmıştır. Siyasetle meşgul olup
Millî Mücâdele aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu için sonraki hayatı
farklı ülkelerde geçmiştir. 1954 yılında Kahire’de vefat etmiştir. Birçok
eser kaleme almış; gazete ve dergilerde çok sayıda yazı yazmıştır (Yavuz
2006: XXXI/350-351). Bunlardan biri de “Makâmât-ı Harîrî”den tercüme
ettiği manzum parçalardır.
3.1. İçerik Hakkında Bilgi
Mustafa Sabrî Efendi, “Beyânü’l-Hak” dergisinde yayımlanan
Makâme-i Furâtiyye’de geçen şiirleri tercümesinin başında veya sonunda
bu makâmedeki şiirleri seçme nedeni ile ilgili bir açıklamada
bulunmamıştır. Hatta tercüme ettiği şiirlerin Harîrî’nin Makâmât’ının
yirmi ikinci makâmesi olan Makâme-i Furâtiyye’de geçtiği ile ilgili bir bilgi
de vermemiştir. Mustafa Sabrî Efendi’nin bir müderris edasıyla açıkladığı
beyitlerde dili gayet sâde olup üslubu açıktır; şiirleri dil bilgisi
bakımından incelediğinden öğretici bir amaç güttüğü söylenebilir.
3.2. Eserde Takip Edilen Yöntem
Mustafa Sabrî Efendi, Makâme-i Furâtiyye’den yaptığı şiir
tercümelerinde kaynak metne harekeli bir şekilde yer vermiştir. Şiirleri
bir bütün olarak değil, beyit beyit açıklamıştır. Önce bir beyitte gerekli
gördüğü kelimelerin anlamlarını vermiş, daha sonra “hâsıl-ı ma‘nâ”
diyerek beyti tercüme etmiştir:
[67] MAĶĀMĀT-I
TERCÜMESİDİR

ĢARÍRÍ’DEN

MANŽŪM

BİR

PARÇANIŇ

İsma˘ uĥayye naŝíģaten min-nāŝiģin
Mā-şābe maģże’n-nuŝģi minhü bi-ġışşihi
(uĥayye) ism-i taŝġír ŝíġasıyla yā-i mütekellime mużāfdır. Yānıŋ teşdídi
mükebbir ŝíġası üzere olmaķ iģtimālini men˘ėder. f’efhem. (şābe) ķarışdırmaķ
ma˘nāsına olan (şevb)den māżídir. (minhü) ve (bi-ġışşihi)deki żamírler nāŝiģe
rāci˘dir. Żamír-i ŝāníniŋ nuŝģa rücū˘ı da mümkindir.
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Ģāŝıl-ı ma˘nā:
Ķardaşcaġuzum! Naŝāyiģ-i ĥāliŝānesini ķaš˘iyen dürūġ-ı iġfāl ile taġşíş ėtmeyen
bir nāŝiģiŋ veŝāyāsı olmaķ üzere ātídeki sözlere ķulaķ vėr:
Lā-taķša˘an bi-ķażiyyetin mebtūtetin
Fí-medģi men lem-teblühü ev-ĥadşihi
(mebtūtetin) ķaš˘ ma˘nāsına olan (bet)den ism-i mef˘ūldür. Dāˇimā ķullandıġımız
(elbette) kelimesi bu maŝdarıŋ āĥirine bir tāˇ ve evveline ģarf-i ta˘ríf getirmekle
[68] ģuŝūle gelmişdir. (fí-medģi)deki cār (taķša˘an) fi˘line yāĥūd (mebtūte)ye
müte˘allıķdır. (lem-teblühü) (bilā-yeblū)dan ģücced-i mušlaķdır. (lem-tecerrüb)
ma˘nāsınadır: (ve belevnāhüm bi’l-ģasenāt ve’s-seyyiˇāt7) el-āyet (ev-ĥadşihi)
medģe ma˘šūfdur, żamírde (men)e rāci˘dir.
Ģāŝıl-ı ma˘nā:
Ģālini yaķından tedķíķ ve tecrübe ėtmedigiŋ bir ādemiŋ medģ ü ķadģına dāˇir
söylenen sözler ŝūret-i maķšū˘a da olsa daĥi sen buna iģtiyāšen ķaš˘í bir ģükm
vėrmekden tevaķķí eyle.
Vaķıfi’l-ķażiyyete fíhi ģattā yentelí
Vaŝfāhü fí-ģāley rıżāhü ve bašşihi
(ķıfi) tavaķķuf ėt ma˘nāsına degil de tevķíf ėt ma˘nāsına olmaķ üzere
müte˘addídir. İmraˇü’l-Ķays’ıŋ Mu˘allaķa’sından
Vuķūfen bihā ŝaģbí˘aleyye mašiyyehüm
mıŝrā˘ındaki, vāķıfıŋ cem˘i olan (vuķūf) da ma˘nā-yı müte˘addí üzeredir.
Ģāŝıl-ı ma˘nā:
Mücerribiŋ olmayan o ādemiŋ ģāl-i meserret ve ģāl-i ģiddetinde šaķındıġı evżāģ
u evŝāf aŋlaşılıncaya ķadar iyiligi, fenālıġı ģaķķındaki mesmū˘ātıŋı tevķíf ėt.
Ya˘ní netíce-i tecāribe mevķūfen ķabūl ėdebilmek meslegini iltizām ėt.
Fe-hünāke in-teremā yeşínü fe-vārihi
Keremen ve in-teremā yezínü fe-efşihi
7

Onları iyiliklerle ve kötülüklerle imtihan ettik. Bkz. Kur’ân-ı Kerîm, A’raf Sûresi 168.
Âyet.
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(in tere) rüˇyetden mużāri˘ meczūmdur (vār) müvārātdan emrdir ķalā Te˘ālā
(yüvārísevātiküm8) emriŋ öŋündeki żamír manŝūb mā-i mevŝūleye rāci˘dir.
Ģāŝıl-ı ma˘nā:
İşte o zamān, ya˘ní ba˘de’t-tecrübe şeyn vėrecek bir ģālini görürseŋ ģasbe’lmürüvvet ört, baŝdır ve bi’l-˘akis medār-ı şeref ü zínet olacaķ bir ĥaŝletini
müşāhede ėderseŋ neşr ü i˘lāndan gėri šurma.
Ve mine’l-ġabāveti in-tu˘ažžime cāhilen
Li-ŝıķāli melbesihi ve revnaķi raķşihi
(ŝıķāl) muŝayķal olmaķ dėmekdir. (melbesih) żamíri cāhile, ve (raķşihi) żamíri
melbese, yāĥūd yine cāhile rāci˘dir.
[Ģāŝıl-ı ma˘nā:]
Naŝíģatlerimden birisi de budur ki: Bir cāhili, maģżā libāsınıŋ parlaķ ve
müzeyyen olmasından šolayı ŝaķın nažarıŋda büyültme, ŝoŋra ģamāķatiŋe vėrilir.
Ev-en-tühíne müheźźeben fí-nefsihi
Li-ĥümūli Ģāletihi ve riŝŝeti fürşihi
(ĥümūl) şöhretsizlikdir. (risseti) eskilik ve çürüklükdür.
Ģāŝıl-ı ma˘nā:
Yāĥūd ģadd-i źātında müheźźeb ü mükemmel olan bir ādemi, maģżā şaĥŝınıŋ
gösterişsizliginden, nāmınıŋ şöhretsizliginden, mevķi˘iniŋ degersizliginden
šolayı taģķír ėderseŋ yine ģamāķatiŋe ģaml olunur.
Felekem aĥíšımreyni híbe li-fażlihi
Ve müfevvefi’l-bürdeyni ˘íbe li-fuģşihi
(aĥíšımreyni)deki iżāfetden ma˘nā-yı nisbet maķŝūddur: Ŝāģib-i šımreyn
dėmekdir: ˘ālimihi: Aĥu’l-˘ilm ve evlād-ı˘Arab’dan birine ĥišāben (yā aĥa’l-˘Arab)
dėnildigi gibi:
Aĥu’l-˘ilmi ģayyün ĥālidün ba˘de mevtihi (el-beyt)
(šımr) eskimiş śevb ma˘nāsınadır. Gerek bunuŋ ve gerek mıŝra˘-ı śānídeki
(bürdeyn)iŋ teŝniye ŝíġası üzere bulunması ˘Arab’da ˘ale’l-ekŝer iki śevbden fażla
giyinilmemek ˘ādetine mebnídir. (híbe) ta˘yíb ve ta˘yír ma˘nāsına [69] olan
8

Avret yerlerinizi örtecek. Bkz. Kur’ân-ı Kerîm A’raf Sûresi 26. Âyet.
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heybden māżí-i
ma˘nāsınadır.

mechūldür.

(müfevvefi’l-bürdeyni)

müzeyyenü’l-libās

Ģāŝıl-ı ma˘nā:
Eski püski elbise içinde nice insānlar vardır ki fażl u kemāline mební mühebbeb ü
muvaķķar ve libās-ı iģtişām ile bezenmiş niceleri de vardır ki aġzından çıķan sözi
ķulaġı işitmez bir ģālde bulundıġı cihetle ma˘yūb u muģaķķardırlar. Ve fi’l-ģadíŝ:
(rübbe eş˘aŝe aġbere tebnū ˘anhü a˘yene’n-nāsi źí-šımreyn lev-aķseme ˘ala’llāhi
le-eberrehü9) ya˘ní ŝaçı ŝaķalı ķarışıķ, üsti başı tozlı, yırtıķ yama içinde, ĥalķıŋ
nažar-ı ehemmiyetden sāķıš nice insānlar vardır ki –velev mu˘žamāt-ı umūrdan
olmaķ üzere- herhangi bir işiŋ icrāsını, vācib-i Te˘ālā ģażretlerine ķasem ile
teˇmín ü ta˘ahhüd ėtse Allāh te˘ālā anı yemíninde kāźib çıķarmaz. Yāĥūd kelāmı ˘Arab’da (˘alā) ģarfiyle ŝılalanan ķasem bizim lisānımızdaki and vėrmek
mevķi˘inde de ķullanıldıġına nažar ģadíś-i şerífdeki isti˘māli o yolda telaķķí ėtmek
de mümkindir. Vācib-i Te˘ālāya and vėrmek ise bir suˇāliŋ is˘āfını mülģāne
istirģām eylemekden kitābedir. ˘Ale’t-taķdírin ģadíśde vāķi˘ olan cümle-i
şaršiyyeniŋ ĥulāŝası nezd-i ileyhde sözi geçer dėmege varır.
Mā-in-yeżurrü’l-˘ażbe kevnüķırābihi
Ĥaliķan ve le’l-bāzí ģaķāretü ˘işşihi
Mā-i nāfiyyeden ŝoŋra in, zāˇid olaraķ müsta˘meldir. (˘ażbe) ķılıç ve (ķırāb)
ķınıdır. (ĥaliķ) eski ma˘nāsınadır (bāzí) šoġan ta˘bír olunan ķuş ve (˘işş) yuva
dėmekdir.
Ģāŝıl-ı ma˘nā:
Tíġ-i bürrān içün eski ķın içinde bulunması ve şāhíne, yuvasınıŋ çerden çöpden
olması mūcib-i naķŝ u şeyn olamaz; başķa bir şā˘iriŋ: Eger insānın şerefi
elbisesiyle ķāˇim ise ķılıç dėdigimiz ālet-i mühimme-i ģarbiyyeniŋ, ķını ile
baġından ˘ibāret olması lāzım gelir meˇālinde bulunan şu:
İźā kāne fí-śevbi’l-fetā şerefe lehü
Feme’s-seyfü illā ġamedehü ve’l-ģamāˇil
ķavli de bu vādíde söylenmişdir.
Ve keźālikü’d-dínāri yežherü fażlihi
9

Hadis için bkz. (Aclûnî 1351: I/425).
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Min ģakkihi lā-min-melāģati naķşihi
(ģak) altun veyā gümüşi miģekine tašbíķ ėtmekdir.
Ģāŝıl-ı ma˘nā:
Keźālik altunuŋ -altun olmak ģayŝiyyetiyle- ķıymet-i nisbiyyesi miģekk-i intiķāde
vaż˘ı ile aŋlaşılır, naķşınıŋ lešāfetiyle degil.
Muŝšafā Ŝabrí
4. Sonuç ve Değerlendirme
Klâsik Türk edebiyatında tercüme ve şerh kavramları, benzerlikleri
dolayısıyla iç içe geçmiş durumda olduklarından birbirinin yerine
kullanılmaktadır (Yazar 2011: 19). Buradan hareketle hem şerh hem
tercümenin tanımı olarak bir metnin anlaşılması için, o metni
başkalarından daha iyi anladığını düşünen kişi tarafından açıklanması
(Kortantamer 1994: 1) ifadesi yanlış olmayacaktır. Şerh/tercümesi yapılan
metnin yazarı, bir otoritedir. Yazdığı eser, herkes tarafından üstün kabul
edilmiş ve anlaşılmak adına açıklanmaya muhtaç görülmüştür (Most
2014: 455).
Şerh/tercümenin yazıldığı kitle, bu şerh/tercümeyi anlamaya
ihtiyaç duyan okuyuculardan oluşur. Şârih/mütercimlerin amaçları
metinleri açıklamak olduğu için bunu yaparken metinlerini hitap etmek
istedikleri okura göre oluştururlar. Bu da şerh/tercüme edilen metnin
dilini ve üslubunu etkiler. Didaktik amaç taşıyan şerh/tercümeler çok
katmanlıdır; bir taraftan etimolojik açıklama diğer taraftan anlam
konusuna vurgu yaparken (Kraus 2014: 428-429) estetik kaygı güdülerek
yazılan şerh/tercümelerde böyle bir durum söz konusu değildir. Klasik
şerh/tercümelerde bir amaç da okuyucuya şerh/tercüme edilen metnin
dilini öğretmektir. Bu sebeple seçilen metnin öğretilecek dilin en olgun
örneklerinden biri olması gerekmektedir. Metin merkezli dil öğretimi
amacıyla yazılan eserlerde şârih/mütercimler bir eğitimci gibi
davranırlar
(Taşçı
2014:
82).
Şerh/tercüme
metinlerinde
şârih/mütercimin bir başka amacı da yetkinlik gösterisidir.
Şârih/mütercim, başka bir dile ait zor bir metni, o dilin kültür ve
edebiyatına hâkimiyet derecesini gösterircesine şerh/tercüme
edebilmektedir (Taşçı 2014: 89).
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Şerh/tercüme metinlerinin sebeb-i te’lîf bölümünde şârih/mütercim,
eseri kaleme alma sebebini ve amacını ifade eder. Eserin yöntem ve
üslubu, bu amaç doğrultusunda şekillenir. Şârih/mütercim öğretici bir
amaç gütmüyorsa eserinde tek tek kelime açıklamaları yapmadan sadece
metnin anlamını verir ve üslubunu anlaşılmak için değil estetik endişe ile
şekillendirebilir. Tüm bu açıklamalardan hareketle bu makalede ele
alınan şerh/tercüme metinleri; amaç, yöntem ve üslup bakımından üç
ana başlık altında benzerlik ve farklılıkları ortaya konularak
değerlendirilmiştir.
4.1. Amaç
4.1.1 Benzerlikler
Yetkinlik Gösterisi: Münîf Paşa, Zeynelâbidin Reşîd Bey ve Mustafa
Sabrî Efendi, eserlerini kaleme alırken bir amaç belirtmemiş; yalnızca
Zeynelâbidin Reşîd Bey, Münîf Paşa’nin tercümesine olan beğenisini
ifade etmiş ve kendi tercümesinin onunki kadar iyi olmadığını dile
getirmiştir. Üç tercümenin yazarının da eserlerini başkalarından daha iyi
anladıklarını düşünmelerinden hareketle kaleme almaları sebebiyle
yetkinlik gösterisi yaptıkları söylenebilir.
Estetik Kaygı: Münîf Paşa ve Zeynelâbidin Reşîd Bey’in
tercümelerinde kullandıkları kaynak metne, kelime izahına ve ek
açıklamalara yer vermeyip doğrudan tercüme yoluna gitme yöntemleri
ile kullandıkları dil ve üsluptan hareketle eserlerini estetik kaygı amacıyla
yazdıkları düşünülebilir.
4.1.2. Farklılıklar
Didaktiklik ve Dil Öğretimi: Mustafa Sabrî Efendi, tercümesinde
beyitte geçen kelimeleri dil bilgisi açısından teferruatlı bir şekilde
açıklamıştır. Bu açıklamalara ağırlık vermesinden hareketle bu dilin
anlaşılmasına yardımcı olmaya çalıştığı ve didaktik amaç taşıdığı
düşünülebilir.
4.2. Yöntem
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4.2.1. Benzerlikler
Münîf Paşa ve Zeynelâbidin Reşîd Bey, tercümelerinde kaynak
metne yer vermeyip doğrudan eseri tercüme yoluna gitmişler; herhangi
bir kelime izahında veya ek bir açıklamada bulunmamışlardır. Buradan
hareketle, bu tercümelerin klasik değil, modern tercüme olduğu
söylenebilir. Buna ek olarak Münîf Paşa, ele aldığı makâmede geçen
nazım parçalarını nazmen çevirmiş olup bu çeviriler oldukça estetiktir.
Zeynelâbidin Reşîd Bey de Münîf Paşa’ya öykünerek tercümesinde geçen
bir nazmı nazmen çevirmiştir.
4.2.2. Farklılıklar
Mustafa Sabrî Efendi, tercümesinde tümevarım yöntemini
kullanmıştır. Öncelikle ele aldığı beyitlerde geçen kelimeleri açıklamıştır.
Bu açıklamalar, detaylı Arapça dil bilgisi konularını da içermektedir.
Kelimeleri açıkladıktan sonra beyti bir bütün olarak cümleler hâlinde ele
almıştır. Bu yöntemden hareketle Mustafa Sabrî Efendi’nin tercümesinin
klasik tercüme olduğu söylenebilir. Klasik tercümelerde dil öğretiminin
önemli bir yeri vardır.
4.3. Üslup
4.3.1 Benzerlikler
Zeynelâbidin Reşîd Bey’in üslubu, metnin açıklığını bozacak
derecede olmasa da Arapça ve Farsça kelimelerden oluşan tamlamalarla
örülü, secili ve münşiyâne olup döneminin geleneksel üslubunu
yansıtmaktadır. Münîf Paşa’nın üslubunda da benzer özellikler
görülmesine rağmen Zeynelâbidin Reşîd Bey’e göre daha sade olduğu
söylenebilir.
4.3.2. Farklılıklar
Mustafa Sabrî Efendi’nin tercümesinde didaktik bir kaygı taşıması
sebebiyle dili oldukça sâde üslubu da öğretici, anlaşılır ve amaca
uygundur.
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