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ÖZET

Türk edebiyatı tarihinde Hz. Muhammed’in dört
halifesinin hayatı ve şahsiyeti çevresinde meydana gelen
methiye, hilye, menkıbe gibi birtakım edebî türler vardır.
Anılan halifelere ait özlü sözlerin derleme, tercüme ve
şerhi mahiyetindeki eserler de bahis konusu edebî türlerden
birini teşkil eder. Bu çalışmada Hz. Ali’ye nispet edilen ve
meşhur Arap âlimi Câhız (ö. 255/869) tarafından seçildiği
rivayet edilen yüz veciz sözün Türkçe manzum bir
tercümesi tanıtılmakta ve tenkitli metni sunulmaktadır.
Eserin tespit edilebilen yazma nüshalarında mütercim adı
ve tercüme tarihi konusunda herhangi bir bilgi yoktur. Bu
nüshalara göre, Sad Kelime’yi nazmen Türkçeye çeviren
şair, eseri için mukaddime, sebeb-i telif ve hatime gibi
bahisler yazma gereği duymamış; yüz Arapça vecizeyi
birer kıt’ayla Türkçeye tercüme etmekle yetinmiştir.
Bununla birlikte, nüshaların en eski tarihli olanı ve dil
hususiyetleri, çevirinin tahminen 15. asırda veya 16. asır
başlarında yapılmış olabileceğini düşündürmektedir.

ABSTRACT

In the history of Turkish literature, some literary genre
such as “medhiye (eulogy), hilye (portrait), menkıbe
(legend)” are formed by inspired from the life and characteristics of Hz. Muhammed's four great caliphs. The
literary works such as compliation, translation and annotation taken from four great caliphs'es wise sayings also
constitutes one of these literary genres. In this work, a
poetical translation and critised text of a hundered wise
sayings which might be related to Caliph Ali and which is
rumoured that famous Arabian scholar Cahız (ö. 255/
869) selected these wise sayings is introduced and presented accordingly. In the hand written sample of these
literary works, the name of translator and the translation
date is not determined. According to these samples, the
poet who translated the “Sad Kelime” to the Turkish in a
poetic way did not add the introduction, the reason of
writing and the epilogue to the literary sample. Furthermore, poet only translated a hundred Arabian aphorism
to the Turkish with quatrain of each. Moreover, the oldest
sample and characteristics of the language of these translation gives the clue of it might be written in the begining
of 15. or 16. centuries. In the three of these known translations there are Persian quatrains can be found.

Eserin bilinen nüshalarının üçünde kayıtlı Farsça
kıt’alar, Reşîdüddîn Vatvat’ın Hz. Ali’ye ait yüz sözün
tercüme ve şerhi konusundaki “Matlûbu Külli Tâlib Min
Kelâmi Emîri’l-mü’minîn Alî bin Ebî Tâlib” adlı kitabında
yer alan şiirleridir. İsmi meçhul şairimiz, anılan eserde yüz
söze dair mensur Arapça ve Farsça tercümelerle açıklamaThese quatrains are the poems from Residüddin Vatları dilimize nakletmeksizin Farsça kıt’aları aynı şekilde vat’s book of “Matlûbu Külli Tâlib Min Kelâmi Emîri’lTürkçeye çevirmiştir.
mü’minîn Alî bin Ebî Tâlib” which is translation and
annotation related to Caliph Ali’s a hundered wise
sayings. The unknown poet translated the Persian
quatrains to the Turkish without translating the Arabian
and Persian prosaic interpretations which are related to a
hundered wise sayings.
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Giriş
Hz. Muhammed’in “Hulefâ-yı râşidîn” (doğru yolda giden halifeler) adıyla da anılan ilk dört halifesi, gerek onun zamanındaki hayatları,
gerekse vefatından sonraki halifelikleriyle Müslümanlar için örnek tarihî
şahsiyetlerdir. “Çâr-yâr-i güzîn” (dört seçkin dost) şeklinde de vasıflandırılan Hz. Ebû Bekir, Ömer, Osman ve Ali, Türklerin İslâmı kabullerinden sonraki hayatlarında ve edebiyatında değerli bir yer tutar. İslâmî
Türk edebiyatının ilk eserlerinden itibaren asırlar boyu meydana getirilen birçok manzum veya mensur metinde dört halifenin saygıyla hatırlandığı ve hayırla anıldığı görülür. Hz. Peygamberi övmek maksadıyla
çeşitli şekillerde yazılan naatların sonlarında dört halife övgülerine rastlandığı gibi, söz konusu şahsiyetler için divanlarda, mesnevilerde veya
mensur eserlerde müstakil methiyeler de meydana getirilmiştir.
Edebiyat tarihimizde bu övgülerden başka, dört halifenin -bilhassa
Hz. Ali’nin- doğumu, fazilet, keramet ve meziyetleri, savaş ve kahramanlıkları, özlü sözleri, fizikî yapısı gibi kişiliği çevresinde teşekkül
etmiş mevlid, fezâil, menkıbe, gazavat (yahut cenkname), vecize ve hilye
türünde bir hayli eser de bulunmaktadır. Biz burada Hz. Ali’ye nispet
edilen yüz hikmetli sözün, sahibi bilinmeyen bir Türkçe tercümesinden
bahsedeceğiz.
Türk edebiyatı tarihinde Hz. Ali’nin belirli sayıdaki veciz sözlerinin
tercüme ve/ veya şerhi mahiyetindeki manzum yahut mensur eserlerin
çoğu, iki kıdemli derlemeye dayanır: 1- Harzemşahlar devrinin tanınmış
şair ve yazarlarından Reşîdüddîn Vatvat’ın (ö. 578/1182) “Sad-Kelime-i
Alî” (Hz. Ali’nin Yüz Sözü) adıyla da anılan, “Matlûbu Külli Tâlib Min
Kelâmi Emîri’l-mü’minîn Alî bin Ebî Tâlib” ismini verdiği eser, 2- Mecma‘u’l-beyân li-‘ulûmi’l-Kur’ân adlı tefsiriyle meşhur Tabersî (ö. 548/1154)
tarafından hazırlandığı nakledilen ve Hz. Ali’nin 280 küsur kısa Arapça
sözünü elifba sırasına göre içine alan “Nesrü’l-leâlî” (İnci Saçısı) adlı metin. Burada inceleyip sunacağımız manzum tercüme de Reşîdüddîn Vatvat’ın bahis konusu eserinin kısmî tercümesi mahiyetinde olduğundan,
önce Matlûbu Külli Tâlib Min Kelâmi Emîri’l-mü’minîn Alî bin Ebî Tâlib
hakkında kısaca bilgi vermek uygun olacaktır:
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Dört halifeden Hz. Ebû Bekir, Ömer ve Osman’ın yüzer sözünü
Farsçaya tercüme ve kısaca şerh eden Reşîdüddîn Vatvat, ismini andığımız eserinde, Hz. Ali’nin ünlü Arap âlimi Câhız (ö. 255/869) tarafından seçilmiş yüz vecizesini de aynı tarzda çevirerek izah eder. Mütercim, Hz. Ali’nin Arapça hikmetli sözlerini Farsçaya tercüme ettikten
sonra o cümlelerin manasını bir de Arapça olarak anlatmış; ardından
yine Fars diliyle şerh etmiş; nihayet bahis konusu özdeyişe uygun iki
beyit yazmıştır. (Ateş 1959: 12, 13, 17-19, 21, 22, 24; Ateş 1968: 47-49).
Reşîdüddin Vatvat’ın eserinden nakledeceğimiz bir parça, Hz.
Ali’ye ait yüz Arapça sözü nasıl tercüme ve şerh ettiği konusunda bir
fikir verebilecektir. “Kötü huyla şeref olmaz” manasındaki vecizeyi,
Matlûbu Külli Tâlib müellifi şöyle çevirir ve izah eder:

LeÜA ÕÌm ©¿ ²jq Ü
.LeA ÔfI BI ÓilI OnÎÃ
.LeÜA ÅnZI ÜA ¾BÄÍ Ü KMj»A Ì¼§:ÔkBNI ÉÀ¼· ÅÍA ÓÄ¨¿
ÉUifI Ë fÃB¿ ÂËjZ¿ ÓilI kA fqBI LeA ÓI É· jÇ:ÓmiBI ÉÀ¼· ÅÍA ÓÄ¨¿
:j¨q .fmjÃ ½QB¿A Ë ÆBÎ§A Ë jIB·A Ë ²AjqA
OmA KnÃ kA O»ÝU Ai ËA ÉjjNÈ¿ eÌq Ó· ej¿ LeA ÓI
(Reşîd-i Vatvat 1382: 10).

OmA LeA ÉVÎNÃ ÓilI É·

ÔÌq ºilI BM tBI LeA BI

Denebilir ki, Reşîdüddîn’in Hadâyıku’s-sihr fî Dekāyıkı’ş-şi‘r isimli kitapçığı, eserleri içinde en tanınmış olanıdır. Onun Hz. Ali’ye nisbet edilen yüz sözün tercüme ve şerhi konusundaki eseri de başarılı bulunmuş;
Türk şair ve yazarları tarafından hayli rağbet görmüş bir metindir. Meselâ, Farsça Tezkiretü’ş-şuara sahibi Devletşah (ö. 900/1494-95?), Kâtib
Reşîd’in eserleri hakkında topluca bilgi verirken, bu kitapçığı hakkında
“Mü’minlerin emîri Ali b. Ebi Talib (Tanrı yüzünü mükerrem etsin ve
ondan razı olsun)’in yüz sözünü çok güzel bir şekilde tercüme etmiştir”
der. (Devletşah 1977: 135).
Reşîdüddîn’in andığımız kitapçığı, takip ve tespit edebildiğimiz kadarıyla on dördüncü asırdan yirminci asra kadar Türkçeye aşağı yukarı
on beş kere tercüme edilmiştir. Bu tercüme ve şerhler konusunda birkaç
örnek vermek gerekirse, şu eserler numune olarak gösterilebilir: Hicrî
968 (M. 1560-61’de) senesinde Manastır şehrindeki Kadı Yahyâ Medrese-
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sinde müderrisken Sad Kelime’yi “Tuhfetü’l-ihvân” adıyla tercüme ve
kısaca şerh eden Abdülhâdî bin Bekr, mukayese sonucunda anlaşıldığına göre, Vatvat’ın söz konusu ettiğimiz eserinden faydalanmıştır. (Ceyhan ve Cankurt, 2012: I/ 279-311). Kastamonulu müderris Hâcegîzâde
Mustafa bin Mehmed (ö. 998/1590), Vatvat’ın dört halifeye ait yüzer
sözün tercüme ve şerhi konusundaki eserlerini, Damad Ferhad Paşa ve
Sokullu Mehmed Paşa’nın taleplerini yerine getirmek için, 977-78/157071 yıllarında Türkçeye çevirmiştir. (Ceyhan, 2006: 209-219). Şeyhülislâm
ve tarihçi Hoca Sâdeddîn Efendi’nin oğlu Abdülazîz Efendi (9831027/1575-1618), Vatvat’ın anılan eserlerinden birini, Hz. Ali’nin yüz
sözü hakkındaki kitapçığını, Sultan I. Ahmed’in isteği üzerine, “Gül-i
sad-berg” adıyla dilimize tercüme etmiştir. (Reşîdüddin Vatvat 2011).
Edebiyat tarihimizde Matlûbu Külli Tâlib’in bu tama yakın tercümeleri yanında, sadece içine aldığı kıt’aların aynı şekilde Türkçeye nakledilmesinden ibaret, kısmî çevirileri de bulunmaktadır: 16 veya 17. asır
şairlerinden olduğunu sandığımız Edâyî’nin Sad Kelime’si ile 18. asır
edebî şahsiyetleri arasında yer aldığını tahmin ettiğimiz İsmâil’in aynı
adı taşıyan Türkçe tercümesi, bu eksik tercümelerden ikisidir. Vatvat’ın
bahis konusu eseri, Alman şarkiyatçısı Heinrich Leberecht Fleischer
(1801-1888) tarafından Almancaya tercüme edilerek aslıyla birlikte
1837’de yayımlanmıştır. A. H. Harley de Reşîd-i Vatvat’ın bu kitapçığındaki Farsça kıt’aları İngilizceye çevirmiş ve 1927’de Kalküta’da bastırmıştır.

Mütercimi Bilinmeyen Bir Sad-Kelime-i Alî Tercümesi
Biz burada Reşîd-i Vatvat’ın söz konusu ettiğimiz eserinin, mütercimi belli olmayan kısmî bir tercümesini tanıtıp sunacağız. Yurt içi ve
yurt dışındaki bazı yazma eser kütüphanelerinde Vatvat’ın “Sad Kelime-i
Alî” adıyla da anılan kitapçığının mezkûr çevirisine ait dört nüshanın
varlığı bilinmektedir. Bu nüshaların üçü Türkiye kütüphanelerinde, biri
British Museum Kitaplığında bulunmaktadır. Eldeki nüshalardan bahis
mevzuu tercümenin sahibi belli olmadığı gibi, meydana getirildiği tarih
de kesinlikle anlaşılmamakta; fakat çevirinin 15. asırda veya 16. asır başlarında yapıldığını söylemek mümkün görünmektedir. Çünkü yurt için-
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deki nüshaların en eski tarihli olanı, H. 909 (M. 1504) senesinde yazılmıştır. Ancak bu metnin sonundaki “temmet” (tamamlandı) kaydında yer
alan tarihin tercüme mi, yoksa istinsah zamanını mı gösterdiği meçhuldür. Sonundaki 909/1504 yılı eğer tercüme tarihi ise, eserin meydana
getirildiği zamanı öğrenmiş oluyoruz; şayet istinsah tarihi ise, o takdirde
bu metnin en azından on beş veya on altıncı asır mirası olduğunu tahminen söyleyebiliriz. Eserin taşıdığı dil hususiyetlerinin de bu tahminimizi teyit ettiği düşüncesindeyiz.
Biraz önce elimizdeki metnin kısmî bir tercüme olduğunu ifade etmiştik. Mütercim, Reşîd-i Vatvat’ın Matlûbu Külli Tâlib adlı eserindeki
Farsça şiirleri aynı nazım şekli ve aruz kalıbıyla Türkçeye tercüme etmiştir. Adını bildirmeyen Türk şairinin kıt‘aları, Kâtib Reşîd’in “şi‘r”leriyle
karşılaştırıldığında, bazan mealen tercüme tarzında olsa da umumî görünüşü itibariyle aslına uygun ve başarılı sayılabilecek mahiyettedir. İşte
manzum Sad-Kelime-i Alî Tercümesi’nden birkaç örnek: “Değer ve derecesini bilip de haddini aşmayan kimseye Allah rahmet etsin!” manasındaki
ÊiÌ f¨NÍ Á»Ë Êif³ ²j§ Õj¿A É¼»A ÁYi sözünü Reşîd-i Vatvat şu şekilde Farsça’ya tercüme etmiştir:
eBI o· ÆEjI ÔelÍA OÀYi
fÈÄÃ ÆÌÄU ±· ie ÆBÄ§ É·
ljÇ Ë fÃAfI Ai eÌa fY
fÈÄÃ ÆËjI eÌa fY kA Âf³
Hüviyetini bilmediğimiz Türk şairi, bu kıt‘ayı dilimize şöyle çevirmiştir:
“Ģaķ aña raģmet ide kim dā’im
Dizginini cünūn elinde ķomaz
Kendü ķadrin bilüp ķadem saķlar
Ģaddine baŝar ortasında ķomaz” (İ, vr. 5b).
[Allah, dizginini çılgınlık elinde bırakmayan kişiye rahmet etsin! (O
kimse) kendi derecesini bilip ayağını korur; haddinden dışarı adım atmaz.]
Yine “Cahilin nimeti, çöplükteki yeşillik gibidir” manasına gelen
Ò¼Il¿ Ó¯ ÒyËj· ½ÇBV»A ÒÀ¨Ã vecizesini, Matlûbu Külli Tâlib müellifi şu şekilde Farsçaya tercüme etmiştir:
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“Ey hünermend ki yoķ durur mālüñ
Faķr elinden şikāyet itme yiter
Cehl ile ni‘metüñ miśālin işit
Şol çemendür ki terslik üzre biter”

¾B¿ ÔiAfÃ jÄÇ ÔiAe É· ÔA
ÕÉ¼ eÌa iBej· kA Å¸¿
OnÇ É· ÊAÌb¿Ai ½ÈU OÀ¨Ã
ÕÉ¼Il¿ ÆBÎ¿ ie ÉyËi

(İ, vr. 8b)
[Ey hünerli kişi, eğer malın yoksa, fakirlikten şikâyet etme, yeter! Cahillikle nimetin bir arada bulunmasının örneğini dinle: Çöplük içinde biten
yeşillik…]

Mütercimin, Farsça şiirlerin sahibi Kâtib Reşîd gibi gibi kıt‘a şeklini
ve “feilâtün mefâilün feilün” kalıbını kullanması, asıl eserdeki vecizlik
ve kıvraklığı aksettirmek bakımından isabetli olmuştur. Vatvat’ın Matlûbu Külli Tâlib’inde yer alan şiirlerin yine kıt‘a şeklinde ve “fâilâtün
fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla yapılmış, tahminen 14 veya 15. asra ait,
eski bir tercümesi daha vardır. Ali Kemâl (1284-1341/1867-1922), Rûşen
Eşref’in 1333-34 (Mîlâdî 1917-18) yıllarındaki edebî röportaj sorularına
cevap verirken Arap, Fars ve Türk dilleriyle edebiyatını da kısaca mukayese eder; o arada yeri geldiğinden bu tercümeyi de örnek olarak
anar. Ali Kemâl, Hz. Ali’nin Arapça bir sözünü, şairlerimizden birinin az
çok fesahatle Farsçaya tercüme ettiğini, ancak bunun Türkçemize “perişan bir sûrette, imalelerle, zihaflarla kırık, dökük” çevrilebildiğini söyler:
“…Meselâ Arab’da Hazret-i Alî ÁÈÖBIFI ÁÈÄ¿ ÉJqA ÁÈÃB¿lI pBÄ»A demiş değil mi,
bu mesel-i edebîyi üdebâmızdan biri:

ÆAif PjÎm OnÎÃ Ai μ¼a
fÃËi ÉÃB¿k PiÌu jI ÉÀÇ
OaAÌÃ ÉÃB¿k Ai É¸ÃE fÃA OmËe
fÄ¸¯ ÉÃB¿k Ai É¸ÃE fÃA ÅÀqe

diye Acemceye, az çok bir fesâhatle nakleylerdi; lâkin Türkçemize ancak
şöyle perîşân bir sûretde, imâlelerle, zihaflarla kırık, dökük geçirebilirdi:
Âlemün halkında hergiz ata hulkı kalmamış
Gözetirler ki zamâne nice dürlü devr ider
Hoş görürler anı kim devr-i zamâne hoş görir
Cevr iderler ana kim devr-i zamâne cevr ider” (Rûşen Eşref
1334: 301-302).

Ali Kemâl’in bu sözlerinden, Farsça kıt’adaki düzgün ifadeyi, Türkçe tercümede bulamadığı anlaşılmaktadır. Metnini sunacağımız tercüme
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ise aruzun uzunca bir kalıbıyla değil, aslında olduğu gibi –10’lu veya
11’li hece ölçüsünü andıran- kısa bir kalıbıyla meydana getirilmiştir. Bu
çevirinin de imale ve zihaf gibi vezin kusurlarından salim olduğu iddia
edilemezse de, tercih edilen aruz kalıbı yardımıyla daha kıvrak ve anlatım yönünden derli toplu olduğu söylenebilir.
Tercümenin muhtevasına gelince... Sad Kelime’de şahsî ve sosyal
hayata ait, gözlem ve tecrübe mahsulü, bilgece fikirler, görüşler ifade
edilmiş; bu arada okuyucuya bazen doğrudan, bazen dolaylı olarak birtakım tavsiyelerde, telkinlerde bulunulmuştur. Rahatlıkla denebilir ki,
vecizelerin hemen hemen hepsi, Hz. Ali’nin bilinen tarihî kişiliğine ve
mensubu olduğu İslâm esaslarına uygundur. Zira bu cümlelerde sağlam
bilgi sahibi olmak, kendini bilmek, haddini aşmamak, gafletten uyanmak, az konuşmak, hata ve günahta ısrar etmemek, istişare, takva, sabır,
şükür, tevbe, af gibi İslâmî faziletler telkin edilmekte; yalan, dedikodu,
açgözlülük, oburluk, azgınlık, cimrilik, kibir gibi kötü huy ve davranışlar yerilmektedir. Kur’an ayetlerine ve Hz. Peygamber’in hadislerine
vâkıf olanlar, bu sözlerin İslâm’ın anılan iki temel kaynağına uygunluğunu kabul ve tasdikte tereddüt etmeyecektir.
Konularına göre sınıflandırıldığında vecizelerin bir kısmının görülen gerçeği anlatırken dolaylı yoldan faydalı bir tavsiyeyi de içine aldığı,
bazılarının ise inanç, ibadet, ahlâk ve âdâbla alâkalı telkin ve tavsiyeler
mahiyetinde olduğu söylenebilir. Bundan dolayı söz konusu kıt’aları,
duygu ve hayalden ziyade akla, fikre, kalbe ve vicdana hitap eden birer
talimî (didaktik), hikemî şiir saymak gerekir. Dikkatlere sunduğumuz
hikmetli vecizeler, her seviyedeki insan için bir fazilet rehberi, idareciler
için özlü bir siyasetname ve İslâmî kaynaklara bağlı bir şahsî gelişme
kılavuzu olarak okunabilir. Bu tür tarihî-edebî metinlerden değerler
eğitimi sırasında da faydalanmanın mümkün ve gerekli olduğu kanaatindeyiz.

Eserin Nüshaları ve Tenkitli Metninin Teşkili
Elimizdeki Sad Kelime’nin -üçü Türkiye kütüphanelerinde, diğeri
British Museum kitaplığında olmak üzere- dört yazma nüshasını tesbit
edebildik. En eskisi 1504, en geç tarihli olanı ise 1887 yılında istinsah
edilmiş olan bu kopyalar şöyle tavsif edilebilir:
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1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Ktp. Muallim Cevdet
Yazmaları, M.C. K. 342, vr. 1b-51b. (Kısaltması: İ)
Hz. Ali’ye nisbet edilen yüz Arapça sözden her birinin altında önce
Reşîd-i Vatvat’ın Farsça kıt’aları, sonra bu şiirlerin aynı şekil ve vezinle
yapılmış Türkçe çevirileri kayıtlıdır. Hz. Ali vecizeleri sülüsle, bu cümlelerin Farsça ve Türkçe tercümeleri harekeli nesihle yazılmıştır. 17,5 x 12,5
mm ebadında olan kitapçığın her sayfasında dokuz satır vardır. Metin,
Hicrî 20 Ramazan 909 (Milâdî 7 Mart 1504) tarihinde tamamlanmıştır.
52a sayfasında istihare hakkındaki iki kaydı müteakip vr. 52b- 62a
arasında Hz. Ali’nin Nesrü’l-leâlî isimli derlemede yer alan sözlerinden
39’unun birer cümleyle Farsça ve Türkçe tercümesi yer alır. Bu kısım,
908 Ramazanında (1503 Martında) yazılmıştır.
2- British Museum Ktp. Harl. 5490, vr. 197b-213b. (Kısaltması: L).
Eserin British Museum kitaplığında bulunan bu metni, 17. asrın
ikinci yarısında meydana getirildiği anlaşılan bir mecmua içinde yer alır.
Bu nüshada da Reşîd-i Vatvat’ın Hz. Ali’ye ait yüz sözün tercümesi mahiyetindeki Farsça kıt’alarından sonra Türkçe manzum tercümeler kayıtlıdır. Arapça vecizeler, Farsça ve Türkçe tercümelere göre daha koyu,
büyük ve harekeli yazılmıştır. Bazı sayfa kenarlarında Arapça ve Türkçe
iktibaslara da rastlanır. (Yazmanın tavsifi için bk. Rieu 1888: 236b).1
3- Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi, nr. 4265, (Kısaltması: M).
Hz. Ali’ye nisbet edilen Sad Kelime, vr. 43b-53b arasında yer alır.
Besmeleden sonra Arapça hamd ve salât cümlelerinin ardından bu yüz
sözün Hz. Ali’ye ait olduğu belirtilmiştir. Arapça vecizeler harekeli olarak yazılmış; altına o sözlerin tercümeleri mahiyetindeki Türkçe kıt’alar
kaydedilmiştir. Reşîd’e ait olduğunu bildiğimiz Farsça şiirlere bu nüshada yer verilmemiştir. 53b’deki temmet kaydından anlaşıldığına göre,
kitapçık, Hâfız Alî el-Âmidî tarafından H. 1158 (M. 1745) veya H. 1198
(M. 1784) yılında yazılmıştır. Müstensih, bir kısım Arapça vecizelerin
tercümesi mahiyetindeki kıt’aları hatalı yerlere kaydetmiş; başka bir

1

Bu nüshayı, ricam üzerine temin edip bana gönderen Sibel Kocaer’e teşekkür
ederim.

Hz. Ali’ye Ait Yüz Sözün Manzum Bir Tercümesi ● 237

ifadeyle Hz. Ali’ye ait bazı sözlerin altına, onların çevirilerini değil, diğer özdeyişlerin karşılığı olan şiirleri yazmıştır.
Mevlânâ Müzesi Yazmalar Kataloğu’nda Sad-Kelime-i Alî’nin bu tercümesine ait bir nüshayı tavsif eden Abdülbaki Gölpınarlı, çevirinin Âlî
(ö.1008/1599-1600) tarafından yapıldığını, her hangi bir delil göstermeden yazmış ve yanılmıştır. (Gölpınarlı 1972: III/192). Eserde, mezkûr
tercümenin ait sayıldığı şair tarafından yapıldığını bildiren bir kayda
rastlanmadığı gibi, çevirinin 909/ 1504 yılında, yani Âlî’nin doğumundan takriben kırk yıl önce yazılmış nüshası, bu tercümenin adı geçen
edebî şahsiyetçe meydana getirilmiş olamayacağını ispat etmektedir.
Gölpınarlı, aynı mecmua içinde yer alan ve gerçekte Latîfî tarafından
yapılmış bir yüz hadis tercümesi olan Sübhatü’l-uşşâk’ı -muhtemelen
Osmanlı Müellifleri’ndeki hatalı kayıt dolayısıyla- Âlî’nin eseriymiş gibi
göstererek de yanılmıştır.2
4- Süleymaniye Ktp. Hâşim Paşa, nr. 37-38. (Kısaltması: S).
Ali Haydar İbn Ahmed Muhtâr tarafından H. [1]304 (M. 1887) yılında istinsah edilmiştir. Metnin başında besmele, Allah’a hamd ve Hz.
Peygambere salât cümlelerini müteakip bu yüz sözün Hz. Ali’den rivayet edildiği, bahis konusu vecizeleri onun beyanları arasından Câhız’ın
seçtiği, Reşîdüddîn Vatvat’ınsa Farsça olarak açıkladığı Arap diliyle
anlatılmıştır. Bu girişin ardından Arapça vecizelerin altına Reşîd-i Vatvat’ın Farsça kıt‘aları, sonra o şiirlerin manzum Türkçe tercümeleri kaydedilmiştir. Yazma, 222x 162, 158x 108 mm ebadında, mukavva cilt içinde, 14 yapraktan ibarettir. Her sayfada 21 satır vardır.
Tenkitli metin, eserin tavsif edilen dört yazmasına dayanılarak kurulmuş; fakat bu nüshalardan herhangi biri esas alınmamış; vezin ve
manaya en uygun bulunan rivayet şekli tercih edilmiştir. Aruz ölçüsüne
ve manaya uymayan varyantlar, eksiklik ve yanlışlar, nüsha farkı olarak
gösterilmemiştir. Farsça kıt’aların yazılışında Mîr Celâleddîn-i Huseynî
Urumavî’nin neşrettiği Matlûbu Külli Tâlib metni dikkate alınmış; nesre
çeviri sırasında Arapça vecizeler ve onların Farsça tercümeleri de göz
önünde bulundurulmuştur. Yaprak numaraları İ nüshasına aittir.
2

Bir suretini elde ettiği bu nüshayı, ricam üzerine bana ulaştıran Seyfullah
Korkmaz’a teşekkür ederim.
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Terceme-i Sad-Kelime-i ‘Alî
(vr. 1a) Bi’smi’llāhi’r-raģmāni’r-rahím

El-ģamdü li’llāhi Rabbi’l-‘ālemín ve’l-‘āķıbetü li’l-müttaķín ve’sŝalātü ‘alā seyyidinā Muģammedin ve ālihi ecma‘ín. Hāźā Mietü Kelimetin li emírü’l-mü’minín Alí İbn-i Ebí Šālibin Kerrema’llāhü Vechehü.1

1- BÄÎ´Í PeekA B¿ ÕBñ¬»A ±r· Ì»
ÁNnÃAe ÁÎZU Ë f¼a ¾BY
fÍBI Ó¿ É¸ÃBÄÃE ÅÎ´ÎI
fÃjjI ÉÃBÎ¿ kA LBVYj
fÍAl°ÎÃ Êig ÅÎ´Í ÆE

(vr. 2a) Cennet ile cehennemüñ ģālin
Geregi gibi bilmişem muģkem
Aradan ger ģicābı ref‘ ideler
Źerre deñlü yaķínüm olmaya kem

[Cennetle cehennemin hâlini gereği gibi, sağlam bir şekilde bildim. Eğer aradan perdeyi kaldırsalar, şüphesiz bilgim zerre kadar azalmaz.]

2- AÌÈJNÃA AÌMB¿ AgB¯ ÂBÎÃ pBÄ»A
ÓJ´§ kA fÄ¼¯B« ÆB¿ej¿ (vr. 2b)
fÄÃB¿ ÆBN°bI ÓÖÌ ÉÀÇ
fÃkiË Ó¿ É· ÓN¼°« ijy
fÄÃAe ÓÈÃE fÃjÎÀI ÆÌ

Āĥiretden bu ĥalķ ġāfildür
Uyuyup ķaldı cümlesi güm-rāh
Bilmediler2 bu ġafletüñ żararın
Ölicek uyanup ķılalar āh3

[Bu insanlar ahiretten habersizdir; hepsi uyuyup yolunu şaşırmış
hâlde kaldı. Bu gafletin zararını bilmediler. Ölünce uyanıp “Ah!..” edecekler, “Eyvah!..”]

1

L ve M’de bulunan bu hamdele, salvele ve yüz sözün kime ait olduğunu bildiren
cümle, İ’de yoktur. S’de ise besmele, hamdele ve salvele sözlerinden sonra bu yüz
sözün müminlerin emîri Hz. Ali’den rivayet edidiği, Câhız’ın onları halifenin
vecizeleri arasından seçtiği, Reşîdüddîn Vatvat’ın bahis konusu cümlelerden her
birinin manasını iki Farsça beyitle ifade ettiği Arapça olarak anlatılmıştır.
2
bilmediler İ, S: bilmeyeler L, bilmeyenler M.
3
Ölicek uyanup ķılalar āh M, S: Ölicek ķılalar uyanup āh İ, Ölicek uyanup ideler vāh
L.
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3- ÁÈÖBIFI ÁÈÄ¿ ÉJqA ÁÈÃB¿lI pBÄ»A
ÆAif PjÎm OnÎÃ Ai μ¼a (vr. 3a)
fÃËi ÉÃB¿k PjÎm jI ÉÀÇ
OaAÌÃ ÉÃB¿k Ai É¸ÃE fÄNmËe
fÄ¸¯ ÉÃB¿k Ai É¸ÃE fÃA ÅÀqe

Atalar síretinde gitmez ĥalķ
Rūzgār4 síretince gitdi hemān
Sevdiler anı kim yüceltdi bu dehr
Yirdiler anı kim bıraķdı zamān5

[Halk, babalarının, dedelerinin (iyi) hâl ve gidişine uymaz; daima zamanenin huyuna, suyuna uyarak gider… Zamane kimi yüceltirse onu sever,
kimi bırakırsa onu yererler…]

4- Êif³ ²j§ Õj¿A ¹¼Ç B¿
OaBÄrI ÅNrÍÌa iAf´¿ É·jÇ (vr. 3b)
Or ÅÀÍA PBQeBY ÉÀÇ kA
OnU ÆËjÎI iËj« μÎz¿ kA
Or Å·Bm iËjm ÂB´¿ ie

Kendünüñ her ki bildi miķdārın6
Cümle āfetden ol7 emín oldı
Kim selāmet bulup sevinmedise
Pes melāmet aña ķarín oldı8

[Kendi değer ve derecesini bilen, bütün felâketlerden emin olur. Kim
selâmet bulup sevinmediyse, o kınanmışlığa yakın olur.]

5- ½ÈV»A Å¿ ÓÎ§A ÕAe Ü
OÀÎ³BI ¹ÎÃ OnÍie Á¼§
ÆB¿ie ÓI Obm OnÍ eie ½ÈU
o°Ã PËB´q lU ½ÈU kA OnÎÃ
ÆBU PeB¨m lU Á¼§ kA OnÎÃ
4

(vr. 4a)

‘İlm bir gevher oldı ķıymetlü
Cehl bir derd kim9 aña yoķ dermān
‘İlm ucından10 sa‘íd olur bu11 nefs
Cehl ucından şaķí olur bu cān12

rūzgār L, M, S: bu zamān İ.
Yirdiler anı kim bıraķdı zamān İ, L, S: Sevdiler anı kim severdi zamān M.
6
bildi miķdārın İ, M, S: miķdārın bildi L.
7
āfetden ol M, S: āfātdan İ, L.
8
Kıt’anın 2. beyti L’de şu şekilde: Ġurūr šarlıġından šaşra olan/ Pes selāmete ķarín
ķarín oldı”
9
derd kim aña yoķ İ: dertdür ki aña yoķ M, derd yoķ aña S.
10
ucından İ, M: içinde S.
11
bu İ, S: bir M.
12
cān İ, M: cihān S. 2. beyit L’de şu şekilde: “Cehl ucından şaķí olur bu cān/ ‘İlm
ucından
sa‘íd olur bu nefs”.
5
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[İlim değerli bir cevher, cehalet ise dermansız bir derttir. Bu nefis, ilim
sayesinde (dünya ve ahirette) mutlu, bahtiyar olur; bu ruh, cehalet yüzünden (dünya ve ahirette) bedbaht olur…]

6- ÉMeÌ§ B¿ ¹ÎzN´Í ¹ÃBn»
AjM ÆBIk Å· ÔÌa Ì¸Ã jI (vr. 4b)
fÄ· ÔÌa É· ÆBIkjI eËi ÆB·
ÔkËi ÓÄ· ÔfI jI Ai tÌa
fÄ· ÔËi ÊBÎm O´¼a sÎ

Dilüñi eyü söze ‘ādet ķıl
Neyi13 ĥūy itse dil anı söyler
Yaramazdan dilüñi saķlayıgör
Yoĥsa ĥalķ içre seni ĥor eyler

[Dilini iyi söz söylemeye alıştır! Çünkü dil neyi huy ederse, onu
söyler. Uygunsuz ve kötü sözlerden dilini korumaya bak! Yoksa o dil,
insanlar içinde seni hor duruma düşürür.]

7- É¼ÈUB¿ Ëf§ ÕjÀ»A
Ai ÓÀ¼§ fÄÄÀqe ÆB¿ej¿ (vr. 5a)
tfÄÃAfÃ eÌa ÆBv´Ã k É·
OnÄÍe ÉuÝa ÉjA Á¼§
tfÄÃAÌa j°· fÄÃAfÃ ÆÌ

Niçeler ‘ilme düşmen olmışdur
Bilmedügiyçün anı yirerler
‘İlm egerçi14 ĥulāŝa-i díndür
Çünki bilmeyeler küfür dirler

[Birçokları ilme düşman olmuştur; bilmediği için onu kötüler. Her ne
kadar ilim, dinin özü ise de bilmediklerinden dolayı küfrederler. (Onu inkâr
eder veya ona söverler.)]

8- ÊiÌ f¨NÍ Á»Ë Êif³ ²j§ Õj¿A É¼»A ÁYi
eBI o· ÆEjI ÔelÍA OÀYi (vr. 5b)
fÈÄÃ ÆÌÄU ±· ie ÆBÄ§ É·
ljÇ Ë fÃAfI Ai eÌa fY
fÈÄÃ ÆËjI eÌa fY kA Âf³
13

Neyi İ: Nite M, Neye L, S.
egerçi İ, S: gerçi M.
15
ortasında İ, M, S: ortasına L.
14

Ģaķ aña raģmet ide kim dā’im
Dizginini cünūn elinde ķomaz
Kendü ķadrin bilüp ķadem saķlar
Ģaddine baŝar ortasında15 ķomaz
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[Allah, dizginini çılgınlık elinde bırakmayan kişiye rahmet etsin! (O
kimse) kendi derecesini bilip ayağını korur; haddinden dışarı adım atmaz.]

9- KÃh¼» jÎ·hM iAhN§ÜA ÑeB§A
ÓÈÄ· kA ÊAÌa iBJ¸Í ih§ (vr.
AjM ÊBU w´Ã OmiBIËe l· 6a)
ÌM ÅN¯i kBI ih§ jnI
AjM ÊBÄ eÌI Æej· ÊkBM

‘Öźr bir kez dile günāhıñdan İki kez
dilemek şenā‘at olur16
Bí-sebeb ‘öźr eyleseñ tekrār
Cürm-i evvel hemín i‘ādet olur17

[Günahından dolayı bir kere özür dile. İki kere özür dilemek ayıptır.
Sebepsiz özrü tekrar edersen, hemen ilk suçun hatırlanır.]

10- ©Íj´M ß¿ ÅÎI \vÄ»A
Å· PÌ¼bI ÓÄ· OZÎvÃ j (vr. 6b)
OnÎÃ OZÎvÃ ÊÌÎq ÅÍAlU É·
fqBI ß¿ jI É· OZÎvÃ jÇ
OnÎÃ OZÎz¯ lVÃ OZÎvÃ ÆE

Kime kim sen naŝíģat eyleyesin
Ĥalvet eyle kim18 ide anı ķabūl
Her naŝíģat ki ĥalķ içinde ola
Ol melāmetdür ider anı melūl

[Kime nasihat edersen, tenha yerde et ki, onu kabul etsin. İnsanlar içinde olan nasihat, kınamak, ayıplamaktır; öğüt verileni üzer…]

11- ÂÝ¸»A w´Ã ½´¨»A ÁM AgA
½´§ ÉÍB¿ On·fÃA Aj· jÇ (vr. 7a)
iBÎnI eÌI sÄN° ÊfÈÎI
fÍAl°ÎI ÆÌ ½´§ Ai ej¿
iBN° tfÇB¸I ©¿BV¿ ie

Her kişinüñ ki ‘aķlı eksük ola
Bíhude yire söz dırāz eyler
Ol kişinüñ ki ‘aķlı kāmildür
Maģfil içre sözini az eyler19

[Bir kimsenin aklı eksik olsa, o boş yere sözü uzatır. Aklı olgun olan kişi ise oturulup görüşülen yerlerde az konuşur.]
16

olur M, S: ola İ.
dilemek şenā‘at olur M, S: dilemek şenā‘at ola İ, dileseñ şenā‘at ola L.
18
Ĥalvet eyle kim İ: Ĥalvet it ki L, Ĥalvet eyle ki M, Ĥalvetd’ eyle kim S.
19
İ’de buradaki ikinci beyit önce, ilk beyit sonra yazılmıştır.
17
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12- K»Bñ»A `BÄU ©Î°r»A
PBUBY K»B ÌM ÓNnÇ É· ÔA (vr. 7b)
Å·jI O»e kA ÔfÎ¿ÌÃ cÎI
ºÌ¼¿ k Ómi eÌa LÌ¼ñÀI BM
Æk Ó¨Î°q Å¿Ae ie Ome

Ger sen olduñsa šālib-i mašlūb
Ye’s köküni20 kes göñülden21 var
Pādişehlerden22 isteseñ ģācāt23
Bir şefí‘ etegini dut zinhār24

[Eğer bir isteğe talip olduysan, git, ümitsizlik kökünü gönülden kes!
Padişahlardan ihtiyaçları istesen, aman bir aracının eteğine yapış!]

13- Ò»g ÕjÀ»A ¶B°Ã
¾e ifÃA ¶B°Ã ÔiAe É· ÔA (vr. 8a)
μ¼a ifÃA ÊfÎ¼a PeBI iAÌa
sÍÌa ÉrÎ ¶B°Ã ekBm É· jÇ
μ¼a Ë μ»Ba elÄI eej iAÌa

Her kimüñ bāšınında olsa nifāķ
Ĥār olup ĥalķına üre25 her dem
Kim ki anı özine yār itse

Ĥalķ u Ĥāliķ ķatında ĥor ola hem
[Kimin içinde nifak (münafıklık) bulunsa, o adi olup her zaman insanlara ürer. Kim onu kendine dost ederse, insanlar ve Yaratan katında
hor duruma düşer.]

14-

Ò¼Il¿ Ó¯ ÒyËj· ½ÇBV»A ÒÀ¨Ã

¾B¿ ÔiAfÃ jÄÇ ÔiAe É· ÔA (vr. 8b)
ÕÉ¼ eÌa iBej· kA Å¸¿
OnÇ É· ÊAÌb¿Ai ½ÈU OÀ¨Ã
ÕÉ¼Il¿ ÆBÎ¿ ie ÉyËi

Ey hünermend ki yoķ durur mālüñ
Faķr elinden şikāyet itme yiter
Cehl ile ni‘metüñ miśālin işit
Şol çemendür ki terslik üzre biter

[Ey hünerli kişi, eğer malın yoksa, fakirlikten şikâyet etme, yeter! Cahillikle nimetin bir arada bulunmasının örneğini dinle: Çöplük içinde biten
yeşillik.]
20

köküni M: kökin İ, S.
kes göñülden İ, M, S: göñülden kes L.
22
Pādişehlerden İ: Pādişāhlardan L, M, S.
23
ģācet M, S: ģācāt İ.
24
zinhār M, S: nāçār İ.
25
üre İ: dura L, dir M, šarar (“šalar” olmalı) S.
21
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15- jJv»A Å¿ K¨MA ªlV»A
jJu É· tÌ· jJvI TeAÌYie (vr. 9a)
OnÃËj´¿ ÔAfa ÔByjI
ªlU WÃi É· ªlU ie Êf¿ ÅM
OnÃËl¯A jJu WÃi kA Êi fu

Ģaķ belāsına ŝabr ķıl her dem
Ki26 rıżāsına ŝabr eyledi yār
Ceza‘ itme ki zaĥmı hem ceza‘uñ
Yüz ķat artuķ27 ŝabırdan acısı var28

[Allah’tan gelen musibete her zaman sabret! Çünkü sabır Allah’ın rızasına ulaşmaya vesiledir. Acıyla bağırıp çağırma ki, şikâyetle sızlanmanın
acısı, sabırdan yüz kat daha fazladır.]

16-

f¨Í ÓNY jY ¾ÛnÀ»A

Êf§Ë fÇe ÆÌ ¾Ûn¿ ej¿ (vr. 9b)
fÄ¸¯ ¹q ÂB´¿ ie ÅNrÍÌa
ejm B¯Ë Êij jY OnÇ
fÃk ²Ýa l· Êf§Ë jY OnÎÃ

Çünki bir şaĥŝ eyleye va‘de
Özüni kendü çāha ŝalmış olur
Ger vefā eylese olur āzād
Ger ĥilāf itse bende olmış olur

[Bir kişi söz verdiğinde kendisini kuyuya salmış olur. Eğer sözünde durursa,
kurtulur, serbest kalır; eğer ona aykırı davranırsa, bağlı (köle) olmuş olur.]
17-

ÑfÎ¸¿ ÁÇB°aA ÕAf§ÜA jJ·A

ÆAe AjÃE ÌM ÓÄÀqe ÅÍjMfI (vr. 10a)
jm fÍBÀÃ AjM jÇB¤I É·
jÈU ÅÀqe kihY Å¸À¿ OnÇ
jm ÅÀqekihY Å¸À¿ OnÎÃ
26

Ulu düşmen sen anı bilgil kim
Yüzüñe dost dirile29 her ģāl
Āşikāre ‘adūdan ola30 ģaźer
Gizlü düşmenden iģtirāz muģāl

Ki İ: Kim M.
artuķ İ: artar M.
28
L ve S’de bu sözün tercümesi olarak şu kıt’a kayıtlı:
“Ŝabr ķıl her belāya sen ŝabrı
Bil rıżā-yı Ĥudā’ya maķrūndur
İñlemegil ki renci iñlemenüñ (rencden iñlemek L)
Ŝabr rencinden ol çoķ efzūndur” [Her belâya karşı sabret! Sabrı Allah’ın rızasına
yakın ve uygun bil! Belâ yüzünden (ağlayıp) inleme ki, o, sabır zahmetinden çok
daha fazladır.]
29
dirile İ, L, M: dirilir S.
30
ola İ, L, M: ide S.
27
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[(Dostun olmadığı hâlde) senin yüzüne karşı her durumda dost geçinen kimseyi büyük düşman bil! Çünkü açık düşmandan sakınmak mümkün; gizli düşmandan sakınmak imkânsızdır.]
18- ÉÎÄ¨Í B¿ ÉMB¯ ÉÎÄ¨Í ÜB¿ K¼ Å¿

Ai Âej¿ iB¸I fÍA ÉÃE (vr. 10b)
fÍAj¸Ã ÎÇ sÄNnVI j·
¹q ÓI ËA Omek eej PÌ¯
fÍE iB¸I ÓÀÇ Ai ËA ÉÃE

Eksigine gerekmeyen işi
Kişi ķılsa31 hemíşe anı šaleb
Eksigine gereklü fevt ola
Ģāŝıl olmaya aña ġayr-ı ta‘ab

[İnsan, ihtiyacı için gerekli olmayan işi daima istese, ihtiyacı için gerekli
olanı elden kaçırır. Böylece o yorgunluktan başka bir şey kazanamaz.]
19- ÅÎIBN¬À»A fYA ÒJÎ¬¼» ©¿Bn»A

o· OJÎ« ÊAÌb¿ ÓÃAÌM BM (vr. 11a)
OJÎ É ÉÃ Ë fU É ÉÃ
eÌÄq Ón· OJÎ« ËA É· jÇ
OJÎ« ÊfÄÄ· ÆÌÀÇ OnÇ

Hergiz itme kimesne[y]i ġıybet
‘Amd ile ‘azl ile32 sen i dervíş
Her kim ol kimse33 ġıybetin diñler
Ol daĥı iden ile34 olur imiş

[Ey derviş, sen hiçbir zaman kasten kimseyi gıybet etme! Kim o gıybeti
dinlerse, o da gıybet edici olurmuş.]
20- ©Àñ»A ©¿ ¾h»A

ÆBn· ¾BÀI ©À eiAe É· jÇ (vr. 11b)
On§lU ie sÃBUË WÃiie sÄM
ºAjÍk Å¸¿ ©À ÓÃAÌM BM
On¨À ie É¼ÀU OnÍiAÌa ÉjÇ
31

Kimde kim var ise šama‘ şūmı
Ten[i] rencíde cānı35 ġuŝŝadadur
Šama‘ kimseden itmegil36 zírā
Dükeli ĥorlıķ bu ģiŝŝededür37

ķılsa İ, S: ķıla M.
‘Amd ile ‘azl ile İ, K: Ķaŝdla sehvle S.
33
kim ol kimse İ, S: ki kimesne M.
34
iden ile İ, S: öyle K.
35
Ten[i] rencíde cānı İ, S: Ten rencíde ve cān M.
36
kimseden itmegil İ: itme kimseden M.
37
L ve S’de bunun yerine şu kıt’a var:
32
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[Kimde açgözlülük uğursuzu varsa, onun bedeni zahmet ve sıkıntıda,
ruhu tasadadır. Kimseye açgözlülük etme; çünkü bütün horluk bu paydadır.]
21- pDÎ»A ©¿ ÒYAj»A

OnM ÅMie É¼ÀU Om WÃi ÉjÇ (vr. 12a)
ÓNnNnI fÎ¿A ie ¾e ÌM BM
ÆAje kA fÎ¿A ÔfÍ jI ÆÌ
OnM ½uBY OnNYAi ÆE ÉjÇ

Çünki bir kişiye38 dutasın ümíd
Dürlü39 acıları idesin nūş
Çün kesesin ümídüñi ĥalķdan
Dürlü rāģatlara olasın šuş

[Bir kişiden bir şey umsan, çeşitli acıları içersin... Ama insanlardan
ümidini kestiğinde (bir şey isteyerek beklemediğinde) çeşitli rahatlara erişirsin.]
22-

ÑiÌrÀ»A ºjM ©¿ LAÌu Ü

fÍBI PiÌr¿ iB· ÉÀÇ ie (vr. 12b)
f¿E LAÌu jJÇi PiÌr¿
fÄ¸Ã PiÌr¿ É· o¸ÃEiB·
fÍE LAÌu j·A fqBI ÊieBÃ

Meşveret birle40 işler olur41 rāst
Cümle işlere42 meşveretdür imām
Her kimesne ki43 meşveret ķılmaz
Nādir ola ki işi44 ola tamām

[Bütün işlerin başı danışmadır, istişaredir. İşler danışmayla rast gelir.
Danışmayan kimsenin işinin tamamlanması nadir olur.]
“Kimde kim var ise šama‘ şūmı
Ten ü cān rāģatından oldı dūr
Yitdügünce gücüñ šama‘ itme
Ki šama‘ ehli cümle oldı ĥor” [Kimde açgözlülük ve aşırı istek uğursuzu varsa, o
şahıs beden ve ruh rahatından uzak olur. Gücün yettiği kadar tamah etme, açgözlü
olma; çünkü bütün tamahkâr kimseler hor ve itibarsız olur.]
38
kişiye İ, M, S: nesneye L.
39
dürlü İ, S: dolu M.
40
birle İ, L, M: ile S.
41
olur İ, L, M: oldı S.
42
işlere İ: işlerde L, M, S.
43
ki M: kim İ, S.
44
ola ki işi L, M, S: ola işi ki İ.
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23-

ÑiB§k ©¿ ÑiBÍk Ü

AjÃAlÍl§ ÓÄ· PiBÍk ÆÌ (vr. 13a)
jNqÌa ÆEkA ÔÌa ËiAe tÌa ÔËi
BVÃE ÓÄ· ÔÌafI jA É
ifÇ Ë BJÇ eÌq PiBÍk ÆE

Bir ‘azízi45 ziyāret eyleyicek
Yüzüñi dut güşāde46 ĥūyuñ[ı] nerm
Ol ziyāretde olsa ĥulķuñ47 zişt
Emegüñ żāyi‘ ola sen bí-şerm

[Değerli bir kişiyi ziyaret edince, güler yüzlü ve yumuşak huylu ol!
Eğer o ziyarette huyun kötü olursa (kaba ve kırıcı davranırsan), emeğin boşa
gider; sen utanmaz olursun.]
24- LËh¸» ÑËj¿ Ü

ÔËjI Æk Ì·®Ëie fqBI É· jÇ (vr. 13b)
eÌI ®Ëj¯ BV· PËj¿ kA
eÌI ªAfa ÆE fÈ§ fÄ· j
eÌI ®Ëie ÆE Êf§Ë fÇeiË

Her ki yalancı olsa48 ĥalķ içre49
Híç mürüvvetden olmaya maģžūž
‘Ahdi anuñ hem ola mekr ü daġal
Va‘de ķılursa olmaya maģfūž

[Yalancı olan kimsenin halk içinde insanlık ve mertlikten hiç payı bulunmaz. Onun sözü hile ve oyun olur. Bir şey vaad ederse, onu tutmaz.]
25-

¾Ì¼À» ÕB¯Ë Ü

¾Ì¼¿ ej¿k B¯Ë ÌM K¼ñ¿ (vr. 14a)
B¯Ë Ë ¾Ý¿ ©ÀNV¿ eÌrÃ
OmBa O»Ý¿ ÆÌ fÈ§ fÄ· j
B°U OmfI AifÈ§ fÄ¸rI

Üşenür kişiden vefā umma
Müctemi‘ olmaya vefā vü melāl
Bir kişi birle ‘ahd baġlar[ı]sa
Üşenüben anı ŝıya derģāl

[Bıkmış, usanmış kimseden vefa umma! Çünkü vefa (sözünde durma,
dostlukta sebat etme) ve usanç bir araya gelmez. (Bezgin kimse) bir kişiyle
sözleşirse, üşenerek onu hemen bozar.]
45

‘azízi İ, S: ‘azíz M.
dut güşāde İ, M: güşāde dut L, şād eyle S.
47
olsa ĥulķuñ İ: ĥulķuñ olsa M, S.
48
olsa İ, L, M: ise S.
49
ĥalķ içre İ, L, S: her işde M.
46

Hz. Ali’ye Ait Yüz Sözün Manzum Bir Tercümesi ● 247

26- Ó´N»A Å¿ l§A Âj· Ü

Ëi ÔÌ´M ÊAjI ÓÀÍj· j (vr. 14b)
On¿j· ÉÀÇ jm ÔÌ´M É¸ÃEk
ÂAjY ÉUËk Âie ÅN¯j BÃ
On¿ie Æej· ¾hI kA jNÈI

Müttaķí ol kerāmet ister iseñ

Oldı50 taķvā keremlere server
Bir ģarām aķçadan ķılan perhíz
Yüz51 ģelālin virenden ol bihter52
[Eğer şeref ve itibar istersen, takva sahibi ol! Çünkü takva (Allah korkusuyla dinin yasak ettiği şeylerden kaçınmak), bütün iyilik ve ululukların
başı olmuştur. Bir haram paradan kaçınan, yüz helâl parasını verenden daha
iyidir.]
27-

ªiÌ»A Å¿ ÅnYA ½´¨¿ Ü
PB¯E j¸r» ©¯e kA É· ÔA (vr. 15a)
OnÎÃ ÓÇBm AjM Ë ÔlUB§
Ìq ÆElÍj ªiË ÊBÄ ie
OnÎÃ ÓÇBÄ jN¸ÎÃ ªiË l·

Ey ki şeyšān çerisi def‘inden
‘Āciz olduñ senüñ sipāhuñ yoķ
Var vera‘53 ķal‘asını54 eyle penāh
Kim55 vera‘dan eyü56 penāhuñ yoķ

[Ey şeytan askerini def etmek hususunda âciz kalan ve askeri olmayan
insan! Git, takva kalesini sığınak edin! Çünkü takvadan daha iyi bir sığınağın yoktur senin.]
28-

½´¨»A Ò¼³ Å¿ ÓÄyA ~j¿ Ü

XÝ§ μÍj kA Kq Ë kËi É·ÔA (vr. 15b)
ÔeÌa ÆBU Ë ÁnU ÓÃËl¯ ie
OnÎÃ É· ÔAl¯ eja ie ÊiB
Ôeja Á· Ì ÔiBÀÎI ÎÇ
50

Ey ‘ilāc eyleyen gice gündüz
Ki tenüñ cānuñ arta semriye ĥoş
N’ola bir pāre ‘aķl semridesin
Ki arıķ olsa ‘aķl olur57 serĥoş

Oldı İ, L: K’oldı S.
Yüz İ: Bir L, Biñ M, S.
52
ol İ, M, S: o L.
53
Var vera‘ İ, S: vera‘ı M.
54
ķal‘asını İ, M: ķal‘asına L, ķal‘asında S.
55
Kim İ, M, S: Ki L.
56
eyü İ, L, M: ulu S.
57
Ki arıķ olsa ‘aķl olur İ: Ki arıķlasa ‘aķl olur L, Ki arıķlaya ‘aķl ola M, Kim arıķlasa
‘aķl olur S.
51
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[Ey bedeninin iyice semirmesi ve canlılığının artması için gece gündüz
çare araştıran, tedbir alan! Ne olur biraz da aklını kuvvetlendirsen!.. Çünkü
akıl zayıf olduğunda, sarhoş gibi olur.]
29- Ò¿Ýn»A Å¿ ½ÀUA pBJ» Ü

OmA ÊjÈI BI ½´§k j Ai ej¿
OnÎÃ O¿Ým kA ÉI PÌn· ÎÇ
eBq fqBJÃ jA O¿ÝnI
OnÎÃ O¿Ý¿ lVI ËA PÌn·

(vr. 16a)

Her kimüñ ‘aķlı kāmil oldısa58
Dāimā ĥil‘atin selāmet ider
Ķurtulur bu ġurūr çāhından59
Baĥt taģtında ĥoş iķāmet ider

[Aklı olgun olan kimse, her zaman değerli elbisesini esenlik yapar. Bu
gurur kuyusundan kurtulur; baht tahtında güzelce oturur.]
30- ÒIÌN»A Å¿ \VÃA ©Î°q Ü

ÓNme j· ÊBÄ fYÓI É· ÔA (vr. 16b)
©ÎÄq ¾B¨¯ ÆE kA ÓmjNÃ Ó¿
ÓIBÍ μY ÔByi BM Å· ÉIÌM
©Î°q ÎÇ OnÎÃ ÉIÌM kA ÉI É·

İy günāh içre ġarķ olan ādem
Ma‘ŝıyetden ķayırmaduñ bir dem
Tevbe kıl kim rıżā-yı Ģaķ bulasın
Tevbeden yeg şefí‘ yoķdur hem

[Ey günah içine batan insan! Günahtan sakınmadın, kaygılanmadın bir
an… Tevbe et ki Allahın rızasını elde edesin. Çünkü (günahların bağışlanması için) tevbeden daha iyi bir şefaatçi yoktur.]
31- ÉÄnZÍB¿ Õj¿A ½· ÒÀÎ³

OnÀ¼§ if´ÃA ie ÌM ONÀÎ³
ÓÖAiBÎI ÆAfI Ai eÌa ÌM É·
fÍAl°ÎI ONÀÎ³ ie μ¼a
ÓÖAl°ÎI eÌa Á¼§ ieÌI ÆÌ

(vr. 17a)

Ķıymetüñ ol ķadar ‘ilimdür kim
‘Aybuñ örte šuta sini eslem
Ķıymetüñ arta ĥalķ içinde senüñ
Çünkim ‘ilm içre olasın a‘lem

[Senin değerin, bildiğin şey kadardır. (İlim sahibi olursan, o senin) kusurunu örter; seni daha esen tutar. İlim sahasında pek bilgili olursan, insanlar arasında değerin artar.]
58
59

oldısa İ: oldıysa L, M, S.
çāhından İ, M: cāhından L, S.
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32- ÉIi ²j§ f´¯ Én°Ã ²j§ Å¿

½U Ë l§ ÔAfa eÌUË jI (vr. 17b)
©B³ OVY ÌM o°Ã OnÇ
ÓÃAe Ai o°Ã ÌM ÓÃAfI ÆÌ
©ÃBu telÍA Ë ªÌÄv¿ OmÌ·

Ģaķķ vücūdına şāhid isterseñ
Kendü nefsüñden60 iste aña delíl
Çünki bildüñ seni vü61 bildüñ anı
Pes Ģaķı bilmege bu oldı sebíl

[Cenab-ı Hakk’ın varlığına delil istersen, sen kendi nefsinden ona delil
ara! Eğer sen kendini bilirsen, Onu bilirsin... Şu hâlde Hakkı bilmenin yolu
bu oldu.]
33- ÉÃBn» OZM ÕÌJb¿ ÕjÀ»A

ÆBIk jÍlI eÌI ÆBÈÄ ej¿ (vr. 18a)
t fÄÃA fI Åbm fÍÌI ÆÌ
t fÄÍÌ KÎJ» fÍÌ LÌa
t fÄÃAÌa ÉÎ°m fÍÌ Oqk

Dili altında gizlüdür insān

Söyleyicek bilür anı ķamu ĥalķ
Ĥūb söylese adı ‘āķıl ola62
Zişt söylese63 diyeler aģmaķ
[Kişi, dilinin altında gizlidir. Söz söylediğinde bütün insanlar onu tanır.
Güzel söylerse, adı “akıllı” olur; çirkin konuşursa, ona “ahmak” (akılsız)
derler.]
34- ÉÃAÌaA jR· ÉÃBn» Lh§ Å¿

μ¼a É¼ÀU OnqÌa OÃBIk j (vr. 18b)
fÃAÌM ÆAieAjI PeÌ¿ ie
ÉÃBa ie OmfI OÃBIk iË
fÃAÌM ÆAj·B ÌM ÆBU Áva

Ger dilüñ šatlu ola cümle-i ĥalķ64
Saña ķardaş olup olalar yār
Ger dilüñ acı ola evde senüñ
Ehl-i beytüñ ola saña aġyār

[Eğer dilin tatlı olursa, bütün insanlar sana kardeş olup dost olurlar.
Eğer dilin acı (kırıcı) olursa, ev halkın sana düşman olur.]

60

nefsüñden İ, M, S: nefsüñde K.
seni vü İ: bu nefsi L, M, S.
62
söylese adı ‘āķıl ola İ: söylerse adı ‘āķıldur L, M, S.
63
söylese İ, L: söylerse M, S.
64
cümle-i ĥalķ İ, M, S: cümle ĥalķa L.
61
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35- jZ»A fJ¨NnÍ jJ»BI

fÄqBI ÌM sÎ É· fÍBÎI j· (vr. 19a)
ÊfÄ¸¯A jm ÆBÈU ÆAiËjm
Æej· Ó¿ej¿ É· Å· Ó¿ej¿
ÊfÄI fÄ· Ai eAkE ej¿

Ger dilerseñ ki ķarşuña duralar
Bāy u yoĥsulı idesin şādí
İmdi iģsān eyle kim iģsān
Ķul ider saña cümle āzādı

[Eğer (dünya reislerinin) karşında (baş eğerek) durmasını, zengin ve
yoksulu sevindirmek istersen, iyilik et! Çünkü iyilik, hür kimseyi sana kulköle eder (bağlar).]
36- TiAË ËA TeBZI ½ÎbJ»A ¾B¿ jrI

OnÎÃ ÆeiÌa OnÇ ¾B¿ Aj· jÇ (vr. 19b)
eiAe Ó· ÊjÈI ¾B¿ ÆEkA ËA
fÇe PBQeBY XAiBNI BÍ
eiAhI ÊiAÌa TAjÎÀI BÍ

Her ki cem‘ itse yimese māli
Andan olmaya híç berĥor-dār
Ya ģavādiś anı ķıla65 yaġmā
Yaĥu vāriśler ala her ne ki var

[Malı toplayıp da yemeyen kimse, ondan hiç pay alamaz. Ya kedere sebep olan hadiseler (musibetler) onu yağmalar veya her nesi varsa, vârisleri
alır…]
37- ¾B³ B¿ Ó»A j¤ÃAË ¾B³ Å¿ Ó»A j¤ÄM Ü

ËA OmBna Ë ½ÖB³ ²jq (vr. 20a)
jQA ÎÇ fÄ· Ó· Åbm ie
OnÎ ÓÄ¨¿ É· jÃ Ai Åbm ÌM
j¸Ä¿ Åbm ÊfÃiAh ie

Ķā’ilüñ eylügi ve yatlulıġı
Źerre deñlü sözine itmez kār
Sen sözi gözle kim nedür ģāli
Söyleyene híç itmegil inkār

[Söyleyenin iyiliği veya kötülüğü zerre kadar sözüne tesir etmez. Sen
söze bak ki hâli (manası) nedir? (Eğer sözün manası iyiyse) söyleyene bakıp
onu inkâr etme!]

65

anı ķıla İ: ķıla anı L, M, S.
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38- ÒÄZÀ»A ÂBÀM ÝJ»A fÄ§ ªlV»A

ªlU É· Å¸¿ ªlU OÎ¼I ie (vr. 20b)
iÌVÃi fÄ· O»e Ó¿BÀNI
OnÎÃ ÆAk jN¿BÀM ÓVÃi ÎÇ
iËe ÓÃB¿ ÔAfa LAÌQ l·

Ceza‘ itme belā irişse66 saña
Ki ceza‘ göñlüñi ķılur rencūr
Andan ulu muŝíbet olmaya kim
Ģaķ śevābından eyleye seni dūr

[Sana bir belâ dokunsa, acıyla ağlayıp sızlanma! Çünkü ağlayıp sızlanmak, kalbini incitir, hasta eder. Ayrıca Cenab-ı Hakk’ın vereceği sevaptan
da seni uzaklaştırır ki, bundan daha büyük musibet olmaz.]
39- Ó¬J»A ©¿ j°£ Ü

OnU ÔlÎ Ó¬I ÊAi kA É· jÇ (vr. 21a)
O¯BM jI ÆBÄ§ ËA ÊAi kA j°£
O¯jÃ O¨°Ä¿ O¯BÍ j°£ iË
O¯BÎÃ É·j°£ ÆA OnÃBÄ o

Kim ki fısķ ile istese mašlūb
İstedügine bulmaya žaferi
Ger žafer bulsa nef‘ bulmaya67 híç
Terk idüp saķlamaķ gerek ģaźeri

[İstediğini günahkârlıkla isteyen kimse, ona erişemez. Erişse de ondan
hiç fayda görmez. Bundan dolayı günahı bırakıp ondan sakınmayı muhafaza etmek gerekir.]
40- jJ¸»A ©¿ ÕBÄQ Ü

μ¼a ÉÀÇ fq ÉrÎÎ jJ· Aj· jÇ (vr. 21b)
fÄÍÌ· ËA ÔB°U ½¯BZ¿ ie
O¯i ©yAÌM WÈÄ¿ jI É¸ÃAË
fÄÍÌ ËA ÔBÄQ Á»B§ ÉÀÇ

Her kime kibr píşe68 olsa bu ĥalķ
Meclis içinde añuban sögeler
Ol ki síret idindi meskeneti
Cümle ĥalķ anı medģ idüp69 ögeler

[Kimin iş ve âdeti gurur, kibir olsa, insanlar oturulup konuşulan yerlerde onu anarak kendisine söverler. Halk, alçak gönüllü oluşu huy edinen
kişiyi ise över.]
66

irişse İ, S: irse M.
bulmaya İ: šutmaya L, dutmaya M, šatmaya S.
68
píşe İ, L, M: Ŝan‘at S.
69
medģ idüp İ, L: anup S, añuban M.
67
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41- \r»A ©¿ jI Ü

ÆAje fq ÉrÎ ½bI Ai É· jÇ (vr. 22a)
fÃiAe sN§B É· Å¸À¿ OnÎÃ
Ai ËA O§B OnÍi Al μY
fÃiAlI ÉÃÌÉ μY eÌJÃ

Kim ki buĥl üzerine ģūy itse
Ĥalķ aña šā‘at itmek ola muģāl
Ģaķ ödemeklik oldı çün šā‘at
Ģaķkı olmasa70 ödemek ne mecāl

[Kim cimriliği huy ederse, insanların ona itaat etmesi imkânsızdır. Madem ki itaat, bir hakkı ödemek demektir, öyleyse bir kimsenin hakkı olmasa,
ona ödemek de mümkün değildir.]
42- ÁÈÄ»A ©¿ ÒZu Ü

Ai Âej¿ ÎÇ ©ÀU eÌrÃ (vr. 22b)
iBÎnI ÆeiÌa Ë ÓNmifÄM
ÆeiÌa Á· kBm sÍÌa KÇh¿
iB¸I OnÇ lÍl§ ÆBU Pj

İki nesne kişide cem‘ olmaz
Birisi çoķ yimek biri ŝıģģat
Az yimegi71 özüñe ‘ādet ķıl
Cānuñ isterse ‘izzet ü devlet72

[İki şey bir kişide bir araya gelmez: Birisi çok yemek, diğeri sağlık…
Eğer canın ululuk ve nimet sahibi olmak isterse, az yemeyi kendine âdet et.]
43- LeÜA ÕÌm ©¿ ²jq Ü

jNÈ¿ frÃ Ó¿ej¿ LeA ÓI (vr. 23a)
OnJnÃ O»ÝU AiËA Éj
ÔÌq ºilI BM tBI LeA BI
OnIeA ÉVÎNÃ ÓƒilI É·

Bí-edeb kişi olmaya server
Gerçi olursa anuñ nesebi
Edebi ŝaķla kim73 ‘azíz olasın
Devlete irdi74 ŝaķlayan edebi

[Edepsiz kimse soylu soplu olsa da ulu ve şerefli olmaz. Edebi, terbiyeyi gözet
ki değerli ve itibarlı olasın. Edebe riayet edenler, nimete, baht ve saadete erişir.]

70

Ģaķķı olmasa İ, L: Ģaķ olamasa S, Ģaķ olmasa M.
yimegi İ, L, S: yimege K.
72
‘ izzet ü devlet İ, L, S: devlet-i ‘izzet M.
73
kim İ, L, S: ki M.
74
irdi İ, S: irer M.
71
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44- fnZ»A ©¿ ÒYAi Ü

ÔlI eBq Ë tBI iËe fnYkA (vr. 23b)
eBq fqBJÃ o·ÎÇ fnY BI
ej· ÏÇAÌa `B¸Ã AjIj j
eAe fÍBI ¶Ý Ai fnY jI

Var ģasedden ıraġ ol eyle feraģ75

Ģased ile kimesne olmaz76 şād
Ger nikāģ itmek isteseñ77 feraģa
Ģasede vir šalāķ ey üstād
[Ey dost, git, kıskançlıktan uzak dur, içi açık ol! Çünkü hasetle kimsenin gönlü ferah olmaz. Ey üstad, eğer ferahla evlenmek istersen, kıskançlığı
boşa!.]
45- ÕAj¿ ©¿ ÒJZ¿ Ü

XBV» OmËA ½¨¯ É¸ÃE OmA É¼IA (vr. 24a)
eÌI XÝ§ BV· Ai ÓÈ¼IA
Å¸¿ ÉrÎ XBV» ÓÃAÌM BM
eÌI XBV» ÓNmËe O¯B·

Kim lecūc oldı ise ebleh olur
Ebleh olana ķanda ola78 ‘ilāc
İtmegil híç lecācı sen ŝan‘at79
K’āfet oldı muģabbete bu lecāc
[İnatçı olan kimse ahmaktır. Ahmak olana nerede ilâç bulunabilir ki?!.
Sen inatçılığı ve çekişmeyi iş edinme. Çünkü inatçılık ve (devamlı) itiraz,
dostluğu ve sevgiyi yok edicidir.]
46- ÂB´NÃA ©¿ eeÛm Ü

Âej¿ kA ÂB´NÃA O»Ìu (vr. 24b)
½BI fÄ· ÔjNÈ¿ O»Ëe
Ìq Ìn¸Í ÂB´NÃA Êi kA
½B§ ÔjNÈ¿ k ÓÃBÀÃ BM
75

Kimseye şaĥŝ intiķām itmek80
Ululuķ devletin ķılur zā’il81
Ķādir olsañ82 sen intiķām itme
Tā siyādetde83 olasın kāmil

ol eyle feraģ M, S: ol i yār İ.
kimesne olmaz İ, S: kimse olmadı M. İlk beyit L’de şu şekilde: “Ģased ile kimesne
olmadı şād/ Ģasedden ıraġ ol tā olasın şād”
77
isteseñ feraģa M: isteseñ feraģı S, isterseñ feraģa İ.
78
ola İ, L, S: olur M.
79
İtmegil híç lecācı sen ŝan‘at İ: İtmegil híç lecāceti ŝan‘at L, İtmeñ híç lecācet[i] ŝan‘at
M,
İtmegil sen lecāceti ŝan‘at S.
80
Kimseye şaĥŝ İ: Kimseden şaĥŝ S, Kimseden şaĥŝa K.
81
zā’il İ: bāšıl S.
82
olsañ İ, L, S: iseñ M.
83
siyādetde İ: riyāsetde L, siyāsetde M, sa‘ādetde S.
76
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[İnsanın bir kimseden intikam alması, büyüklük devletini (nimet ve saadetini) yok eder. Güç yetirip muktedir olduğunda (âcizlerden) intikam
alma ki, efendilik konusunda olgun olasın.]
47- xjZ»A ©¿ ÆB¿jZ»A

kËi Ë Kq ÊfÃB¿ xjY ie É· ÔA (vr. 25a)
sÍi ¾e BI Ë fÄÀNn¿ ÅM BI
ºAjÍk Ìq iËe xjY Êi kA
sÎI ÆB¿jY sÎI xjY BV· jÇ

İy ki ķılduñ bu ģırŝ zehrini nūş
Tenüñ [ü] cānuñ eyledüñ mesmūm
Ģırŝı terk eyle ĥūy idinme anı
Her kim oldı84 ģaríŝ olur maģrūm

[Ey hırs zehrini içen kimse! Bedenini ve ruhunu zehirlemiş oldun! Aç
gözlülüğü bırak; onu huy edinme! Çünkü hırslı olan, mahrum olur.]
48- ÉI ²B°bNmAËA ÉÎ¼§ f´Y Å¿ ½bÍ Á» ÉYAl¿ jR· Å¿

sÍÌa ÉrÎ `Al¿ ekBm É· jÇ (vr. 25b)
eej ÆBJmB OmAjÎ¿A j
fqBI ¹Jm BÇÊfÍe ÉÀÇ ie
eej ÆAj BÇÉÄÎm ÉÀÇ jI

Her k’özine mizāh85 ĥūy itse
Beg ise ŝoñra pās-bān olısar86
Dükeli gözlere görine ĥafíf87
Cümle göñüllere girān olısar88

[Kim şaka yapmayı, gayr-ı ciddi sözler söylemeyi kendisine huy etse,
bey olsa bile bekçi gibi olacaktır. Bu düşkünlüğü yüzünden bütün gözlere
hafif görünecek; bütün gönüllere ağır ve çekilmez gelecektir.]
49- ¶j»A fJ§ Å¿ ¾gA ÑÌÈr»A fJ§

PÌÈq ÊfÄI OnÇ ËA É· jÇ (vr. 26a)
ÁÎ×» ©J Ë oÎna o°Ã OnÇ
ÔiAÌa ie OnMÌÈq ÊfÄI
ÁÎnI ÊfÍja ÊfÄI kA jNI
84

Şehvetine kim olursa89 bende
Nefsi ĥor oldı buldı šab‘ı90 ĥalel
Aķçaya ŝatılan ķul oldı ‘azíz
Oldı şehvet ķulı hem andan eźel

kim oldı İ: ki ola M.
Her k’özine mizāģ İ: Kim mizāģ üzerine M, Kim mizāģı özine L, S.
86
olısar İ, M: olur S.
87
ĥafíf İ, M: ģaķír S.
88
olısar İ, M: olur S.
89
olursa İ: oldıysa M, S.
90
Nefsi ĥor oldı buldı šab‘ı İ: Nefs ĥor oldı šab‘ buldı L, S, Nefs ĥor olur šab‘ buldı M.
85
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[Şehvetine kul köle olan kimsenin nefsi hor olur; yaratılışı bozulur. Parayla satılan köle daha değerlidir. Şehvetine köle olan kimse ondan daha
aşağıdır.]
50- É» KÃg Ü Å¿ Ó¼§ ¦BN¬¿ fmBZ»A

eÌ»E Ára eÌnY ej¿ OnÇ (vr. 26b)
ÊBÄÎÇ ej¸Ã Ì· Ón· jI
fÃAÌNÃ fÍe μ¼a OÀ¨Ã
É»A ªBÄñuA k fqBI ÉVÃi

Ĥışm içinde olur91 hemíşe ģasūd
Bir kişi üzre k’eylemedi günāh92
Görmesem dir bu ni‘meti ĥalķda93
İncinür Ģaķ işinden ol gümrāh

[Çok kıskanç olan kimse, günah işlemeyen kişiye karşı her zaman kızgınlık içinde olur. “İnsanlardaki bu nimeti görmesem!..” der. O yolunu kaybetmiş, Allah’ın işinden (takdir ve taksiminden dolayı) incinir.]
51- KÃhÀ¼» B¨Î°q j°¤»BI Ó°·

ieB³ Ôfq ÆÌ iB¸ÈÄ jI (vr. 27a)
OnÎÃ o· ÉÄ ÓI É¸ÃAk Å· Ì°§
eÌJÃ o· ©Î°q Ai Ëj¿ iË
OnÎÃ oI ËA ©Î°q ÌM j°£

Bir ŝuç94 işleyene elüñ irse
İntiķām eyleseñ hem ola şení‘
Ger anuñ bir şefí‘i olmaz ise
Ķudretüñ yetdügi degül mi şefí‘

[Bir suç işleyene üstün gelsen ve ondan intikam alsan, bu ayıptır. Eğer
onun suçunun bağışlanması için bir aracısı yoksa, senin ona gücünün yetmesi, şefaatçi (olarak yeterli) değil mi?!.]
52- ÊjzÍ BÀÎ¯ ªBm Li

OnÍiB· K»B É· o· BnI ÔA (vr. 27b)
ÆÜha tfqBI iB· ÆEie É·
ÅÎÀ« ÆE kA eÌq ËA \uBÃ
ÆAfÄa eÌq ÆE kA ËA fmBY
91

Ey niçe kişi ki var95 šālibdür
Bir işe kim var anda aña96 ziyān
Aña nāŝıģ olan olur ġamgín
Şād olup ģāsidi97 olur ĥandān

içinde olur İ, L, M: içindedür S.
Bir kişi üzre k’eylemedi günāh İ, L, S: Her şey’ üzre işinden ol hemrāh M.
93
Görmesem dir bu İ: Görse tanımaz (?) bu S, Görse yimez bir M.
94
Bir Ŝuç İ, L, S: Ŝuçı M.
95
kişi ki var İ: kişi var L, var kişi M, kişi var ki S.
96
kim var anda aña İ, L: var aña andan S, var anda aña M.
97
Şād olup ģāsidi İ, M: Aña ģāsid olan L, Şād olur ģāsidi S.
92
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[Birçok kişi kendisi için zararlı olan işi ister. Onun iyiliğini dileyen kimse (bu durumdan dolayı) üzülür; kıskananı ise sevinip güler.]
53- Ó·ÌÄ»A ©ÖBzI BÈÃB¯ ÓÄÀ»A Ó¼§ ½¸NM Ü

ÉjÇ ÉÃ É· Å¸¿ ËkiE jI ÉÎ¸M (vr. 28a)
μY frbJI PfqBI ËkiE
ÉÎ¸M fÄ· ËkiE jI É· jÇ
μÀYA eÌI ÆÝ³B§ jI ÉI

Ķurı umıya tekye ķılma98 yüri
Her umuyı Ģaķ eylemeye naŝíb
Her ki umıya tekye ķılurısa
Aģmaķ ad urdı aña cümle lebíb99

[Yürü, kuru ümide dayanma! Allah, her umulan şeyi nasip etmez. Bütün akıllı kişiler, (çalışmadan sadece) ümide dayanan kimseye “ahmak”
adını verir.]
54- fJ§ ÕBUj»AËjY pDÎ»A

fÎ¿A ÆB¿ej¿ k ÔfÍ jIj (vr. 28b)
ÔeBq ¾fI Ë ÔeAkE ÅNI
ÓNnI ie fÎ¿A ÆBrÍfIiË
ÔeAkE l§ Ome kA ÔeAe

Ger bu ĥalķdan ümíź kesdüñse100
Tenüñ āzād ola ve göñlüñ şād
Yoĥsa bu ĥalķa šutduñ ise ümíź
Gitdi cāhuñ101 hem olmaduñ āzād

[Eğer bu insanlardan ümit kesersen, bedenin (beklenti sıkıntısından)
kurtulmuş ve gönlün ferah olur. Yoksa bu halktan bir şey umuyorsan, mevkıin, itibarın gider ve hür olamazsın.]
55- ÒÃBÈ· ½³B¨»A Å£

ej· ½³B§ ej¿ É· PiBqA jÇ (vr. 29a)
ÔÌV¿ fÍl¿ ËA PAiBqA jI
ÔiB· jÈI eÌI ½³B§ Å£
ÔÌjNaA Á¸Y Ì OIBuA ie
98

Her işāret ki ‘āķıl işler anı
Geçme andan ki ĥūb işāret ider102
Cümle işlerde ‘āķılüñ žannı
Ģükm-i kevkeb bigi103 iŝābet ider104

ķılma İ, L, M: urma S.
urdı aña cümle lebíb İ: ura aña cümle edíb L, M, S.
100
kesdüñse İ, L: kesdiñ ise S.
101
cāhuñ İ, L, M: ‘izzüñ S.
102
işāret ider M, S: işāretdür İ, L.
103
bigi İ: gibi L, M, S.
104
iŝābet ider S: iŝābetdür İ.
99
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[Akıllı kişinin ettiği her işareti umursamazlık etme! Çünkü o (olacak işler konusunda sana) güzel işaretler verir. Bütün işlerde akıllı kimsenin zannı, yıldızın (müneccimin) hükmü gibi isabet eder.]
56- jJN§A j¤Ã Å¿

j¤Ã ej· Ì BÇiB· ie ej¿ (vr. 29b)
OqAe jI ÆE kA iBJN§A ÊjÈI
O¯j eÌI fÄ¿eÌm ÆE ÉjÇ
OqAh eÌI fÄ¿eÌmBÃ ÉjÇ

Şaĥŝ işlere çünki ķıla105 nažar
O106 nažardan naŝíb olur ‘ibret
Nef‘i olan işi ķabūl eyler
Terk ider anı k’anda var fetret107

[İnsan işlere düşünerek baktığında, o bakıştan ibret nasip olur (ders
alır). Faydası olan işi kabul eder, zayıflık (faydasız) olanı ise bırakır.]
57- ½«Bq ½¬q ÑËAf¨»A

μ¼a PËAf§ fÄ· ÉrÎ É· jÇ (vr. 30a)
eej AfU BÇjÎa ÉÀÇ kA
fqBI BÄ§ ÉNna s»e É·
eej ÝI ÉNnI sÄM É·

Ĥalķ düşmenligini ĥūy idinen108
Cümle ĥayr işden olur ol109 mehcūr
Geh ‘anāyile göñli ĥaste olur
Geh belāda teni ķalur rencūr

[İnsanlara düşmanlığı huy edinen kimse, bütün hayırlı işlerden uzaklaşır, ayrı kalır. Bazan zahmet ve meşakkatle kalbi hasta, bazan da bela yüzünden bedeni rahatsız olur.]
58- ÓÀ§ Êj·A AgA K¼´»A

jJ¿ Á¼§ ÔÌnI ¾e ÁNnI (vr. 30b)
ekËj¯A ¾e sME ÁNm ÆB·
eÌI lÎM ÉjA jBa ÎÇ
ekÌ¿BÎÃ Á¼§ ÎÇ ÁNnI
105

Güc ile ‘ilme göñlüñi šutma
Kim güc ile göñül olur a‘mā
Kişinüñ gerçi ĥūb ise źihni110
Güc ile nesne añlamaz ķaš‘ā

çünki ķıla İ, L: ķıla çünki M.
O İ: Ol L, M, S.
107
k’anda var fetret İ: k’anda var nefret S, k’andadur nefret M.
108
idinen İ, L: dutan S.
109
Cümle ĥayr işden olur ol İ: Bile ĥayrātdan olur S, Cümle ĥayrātdan olur M.
110
ĥūb ise źihni İ: źihni ĥūb ola S.
106
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[Kalbini zorla ilme yöneltme. Çünkü zorlamayla gönül kör olur. Her ne
kadar insanın zihni iyi olsa da zorla asla bir şey anlayamaz.]
59- ½´¨»A ÑiÌu LeÜA

¾AÌYA ÉÀÇ ie tBI LeA BI (vr. 31a)
OmA KJm Ai ¹ÎÃ ÂBÃ LeA É·
eiAe LeA ËA É· OnÃE ½³B§
OnIeA ÓI É· Ón· ½³B§ OnÎÃ

Edebi saķlaġıl ķamu işde
Ki edeb eyü ada oldı111 sebeb
‘Āķıl oldur k’112edebde kāmil ola
‘Āķıl olmaz ger olmaz ise edeb

[Bütün işlerde edebi, terbiyeyi koru! Çünkü edep, iyi bir ad elde etmeye vesile olur. Akıllı kişi, edep ve terbiyede eksiksiz, olgun olandır. Eğer
edebi olmazsa, insan akıllı sayılmaz.]
60- wÍjZ» ÕBÎY Ü

ÔlÎjI wÍjY fqBI É· jÇ (vr. 31b)
Âjq ÆE ÅNnUk Ai ËA fÍBÃ
O¼Va ËA eBÈÃ kA eËjI
ÂikE ËA Oqjm kA eÌq

Her ki bir nesneye ģaríŝ olsa113
Šalebinden anuñ ol itmez ‘ār
Gider andan ģayāyile114 dehşet
Hem daĥı gider iģtirām115 u veķār

[Her kim bir şeye karşı aşırı istekli olsa, onu isteme konusunda utanmaz. Onda hayâ ve korku duygusu kaybolur. Ayrıca saygı ve ağırbaşlılık da
gider.]
61- ÉÎ»B§A OJ¼u É¼¯BmA OÃÜ Å¿

s§BJMA ±Î¨y fqBI É· jÇ (vr. 32a)
iÌÈ´¿ eÌI BÍÌ³A ±· ie
ljÇ ÆB¨IBN¿ ÓI eÌrÃ
iÌvÄ¿ ÆB§kBÄ¿ jI o· ÎÇ
111

oldı İ, L, S: olur M.
k’edebde İ: edebde L, M, S.
113
olsa İ, L, M: ola S.
114
ģayāyile İ, L, S: ģayā ile M.
115
iģtirām İ, M, S: iģtirāz L.
116
yoġısa İ, M, S: olmasa L.
117
ķıla anı İ, L: ķılur anı S, anı ķıla M.
118
ĥaŝmı İ: ĥaŝm L, M, S.
112

Her kimüñ ki tevābi‘i yoġısa116
Güçlüler ķıla anı117 zír ü zeber
Yardımı olmayan kişi hergiz
Bulımaz kendü ĥaŝmı118 üzre žafer
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[Kimin emri altında bulunanlar yoksa, kuvvetliler onu alt üst eder.
Yardımcısı olmayan kimse, düşmanına karşı başarılı olamaz, galip gelemez.]
62- ÉÃBn» ÚhI Ë ÊÚBÎY ½³ ÉÃBV§ Ó¯ ÓMËA Å¿

OmeÌI Ó·eÌ· O³Ë Ai É· jÇ (vr. 32b)
ÅN°a ÆB¿ej¿ jÍk ie ÉrÎ
ljÇ Ë fqBI ÉN¯i ËA Âjq
ÅN° Ì¸Ã ËA ¥°» kA fÍBÃ

Her ki oġlanlıġında itdi ise
Ĥalķuñ altında yatmaġı ŝan‘at
Ķalmaya anda źerre deñlü ģayā
Hem119 sözi fuģş ola vü bí-leźźet

[Kim çocukluğunda halkın altında yatmayı iş edindiyse, onda zerre
kadar utanma duygusu kalmaz. Onun sözü de ahlâka, adaba aykırı ve tatsız
olur.]
63- ÊjÎ¬I ¥§Ë Å¿ fÎ¨n»A

s»e É· eÌI Ón· ÆE ObJ¸ÎÃ
ejÍhI OmËie Ó¸ÎÃ ÉÃE
eÌq ÊeAe fÄÌAjÃjÍe
ejÎjI ÊjÈI fÄ ÆE kA ËA

(vr. 33a)

Baĥtulu ol kişi ki göñli ider120
Ķanda yaĥşılıķ olsa anı ķabūl
Özge kişilere çü pend ideler121
Ġayr pendiyle122 behremend olur ol

[Bahtiyar kişi, nerede bir iyilik olursa, onu kabul eder. Başka kişilere
öğüt verdiklerinde, başkasının öğüdünden pay alır (kendisine ders çıkarır).]
64- Å¿ÛÀ»A Ò»By ÒÀ¸Z»A

teÌq Á oÎ°Ã ÔlÎ É·jÇ (vr. 33b)
OÀÇ sÄNnVI tiAe ÉNnI
On·B Å¿Û¿ É· o¸ÃE ÆBU
OÀ¸Y fÄ· K¼ ÆBm ÆEjI ÁÇ
119

Kim ki yitürse bir nesen’ elden
İster ol anı baġlayup himmet
İmdi mü’min dürür o kim ĥāliŝ123
Ancılayın hem ister ol ģikmet124

hem İ, L, S: her M.
kişi ki göñli İ: göñüldürür ki M.
121
çü pend ideler İ: ki pend ideler S, çü pend olur M.
122
Pendiyle İ, M, S: naŝíģatla L.
123
İmdi mü’mindürür o kim ĥāliŝ İ: Cānı ol kimsenüñ ki mü’mindür S, İmdi ol
mü’mini ki ĥāliŝdür M.
124
Ancılayın hem ister ol ģikmet İ, M: Hem anuñ gib’ ider šaleb ģikmet S.
120
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[Kim (değerli) bir şey kaybetse, gayret ederek onu arar. İşte onun gibi
hikmet arayan kişi de halis mümindir.]
65- LÌÎ¨»A ÔËBnÀ» ©¿BU jr»A

ÔfI ej ej¿ ÓÃAÌM BM (vr. 34a)
jÇB OÄÎ OnÇ AjM j
ÆBÈÄ eÌq ÌM ½z¯ ÔfI l·
jÇB£ eÌq ÌM KÎ§ ÔfIkË

İşleme şerri yetdügince gücüñ
Çünki Ģaķ virdi saña ĥilķat-i pāk125
İşleseñ şerri örtile hünerüñ
Aça ‘aybuñı ide perdeñi çāk126

[Gücün yettiği kadar kötülük işleme! Çünkü Allah sana temiz bir yaratılış vermiştir. Eğer kötülük işlesen, hünerin, faziletin gizlenir; (o kabahat
senin) perdeni yırtar ve kusurunu gösterir.]
66- ¶B´q ²Ýb»A ÑjR· Ë ¶B°Ã ¶B¯Ì»A ÑjR·

fÎÄ¸¿ Ì¼« ÆBn· ¶B¯Ë ie (vr. 34b)
fÍE BÍi OÀÈM ÆEkA É·
fÍÌq iËe ÂAf¿ ²Ýa kË
fÍAl°ÎI ÓÄÀqe ÆEkA É·

Ĥalķa uymaķlıķ içre ķılma ġulüv
Ki riyā vü127 fesād ķoparur ol
Hem ĥilāf itme ĥalķa sen dā’im128
Ki ‘adāvet ‘inād arturur129 ol

[İnsanlara uymak, “pekiyi” demek konusunda aşırı gitme. Çünkü o, riya ve bozukluk meydana getirir. Ayrıca insanlara her zaman muhalefet de
etme ki o da düşmanlık ve inadı artırır.]

125

virdi Ģaķ saña ĥilķat-i pāk İ: Ģaķ virdi saña Ĥil‘at-i pāk M.
S’de şu kıt’a var: “Şerr ider cümle ‘aybları ižhār
Yetdügünce gücüñ ŝaķın andan
Gevherüñ pāk ise ne ģācet şer
Kişinüñ fażlını ider pinhān” [İnsanın işlediği kötülük, bütün kusurlarını gösterir.
Gücün yettiği kadar ondan sakın! Eğer senin mayan temizse, kötülük işlemeye ne
lüzum var?!. (Şerler) kişinin faziletini gizler.]
127
riyā vü İ, L, S: ziyāde M.
128
ĥalķa sen dā’im İ: ĥalķa dā’im sen L, S, dā’imā sen anı M.
129
‘adāvet ‘inād arturur İ: ‘adāvet ü ‘inād arturur L, S, ‘adāvet ‘inād ider M.
126
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67- KÖBa ½¿A Li

ÔlÎ ie fÎ¿A ÓNnI É· ÔA (vr. 35a)
OmfI ÌM ÔiËBÎÃ j iÌb¿ Á«
B¯Ë OrÃ ÆE É· ÔfÎ¿A oI
OnJÃË fÎ°¸rI É· É¯Ì¸q oI

Ey ki bir nesneye šutarsın130 ümíd
Elüñe girmez ise131 ġam yime çoķ
Niçe ümíd ola ki irmeye el132
Niçe çiçek açıla ura ŝovuķ

[Ey bir şeyi ümid eden kişi! O umduğun şey eline geçmezse, çok üzülme! Nice umulan şey vardır ki, elde edilmez. Nice açılan çiçeği soğuk vurur.]
68- ÆB¿jZ»A Ó»A ÔeÛM ÕBUi Li

ej· ÔlÎ fÎ¿A Ì·ÆE jÇ ÉÃ (vr. 35b)
ÆBmE tfqBI lÎ ÆE Kn·
sNJ³B§ OnÇ É· ÔfÎ¿A oI
ÆB¿jY O¯E Ë pDÍ OÄZ¿

Her neye ki ümíd šutsa kişi
Ŝanma kesbi anuñ olur āsān
Niçe ümmíd ola ki133 ŝoñı anuñ
Derd ü ye’s ola134 ģasret ü ģırmān

[İnsanın umduğu her şeyi elde etmesinin kolay olacağını sanma! Nice
ümit vardır ki, onun sonu dert, ümitsizlik, hasret ve mahrumiyettir.]
69- ÆAjnb»A Ó»A ÔeÛÍ `BIiA Li

ÊfÄÍÌU eÌm ej¿ BnI ÔA (vr. 36a)
eBÈÃ ²Ìb¿ Êi ie Âf³ É·
eÌm f¿E sNmfI ÆÌ OJ³B§
eBN¯A ÆBÍk ie eÌm ÆEkAËA
130

İy niçe kişi var ki ribģ135 ister
Ķorķılu yollara136 düşüp dürişür
‘Āķıbet çünki ribģ137 ele girse
Aŝŝısından aña ziyān irişür

šutarsın İ: dutarsın M, L.
ise İ: olsa M, L.
132
el M, L: ol İ.
133
ümmíd ola ki İ: ümmíd ola kim L, ümmídler ki S.
134
ola L, M, S: İ’de yok.
135
ribģ L, S: genc İ.
136
yollara İ: yerlere S.
137
ribģ L, M: genc İ.
131
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[Birçok kimse vardır ki kazanç arar; tehlikeli yollara düşüp çalışır. Sonunda o kârı elde etse, faydasından (ziyade) ona zarar dokunur.]
70- xjZ»A ©¿ ÂjZ¿ Å¿ LBÄNUA Ü

fr· PB¿jZ¿ ÔÌm xjY (vr. 36b)
OqAhIAi xjY É· o¸ÃA ¹Äa
ÓN¯A ÂAjY ie É· ÓÇAÌbÃ j
OqA efÍ BJI Ó¿ xjY kA ONme

Ģırŝ şaĥŝı muģarremāta çeker
Ĥunük ol kim bu ģırŝı itmedi
yār138
Dilemezseñ ģarāma düşmegi sen139
Elüñi ģırŝdan götür nā-çār

[Hırs, açgözlülük insanı haram kılınan şeylere çeker. Ne mutlu hırsı
dost edinmeyen kimseye!.. Harama düşmeyi istemezsen, çaresiz elini hırstan çek!]
71- LgB· ©À Li
ÎÇ fÍBI OnÎÃ ¾e ©À ie

(vr. 37a)

eÌI ®Ëie jNrÎI ©À É·
ekËj¯AjI ©À ÆB· ÓrME
eÌI ®Ëj¯ tjNn· Bak Ó·

Šama‘a göñli baġlamaġıl híç
Ki šama‘ içre kiźb ekśer olur
Şol odı ki šama‘ uyarmışdur
Kül olur gerçi evvel enver olur

[Aç gözlülüğe hiç gönül verme! Çünkü tamahın içinde yalan çok olur.
Aç gözlülüğün yaktığı ateşin başlangıcı çok parlak olsa da (sonu) kül olur.]
72- ÅÎZ»A Ó»A μÖBm Ó¬J»A

ej¿ Ó¬I ej On¿Ìq Ó¬I
fÄ¸I Ai PBÎY cÎI Ó¬I
ejJI B´I ±u kA Ai ej¿
fÄ¸¯ BÄ¯ ±· ie ËA ÆBÈ·BÃ
138

(vr. 37b)

Fısķ şūm oldı aña olma yaķın140
Fısķ ile çün ģayāt köki ķopar
Kişi ŝaff-ı beķāda durmış iken
Nāgeh anı fenā eliyle141 ķapar

ol kim bu ģırŝ[ı] itmedi İ: oldur ki ģırŝı itmedi L, aña ki ģırŝ itmeye M, aña ki ģırŝ
olmadı S.
139
Dilemezseñ ģarāma düşmegi sen İ, L: Ger dilerseñ ģarāma düşmeyesin S.
140
oldı aña olma yaķın İ: oldı yaķın olma aña L, olur yaķın olma aña M.
141
eliyle İ, L, S: yeliyle M.
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[Hak yolundan çıkmak, Allah’a isyan etmek, uğursuzdur; ona yaklaşma! Çünkü azgınlıkla hayat kökü kopar. İnsan, sonsuzluk sırasında durmuşken, fânilik onu ansızın eliyle kapar.]
73- Òv« Ò¼·A ½· ©¿Ë Ò³jq Ò§jU ½· Ó¯

eBn¯ Ë `Ýu Á·Ë sÎI fI Ë ¹ÎÃ (vr. 38a)
Á»B§ ÅÍie ÉNbÎ¿E OnÇ
WÃi ÓI o· fÍfÃ OYAi ÎÇ
Á« ÓI o· fÍfÃ ÔeBq ÎÇ

Eyü yatlu hem acı ve šatlu
Ķarışıpdur bu ‘ālem içre hem
Híç devā yoķ ki şaĥŝ ola bí-derd
Híç feraģ142 yoķ ki şaĥŝ ola bí-ġam

[Bu âlem içinde iyi ile kötü, acı ile tatlı birbirine karışmıştır. İnsanın
dertsiz olmasına çare yoktur. Yine onun keder ve tasasız bir sevinci de bulunmaz.]
74- ©VrÍ Á» K³AÌ¨»A Ó¯ Êj¸¯ jR· Å¿

ejÃ ÓnI OJ³B§ ie É· jÇ (38b)
ÊjÇk ¹ÄM Ë fqBI ¾e ÁÎI
ÉvY ÅM l§ k fÍBÎI ÉÃ
ÊjÈI ¾e ÂB· k ejÎI ÉÃ

Her ki işlerde fikri bol itse
Göñli ķılmaz bir işe híç cür’et
Ten ŝafāsından ol[a]maz maģžūž
Nefs ribāsından alamaz leźźet

[Kim işleri yapma konusunda çok düşünse, onun kalbi bir işe cesaret
edemez. Bundan dolayı beden zevk ve rahatından pay ve gönül isteğinden
lezzet alamaz.]
75- jÍeB´N»A O¼y jÍeB´À»A O¼Y AgA

½U Ë l§ ÔAfa ÔBz³ ÆÌ (vr. 39a)
¾kBÃ eÌq ÊfÄI jm jI
ÊAjÀ eÌq ËA jÎIfM ÉÀÇ
½BI eÌq ËA jÍf´M ÉÀÇ

142

feraģ İ: şifā L, M.

Ķaderi vü ķażāsı Allāhuñ
Ķulları üzre çün ola nāzil
Cümle tedbírler olur māfíş
Cümle taķdírler olur bāšıl
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[Allah’ın kader ve kazası kulları üstüne inse, bütün tedbirler yok olur
ve ölçüp biçmeler boşa gider.]
76- ihZ»A ½ñI if´»A ½Y AgA

Or¾kBÃ ÔAfa ÔBz³ ÆÌ (vr. 39b)
ÊBÄ kBm jJu Ë ÁÎ¼nM k ÌM
ihZI ËA ©¯e ej· ÆAÌNÃ
ÊBnI ËA ÊAi OnI ÆAÌNÃ

Çün ķażāsı Ģaķuñ ola nāzil
Ŝabr u teslím it sen aña siper
Híç men‘ idemez ģaźer anı143
Híç anuñ baġlamaz144 yolın leşker

[Cenab-ı Hakk’ın takdiri indiğinde, sen sabır ve teslimiyeti ona karşı
siper et! Hiçbir sakınma onu engelleyemez; hiçbir asker de onun yolunu
kapatamaz.]
77- ÆBn¼»A ©ñ´Í ÆBnYÜA

ÆBnYA ËA ÔBVI Ôej· É· jÇ (vr. 40a)
ÔfÍjbI ej¿ Ë ÔeAe ¾B¿
ÓNmÌÎ jÈÀI tjÎÀy ÁÇ
ÔfÍjJI ÌVÇ k sÃBIk ÁÇ

Çünki ĥalķa sen idesin iģsān
Māl virüp cümlesin ‘abíd idesin
Mihrüñ ile göñüllerin utasın
Hicvden dillerin ba‘íd idesin

[İnsanlara iyilik ettiğinde mal verip hepsini kendine kul-köle edersin
(bağlarsın). Böylece sevginle onların gönüllerini kazanır, dillerini yergiden
(seni kötülemekten) uzaklaştırırsın.]
78- KnÄ»AË ½uÜBI Ü LeÜAË ½z°»BI ²jr»A

μZI OnÎÃ É· LeA Ë ÔÌU ½z¯ (vr. 40b)
LeA Ë ½z°I lU ej¿ ²jq
Omeja LeA Ë ½z¯ ÓI ej¿
KnÃ Ë ½uA ilI eiAe Éj·

Hüner ile edeb šaleb ķıl kim
Şaĥŝa oldı şeref bu fażl [ü] edeb
Edeb ü fażlı olmayan kiçidür
Gerçi ulu olursa aŝl ü neseb

[Hünerle edep iste (tahsil et)! Çünkü fazilet ve edep, insan için şereftir.
Terbiye ve fazileti olmayan, her ne kadar soyu sopu büyük olsa da küçüktür…]
143
144

Híç men‘ idemez ģaźer anı İ: Men‘ idebilmez anı híç ģaźer L, M, S.
Híç anuñ baġlamaz İ: Baġlayamaz anuñ L, M, S.
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79- LeÜA ÅnY KnÄ»A Âj·A

kËi Ë Kq ÊfÃB¿ iËj¬¿ É· ÔA (vr. 41a)
KnÃ Ë l§ Ë ½uA Ó·ilJI
OnÇ É· ÔAie KnÃ ÅnYÌq
LeA ÅnY ÌM jNÈI KnÃkA

Vāy ki145 maġrūrsın gice gündüz
Neseb ü aŝl ‘izzetine sen uş
Yüri ģüsn-i edeb ķabūl it kim146
Nesebüñ yegregi edebdür ĥoş

[Ey gece gündüz soy sop büyüklüğüne güvenip aldanan kimse! Git,
güzel ahlâkı kabul (tahsil) et! Çünkü soy ve sopun daha iyisi, edep ve terbiyedir.]
80- μ¼b»A ÅnY LeÜA Âj·A

Á»B§ ÉÀÇ ie ÔÌa fI ej¿ (vr. 41b)
OnJz« ie ÊB¿ Ë ¾Bm KJm ÓI
eja elÃ É· ÅÍl ÓÍÌb¸ÎÃ
OnIeA ÅÍjN°Íjq ÓÍÌb¸ÎÃ

Yaramaz ĥūlu şaĥŝ ‘ālemde
Yoķ yire ķaķıyı durur her dem
Eyü ĥū iĥtiyār itgil kim
Hünerüñ arta olasın ekrem

[Kötü huylu kimse dünyada her zaman yok yere kızar durur… Sen iyi
huyu seç ki, hünerin artsın; daha ulu ve itibarlı olasın…]
81- μÀZ»A j´°»A j´¯A

μÀYA ÓNnÎÃ Ë ÔjÎ´¯ j (vr. 42a)
ÓrÍfÄÃ ÎÇ j´¯ ÆE kA BM
OnÎÃ É· ÂB´¿ ÆEifÃA Å· j¸q
ÓrÍËie ÎÇ μÀY kA jNI

Ger faķír olsañ olmasañ aģmaķ
Gerek andan yimeyesin teşvíş
Şükr ķıl aña kim seni Ma‘būd
Aģmaķ itmedi eyledi dervíş

[Eğer fakir olsan, fakat akılsız olmasan, ondan dolayı üzülmemen gerekir. Ona şükret ki, ibadet edilen Allah, seni ahmak kılmamış, yoksul etmiştir.]

145

Vay ki İ: Nesebe L, vāh ki M.
Yüri ģüsn-i edeb ķabūl it kim İ: Yüri ģüsn ü edebi eyle ķabūl L, Yüri ģüsn-i edeb
ķabūl ķıl kim M.

146
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82- KV¨»A ÒrYÌ»A sYËA

OmAÓÄÎI ÅNrÍÌa ÉrÎ AjM j (vr. 42b)
fÃiAe jI jÈ¿ ÌM kA ÆB¿ej¿
OrYË μÍBz¿ ie AjM j¿
fÃiAh¸I oÎÃA Ë oÎ¼UÓI

Kendüñi görmek eyleme147 ŝan‘at
Tā ki senden bu ĥalķ ürkmeye híç
Ķalasın vaģşetüñ çuķurında
İş ü ķardaş sini añmaya híç

[Kendini beğenmeyi iş ve âdet edinme ki insanlar senden hiç ürkmesin.
(Eğer kendini beğenmiş olursan) ıssızlığın çukurunda kalırsın; eş ve dostların seni hiç anmaz…]
83- ½´¨»A ÓÄ¬»A ÓÄ«A

OmÌÎ ÔjÃAÌM ÓÇAÌa É·ÔA (vr. 43a)
ÔjNÈÀI Ómi Êi ÆE kA BM
ºAjÍk ÔjNÈ¿ kBm eja kA
ÔjÃAÌM eja ÌÀÇ OnÎÃ

Ey ki ķılduñ ġınāyı sen ma‘būd
Tā ki anuñla bulasın ‘izzet
‘Aķl ile ‘izzet iste kim yoķdur
‘Aķl bigi148 vesíle-i devlet

[Ey büyüklük ve itibar elde etmek için zenginliği kendisine ilâh edinen
kimse! Ululuk ve itibarı akılla ara! Çünkü akıl gibi devlet (nimet ve saadet)
vesilesi yoktur.]
84- ¾h»A ¶BQË Ó¯ ©¿Bñ»A

©À ej ej¿ ÓÃAÌM BM (vr. 43b)
ÔiAe ÊjÈI ½´§ kA jA
Ai ©¿B ej¿ ÉNmÌÎ É¸ÃAk
ÔiAÌa ÕÉNqjI fqBI ÉNnI

Gücüñ irdükçe kes šama‘ ipini
‘Aķldan olduñ ise berĥordār
Andan ötrü ki bu šama‘ şaĥŝı
Ĥārlıķ149 ipiyle dā’im eyler ĥār150

[Eğer akıldan pay aldıysan, gücün yettiği kadar aç gözlülük ipini kes,
kopar. Şundan dolayı ki, bu şahsî tamah, seni her zaman horluk, hakirlik
ipiyle darağacında asar.]
147

Kendüñi görmegi eyleme İ: Kendüyi görmege eyleme S, eyleme görmegi M.
bigi İ: gibi L, M, S.
149
Ĥārlıķ İ: Ĥor M.
150
Ĥār M: dār S, İ.
148
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85- 151eËejÀI eiBq ½· BÀ¯ Á¨Ä»AiB°Ã AËihYA

fI PjÎnI ÓNÀ¨Ã BI É·ÔA (vr. 44a)
ÆB¿j¿ eÌa k Ai sÍÌa OÀ¨Ã
Ome kA fq ÊfÎ¿i ÉjÇÉÃ É·
ÆBmE eÌI sÃeiËE kBI

Ey ki mün‘am kişi yavuz ĥuy ile
Ni‘metüñ senden ürkmesün zinhār
Çünki bir nesne kişiden ürke
Ele girmesi hem olur düşvār

[Ey nimete mazhar olan kişi, sahip olduğun nimet, sakın kötü huyla
senden ürkmesin! Çünkü bir şey bir kişiden ürkerse, onun bir daha ele geçmesi zor olur.]
86-152ªBÀÜA ¶ËjI OZM ¾Ì´¨»A ªiBv¿ jR·A

OmA ©À kA Âej¿ ½´§ O¯E (vr. 44b)
ÔAj¿ ©À ÔÌm ÓÃAÌM BM
fÍBÀÄI ejI Ome ©À ÆÌ
ÔB kA fN¯AËie Âej¿ ½´§

Āfet-i ‘aķldur šama‘153 şaĥŝa
Gücüñ irdükce andan eyle ģaźer
Çün šama‘ el uzatmaķ eyleyicek
Eyler ādemde ‘aķlı zír ü zeber

[Tamah, aç gözlülük, insan için aklın felâketidir. Gücün yettiği kadar
ondan sakın! Çünkü tamah el uzatınca, insanda aklı alt üst eder!]
87- ¹¼Ç μZ»A Å§ ~j§A Å¿ Ë ¹¼¿ μZ¼» ÒZ°u ÔfIA Å¿

ÆBÈU Ëe jÈI eÌI μY BI É· jÇ (vr. 45a)
~Aj«A Ó¼ÀVI eiE ½uBY
fN¯A ºÝÇ ÉiË ie kBI
~Aj«A fÄ· μY ÊAi kA É¸ÃE
151

Her ki ģaķ üzre olsa154 fi’d-dāreyn
Ģāŝıl ola aña tamām aġrāż155
‘Āķıbet varša-i helāke düşer
Ģaķ yolından kim eyleye156 i‘rāż

Bu sözün Farsça tercümesi İ’de şu şekilde:
“Çünki bir nesne ürke bir kişiden
Ele girmesi hem olur düşvār
İy mün‘im kişi yavuz ĥūy ile
Ni‘metüñ senden ürkmesün zinhār”
152
Bu söz M’de yoktur.
153
Āfet-i ‘aķldur šama‘ İ: Ulu āfet šama‘durur L, S.
154
olsa İ, M: oldı L, ola S.
155
ola aña tamām İ: olur tamām aña M, ola tamām aña L, S.
156
yolından kim eyleye L, S: yolında kim eylese İ, yolında kim eyleye M.
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[Kim doğruluk üzere olur, Allah’ın dinine uygun yaşarsa, o, iki dünyada bütün hedef ve isteklerini elde eder. Kim de Hak yolundan yüz çevirirse,
sonunda mahvolma uçurumuna düşer!]
88- ÉÎ¼§ Ñif´¼» Aj¸q ÉÄ§ Ì°¨»A ½¨UB¯ ºËf§ Ó¼§ Pif³ AgA

ieB³ eÌa ÔËf§ jI Ôfq ÆÌ (vr. 45b)
kBm eÌa OÀ¨Ã j¸q Ai Ì°§
ÓÄ· É jÇ É· Å· ÁYi Å· ÁYi
kBI ÓIBÎÃ ÆBÀÇ lU ÆBÈU ie

Düşmenüñe çün olasın ķādir
Şükr-i ķudret bil imdi ‘afvı hemān
Raģmet it raģmet it ki ‘ālemde
Diye merģūm saña pír ü cevān

[Düşmanına gücün yettiğinde hemen bağışlamayı kudretli oluşun şükrü bil! Dünyada acı, merhamet et ki genç ve ihtiyar kimseler (öldüğün zaman) sana “rahmetli” desin (rahmet dilesin, seni hayırla ansın).]
89- j¸r»A Ò¼´I BÇBv³A Ëj°ÄM Ý¯ Á¨Ä»A ²AjA Á¸Î»A O¼uË AgA

fÄjÇ ÓNÀ¨Ã ÌM ÓIBÎI ÆÌ (vr. 46a)
ÂÌÇÌ¿ Éñ´Ã Ì fqBI eja
(iAh¿ Ëj¯ ÉN¯BÍ Å· j¸q)

Çünki bir ni‘met elüñe girse
Gerçi ednāyise hem it raġbet
Ele girmişine şükür it kim
Ele girmemiş itmeye nefret157

[Bir nimet eline geçtiğinde, her ne kadar küçük olsa da ona değer ver!
Ele geçmiş nimete şükret ki, ele geçmemiş olan (nimet) senden nefret etmesin!]

157

L ve S’de bunun yerine şu kıt‘a kayıtlı:
“Ģaķdan irişe çün saña ni‘met
Azdurur diyü itme şükrin kem
Ger ķılursañ azıñ[a] şükrin[i]
Çoġa yetişe elüñ her dem” [Sana Allah’tan bir nimet eriştiğinde, “azdır” diye
şükrünü az etme! Eğer nimetin azına şükredersen, her zaman elin çoğa yetişir.]
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90- ÉÃBv«A O°R· ÊeÌ§ ÆÜ Å¿

Ó¿jÃ fÄ· ÆAjNÈ· BI É· jÇ (vr. 46b)
ÆBrÍA OÎ¼I ifÃA fÃB¿
Æej ÓNmAjI tfÄÈÄÃ
ÆB¿j¯ ÓJUAÌI tfÃjJÃ

Her ki yumşaķlıķ itse158 cühhāle
Özleri gibi anı ĥor ideler
Šā‘at itmekden anı men‘ idüben159
Cehl ile gözlerini kūr ideler

[Kim cahillere yumuşaklık gösterse, o cahiller, kendileri gibi onu da hor
ederler. Onu ibadet etmekten engelleyip cahillikle gözlerini kör ederler…]
91- É¼UDI jR§ É¼¿A ÆBÄ§ Ó¯ ÔjU Å¿

AÌÇ O°I BÇiB· ÉÀÇ ie (vr. 47a)
½¿A OmfI ÆBÄ§ fÇfI É· jÇ
ÊBBÃ ½¿A ÆE É· fqBI ÁÎI
½UA ÊBI tekAfÃA ifÃA

Her işi işlese hevā ile şaĥŝ
Dizginin vire eline emelüñ
Ķorku vardur ki ol emel āĥir
Bıraġa anı çāhına ecelüñ

[İnsan, her işi nefsinin isteğine göre yapsa ve dizginini hırs ve arzunun
eline verse, korkulur ki, o tamah sonunda onu ecelin kuyusuna atacak!]
92- ÉJ¼³ Ó¯ ½³B¨»A ÆBn»

eja ¾BÀ· BI OnÇ ËA É· jÇ (vr. 47b)
¾e ie ËA ÆBIk ÆBÈÄ OnÇ
AfÎ ËA jm ÎÇ eÌrÃ
½BI ËA O° ÎÇ eÌJÃ

Her kimüñ ‘aķlı kāmil oldıysa
Göñli160 içre dili olur pinhān
Sırrını161 āşikāre ķılmaz híç
‘Ārıż olmaz sözine hem162 bušlān

[Kimin aklı tam olursa, onun dili kalbi içinde gizli olur. Hiçbir sırrını
açıklamaz; sözüne de batıllık, boşluk gelmez.]
158

itse İ, L: ide M.

159

men‘ idüben İ, L: dūr iderler M.

160

göñli İ, L: göñül M, S.

161

Sırrını İ, L, S: Sözüni M.

162

hem / M’de yoktur.
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93- ÉÀ¯ Ó¯ μÀYÜA K¼³

O°U O³BÀY BI OnÇ ËA É·jÇ (vr. 48a)
OnÍ Ë ÆBIk s»e ÊBÍBU
¾e ie fI Ë ¹ÎÃk eiAe ÉjÇ
OnÍ Ë ÆBIk jm jI ÉÀÇ ÆE

Her163 kişi kim ģamāķat oldı işi164
Göñli anuñ dehān’165 içinde olur
Eyü yatlu ne k’ola göñlünde166
Söyler anı ziyān içinde olur

[Kimin işi ahmaklık olursa, onun kalbi ağzı içinde olur. Kalbinde iyi,
kötü ne varsa, onu söyler; böylece zarara uğrar…]
94- 167 Ò³fv»BI É¼»A AËjUBN¯ ÁN´¼¿A AgA

É³fu ÆÌ ÌM ÆAf¿ ÔlÎ ÎÇ (vr. 48b)
ÓrÎI Ai ÊBU Ë ¾B¿ ËkA OnÇ
BÄ¬NmA Ë kBÄI fÃBmi ËA
ÓrÍËie WÃik fÃBÇi AË

Ŝadaķa bigi168 yoķ durur hergiz
Bir ticāret kim arturur māli169
İrgirür nāz ü ġınnete şaĥŝı
Giderür faķrı ĥoş ider ģāli170

[Sadaka gibi mal artıran bir alış-veriş asla yoktur. İnsanı naz ve zenginliğe eriştirir; yoksulluğu giderir; hâli hoş eder.]
95- ÉÈUË PBZ°u Ë ÉÃBn» PBN¼¯ Ó¯ jÈ£ÜA B×Îq fYA jÀyA B¿

¾eifÃA O°ÈÃ ÔlÎ É· jÇ (vr. 49a)
sÍÌUÓ¿ OnÎ É· ÓÃAfI BM
ÅN° ÉÃBÎ¿ ifÃA ÊB
sÍËi ÉÃAj· ifÃA ÊB

Her ki göñlinde šutsa171 bir nesne
Key gözet tā saña ola ma‘lūm
Geh sözi ortasında172 geçe dürür
Geh yüzi ŝafģasındadur merķūm

163

Her İ, M: Bir S.

164

oldı işi İ: üzre olur M.

165

dehān’ İ: dili L, M, S.

166

ne k’ola göñlünde İ, S: ne k’ola dilinde ola ne ki göñülde M.

167

Bu söz M’de yokur.

168

bigi İ: gibi L, M, S.

169

kim arturur māli İ, L: ki arturur māli M, ki arturur ol māl S.

170

ģāli İ, L, M: aģvāl S.

171

göñlinde šutsa İ, L: šutsa göñülde S, göñülde dutsa M.

172

Geh sözi ortasında İ: Gāh söz arasında L, M.
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[Kim kalbinde bir şey gizlese, iyice gözetle ki sana malûm olsun: (O
içinde gizlediği şey) bazen sözleri arasında geçer, bazen de yüzünün sayfasında yazılıdır…]
96- ÕAj´°»A sÎ§ BÎÃf»A Ó¯ sÎ¨Í j´°»A ½V¨Nn¿ ½ÎbJ»A

ÕBÎÄ«ÜA LBnY ÓJ´¨»A Ó¯ KmBZÍ Ë
ÊeAe Êi ½ÎbI ¾B¿ OnÇ (vr. 49b)
LBNrI ÅNrÍÌa ÔÌm Aj´¯
tB¨ÀI ÆBn¼°¿ ÌÀÇ ÆBÈU ÅÍA
LBnY sÃAjÃAÌM Ì ÆBÈU ÆAË

Kim baĥíl oldı ise ol açdı
Faķr ķapusın üzerine173 ta‘cíl
Fuķarā tek174 dirilür çün bunda
Anda baylar bigi ģisāb-ı šavíl175

[Kim cimri olursa, o yoksulluk kapısını acele açmıştır: Bu dünyada fakirler gibi yaşar, ahirette zenginler gibi uzun uzun hesap verir…]
97- ÉJ¼³ ÕAiË ½³B¨»A ÆBn»

ÅN° Åbm É ½³B§ ej¿ (vr. 50a)
eiAe ÆBIk ÔeBÇ eÌb»e
frÍfÄÎÃ ¾fI ÓRÍfY BM
eiAhÃ SÍfY ÆE ÆBIlI

Şaĥŝ-ı ‘āķıl ķaçan ki söze gire
Diline göñli ĥoş ider irşād Bir söze
baŝmayınca fikrle ķadem176
Diline getürüp idemez yād177

[Akıllı insan ne zaman söze girse, onun kalbi diline güzelce doğru yol
gösterir. Bir söze fikirle ayak basmayınca, onu dile getirip söylemez.]

173

üzerine L, M: üzerin İ.

174

tek İ, M: gibi L, S.

175

Fuķarā tek dirilir çün bunda /Anda baylar bigi ģisāb-ı šavíl M: Ger ma‘āş ile
bunda müflis ise Var ġınālıġıla anda ģabs-i delíl İ; Fuķarā gibi dirilir bunda Yarın
anda baylar bigi šavíl L, Fuķarā gibi dirilir bunda Anda baylar gibi ģisāb-ı šavíl S.

176

baŝmayınca fikrle ķadem İ: fikri baŝmayınca ķadem L, fikr baķmayınca hemān M.

177

Diline getürüp idemez yād İ, L: Dile getürüp híç itmez yād M.
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98- ÉÃBn» ÕAiË μÀYÜA K¼³

ÅN° Åbm É· μÀYA ej¿ (vr. 50b)
eiAe ÆBIk ©IBM eÌa ¾e
ÊBÃE ËA fÍÌI fIBÍ É jÇ
eiBÀI ÉN° Ë ¾Ì³ ÆEjI ¾e

Şaĥŝ-ı aģmaķ söze şürū‘ itse
Dilini göñline imām eyler
Ĥayr u178 şer ne gelürse dilinden
Göñli ol söze ihtimām eyler

[Akılsız kimse konuşmaya başlasa, dilini kalbine öncü eder. Dilinden
iyi, kötü ne gelirse, kalbi o söze dikkat eder (düşünmeden söyler).]
99- ÂÝmÜA Å¿ Ó¼§A ²jq Ü

ÓNmfÃB¿ j°· ¾g ie É· ÔA (vr.
±· kA ÊeAe ÂÝmA l§

Ey ki bu küfr içinde ķalduñ ĥor
Ķoyup elden bu ‘izz-i İslāmı
Ger şeref isteseñ179 Müselmān ol
K’ancılayın şeref yoķ iy ‘āmí180

51a)

Ìq ÆBÀ¼n¿ PfÍBI ²jq j
²jq ÎÇ OnÎÃ ÂÝmA Ì É·

[Ey Müslümanlık şeref ve itibarını bırakıp küfür içinde hor durumda
kalan! Eğer şeref istersen, Müslüman ol, Müslüman! Onun gibi bir şeref
yoktur ey cahil, nadan!]
100- ¦B°»ÜA PBñ´m Ë ¦BZ»ÜA PAl¿i j°«A ÁÈ¼»A

ÆBn¼»A PAÌ°Ç Ë ÆBÄV»A PAÌÈq Ë

ej· ÁÇAÌa eBÍ É· ÆBÇBÄ ÅÍA] (vr. 51b)
ÆAih ie ½z°I B¿ kA Li BÍ
iBN° ÓNqk Ë Ár Æek
178

u M’de yoktur.
Ger şeref isteseñ İ: Şeref ister iseñ L, M.
180
S’de bu kıt’a şu şekilde:
“Küfri göñlüñde eyledüñ san‘at
Ķaldı İslām utan i pür haríf (?)
Şeref ister iseñ Müselmān ol
Yoķdur İslāmdan özge híç şeref”
181
‘add İ: öźr M, S.
182
id anı yā Sübģān İ: ķıl anı yā Rabb M, S.
179

İşbu ‘add181 itdügüm günāhları
Fażl idüp ‘afv id anı yā Sübģān182
Remzet elģāži hefvetü elfāž
Şehvet-i nefs źillet-i šuġyān183
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[Ey Allahım, şu saydığım günahları lutfunla bağışla: Göz ucuyla (gizlice harama) bakışlarımı, dilimin sürçme ve yanlışlarını, nefsimin (meşru
olmayan) şehvetini ve azgınlık zilletini…]
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